
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Службени 

       гласник општине Жабари 
              Година XV број 17/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                               Жабари, 16. децембар  2016. године 
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На основу члана  32. став 1. тачка 11. и члана 40. став 2., 5. и 6. Закона о локалној самоуправи 

( „Службени гласник РС“, број: 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 13.  став 1. тачка 11. 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 16.12.2016. године,  донела је 

 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ  ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

I 

 

 

Марина Андрејић, дипломирани правник из Влашког Дола  поставља се за заменика 

секретара Скупштине општине Жабари,  на мандатни период од четири године. 

   

II 

   

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у„Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-235/2016-03 

Датум: 16.12.2016.год. 

Жабари 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

Дејан Адамовић,с.р. 
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На основу члана 13. Статута општине Жабари  („Службени гласник Општине Жабари“, број 

7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), члана 77.  и 202. став 3. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), 

Скупштина општине Жабари на седници, одржаној дана 16. децембра 2016. године, донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

ГЛАВА I 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

за 2017. годину 

 

1) Постојећи број запослених у Општинској управи општине Жабари 

Радна места службеника              број службеника 

Начелник Општинске управе-службеник на 

положају 

I група 

1 

Руководилац Одељења за привреду, 

урбанизам и друштвене делатности 
1 

Послови економског развоја и европских интеграција  1 

Послови утврђивања породиљских права и 

права на родитељски и дечији додатак  
1 

Послови утврђивања права на борачко-

инвалидску заштиту, пружање правне 

помоћи и послови заштите и остваривање 

личних и колективних права националних 

мањина  и етничких група 

1 

Грађанска стања, стручни послови у области 

трговине, угоститељства и занатства  
1 

Послови у области пољопривреде и руралног 

развоја и послови економата и руковаоца 

имовине  

2 

Координатор групе за обједињену процедуру, 

послови контроле техничке документације, 

послови озакоњења објеката, послови 

процене утицаја пројеката на животну 

средину, урбаниста  

1 

Оперативни и припремни послови 

коришћења јавних површина и утврђивања 

накнаде за уређење грађевинског земљишта, 

управно-стамбени послови  

1 

Послови праћења стања стамбеног простора 

и послови извршења у области урбанизма, 

грађевинарства и стамбено-комуналним 

делатностима  

1 

Главни контиста главне књиге трезора  1 

Послови рачуноводства  1 

 Књиговођа и послови праћења стања у 

области културе и јавног информисања  
1 

Послови планирања и извршења трезора 

месних заједница и материјално-
1 
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финансијско књиговодство основних 

средстава  

Обрачун плата, накнада и других личних 

прихода и послови благајне  
1 

Послови припреме и извршења буџета  1 

Шеф одсека за утврђивање и наплату 

локалних прихода и послови утврђивања 

локалних јавних прихода  

1 

Послови наплате локалних јавних прихода и 

порески извршитељ 1 

Послови пореске евиденције и 

канцеларијски послови  
2  

Руководилац 

Одељења за 

општу 

управу, 

заједничке  

нспекцијс 

ке послове  

 1 

Нормативно-правни послови за 

потребе Општинског већа, послови 

ажурирања бирачког списка, 

послови планирања одбране, 

послови збрињавања избеглих и 

расељених лица  

1 

Грађевински инспектор и инспектор за 

заштиту животне средине  
1 

Комунални инспектор и послови планирања 

заштите од елементарних непогода  
1 

Матичар 1 

Заменик матичара 3 

Послови месне канцеларије и месне 

заједнице 

 

3 

Канцеларијски послови 1 

УКУПНО 33 

Радна места намештеника број намештеника 

Возач моторног возила и послови вођења 

евиденције и одржавања возила 
1 

Послови одржавања уређаја и инсталација-

домар и ложач 
1 

Портир-курир 1 

Кафе куварица-конобарица 1 

Послови одржавања хигијене 

 
2 

Телефониста 1 

Послови умножавања материјала-курир 1 

УКУПНО 8 
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Попуњена радна места према звањима 

Радна места службеника              број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 4 

Саветник 10 

Млађи саветник / 

Сарадник  5 

Млађи сарадник / 

Виши референт 10 

Референт 3 

Млађи референт / 

УКУПНО 33 

 

 

 

Радна места намештеника према групи послова 

Радна места намештеника број извршилаца 

Прва група радних места  / 

Друга група радних места / 

Трећа група радних места / 

Четврта група радних места  2 

Пета група радних места 6 

УКУПНО 8 

 

 

 

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2017. 

години за коју се доноси Кадровски план 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник 1 

саветник 6 

млађи саветник / 

сарадник / 

млађи сарадник / 

виши референт / 

референт  / 

млађи референт / 

намештеник / 

 

 

 

3) Број приправника чији се пријем планира 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема / 
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4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету 

председника општине 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема / 

 

 

 

 

 

 

 

5) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања 

обима посла 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

 

 

 

 

ГЛАВА II 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

за 2017. годину 

 

1) Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву општине Жабари 

Функционер број 

Општински правобранилац 1 

 

У Општинском правобранилаштву општине Жабари није планирано запошљавање у 2017. години. 

 

 

Број: 020-236/2016-01 

Датум: 16.12.2016. године 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       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  16.12.2016. 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  ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА и то: 

 

1. Павловић Славиши из Влашког Дола, термо-монтеру, рођеном 1964.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 16.12. 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. 

Одборник Скупштине општине Жабари Горица Васић Обрадовић изабрана са изборне листе 

„ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“   поднела  је оверену оставку дана 18.11.2016. године на одборнички 

мандат и Скупштина општине Жабари је донела Одлуку о престанку одборничког  мандата  на 

седници одржаној дана 29.11.2016. године, под  бројем 020-203/2016-03 („Службени гласник 

општине Жабари“, број 15/2016). 

Општинска изборна комисија доделила је мандат одборнику Славиши Павловићу и издала 

уверење о избору за одборника број 013-250/2016 од 12.12.2016. године. Кандидат за одборникa 

Павловић Славиша 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: 020-237/2016-03                                          

Датум: 16.12.2016.год.                                        

Жабари                                           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                             

    Председник СО Жабари 

 Дејан Адамовић,с.р. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 На основу члана 76. Став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник општине Жабари“, број 21/2016) Кадровски план састоји 

се од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним 

односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, број 

приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено 

време планира у кабинету изабраног лица у органу аутономне покрајине као и у кабинету 

градоначелника, председника општине, односно председника градске општине или због повећања 

обима посла. 

           Чланом 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016) прописано је да Кадровски план у јединици 

локалне самоуправе усваја скупштина града, општине, односно градске општине истовремено са 

одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, односно градске општине. 

            На основу члана 202. став 3.  напред наведеног закона, први кадровски план за аутономну 

покрајину, јединицу локалне самоуправе, односно градску општину, донеће се истовремено са 

одлуком о буџету за 2017. годину. 

                               

                                                                               

 

 

 

 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ 

                                                                                   ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                             Небојша Миловановић,с.р. 
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На основу чл. 43 Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/2009,73/2010,  

101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14 и 68/2015), Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник Р.С.бр. 62/06,47/2011 и 93/2012) и чл. 32 став1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (" Сл. гласник Републике Србије" бр. 129/07) и чл.10 став 1.тачка 3. 

и 13. став 1.тачка 2. Статута Општине Жабари, (" Сл. гласник Општине Жабари", бр.7/08), а на 

предлог Општинског већа   

  Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана   16. 12.2016. године, донела  је: 

 

 

 

ОДЛУКА 

 O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 

 

 

     Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Жабари 

за 2017 годину ( у даљем тексту Буџет), њено извршење, обим задуживања за потребе финансирања 

дефицита и конкретних пројеката, управљање јавним дугом, коришћења донација, коришћење 

прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника, права и обавезе корисника буџетских 

средстава. 

 

             I . OПШТИ ДЕО 
 

Члан 2. 

 

 

Буџет општине Жабари за 2017. годину састоји се од: 

 

 

 ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА 

 

ТРЕЗОР 
ОПШТИНЕ 
ЖАБАРИ    

 2017.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) 296.864.758,00 

    1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 296.864.758,00 

1   - буџетска средства 280.165.000,00 

2   - сопствени приходи 16.699.758,00 

3   - донације   

4   
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 8)   

    
2. Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине (кл. 4+5) 296.864.758,00 
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    2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 281.743.758,00 

5   - текући буџетски расходи 265.364.000,00 

6   - расходи из сопствених прихода 16.379.758,00 

7   - донације   

    
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5) у чему: 15.121.000,00 

8   - текући буџетски издаци 14.801.000,00 

9   - издаци из сопствених прихода 320.000,00 

10   - донације   

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

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

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

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

    Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

13   
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 
9221, 9219, 9227, 9228)   

14   Примања од задуживања (категорија 91)   

15   Неутрошена средства из претходних година   

16   Издаци за отплату главнице дуга (61)    

17   
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика (део 62)   

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

    

    

 

 

      Приходи и примања, расходи и издаци који представљају буџетска средства утврђени 

су у следећим износима у рачуну прихода и примања: 

 

 

 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2017.Г.-31.12.2017. ГОД.   

   

ОПИС Шифра ек.класиф. 
Укупна сред. 

  2   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

  296.864.758,00 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Порески приходи 71 81.000.000,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и кап.добитке(осим самодоп.) 711 42.500.000,00 

    1.2. Самодопримос 711180 1.000.000,00 

    1.3. Порез на имовину 713 23.000.000,00 

    1.4. Порез на добра и услуге 
714 

11.000.000,00        (осим накнаде које се користе преко Буџ.фонда), у чему: 

  - поједине врсте прихода са одређеном наменом (намен.пх.)     
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    1.5. Остали порески приходи 716+719 4.500.000,00 

2. Непорески приходи 
74+77+78 

30.877.671,00     (осим накнада које се користе преко Буџ.фонда), у чему: 

3. Донације 731+732   

4. Трансфери 733 184.887.087,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

  296.864.758,00 И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Текући расходи 4 281.743.758,00 

    1.1. Расходи за запослене 41 84.646.144,00 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 88.167.808,00 

  43   

    1.3. Отплата камата 44   

    1.4. Субвенције 45 3.300.000,00 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 23.890.000,00 

    1.6. Остали расходи 48+49 33.915.682,00 

2. Трансфери 463+465 47.824.124,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 15.121.000,00 

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 

  (класа 3, извор финансирања 13) 

      
      

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ  
3 

  ПРЕДХОДИНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 

ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ:(92+3-62+62)   0,00 

 

 

Члан 3. 

   

                Буџет општине Жабари за 2017. годину састоји се од: 

 

 

1.) Приходи и примања у износу од           296.864.758,00 динара, 

2.) Расходи и издаци у износу од                 296.864.758,00 динара и 

3.) Буџетског суфицит-дефицит у износу од               0,00 динара. 
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Члан 4. 

 

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.603.300,00 динара, и она 

ће се користити одлуком председника општине, а на предлог локалног органа управе надлежног за 

финансије,  за непредвиђене и недовољно предвиђене апропријације,   (врста трошка) и 

представљају повећање апропријације за одређене намене. 

Председник општине може, пренети у текућу буџетску резерву средства распоређена овом 

Одлуком, за коју утврди да неће бити утрошена . 

    Изузетно средства текуће буџетске резерве могу се користити и за извршавање обавеза 

буџета услед смањеног обима примања буџета локалне самоуправе. 

 

Члан 5. 

 

 

      У сталну буџетску резерву издваја се износ од 1.400.825,00 динара. 

      Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине и исказују као посебна 

апропријација и користе се у складу са Законом о буџетском систему 

      Председник општине одлучује о коришћењу средстава (чл.70 Закона)  сталне резерве 

буџета на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. 

      Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве председник општине доставља 

скупштини уз Завршни рачун буџета. 

 

Члан 6. 

 

 

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

 

 

                    0,00 

            

ПРОГРАМ  1-Урбанизам и 

просторно планирање     0,00 
0,00 

            

ПРОГРАМ  2-Комуналне 

делатности 7.370.000,00 0,00 7.370.000,00 

2,63 

            

ПРОГРАМ  3-Локални 

економски развој 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 
1,07 

            ПРОГРАМ  4-Развој туризма 1.729.000,00 0,00 1.729.000,00 0,62 

            

ПРОГРАМ  5-Пољопривреда 

и рурални развој 600.000,00 0,00 600.000,00 
0,21 

            

ПРОГРАМ  6-Заштита 

животне средине 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 
2,46 

            

ПРОГРАМ  7-Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

2,86 

            

ПРОГРАМ  8-Предшколско 

васпитање и образовање 16.072.000,00 6.941.758,00 23.013.758,00 

5,74 

            

ПРОГРАМ  9-Основно 

образовање и васпитање 35.487.200,00 0,00 35.487.200,00 

12,67 

            

ПРОГРАМ  11-Социјална и 

дечја заштита 21.050.000,00 0,00 21.050.000,00 

7,51 
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ПРОГРАМ  12-Здраствена 

заштита 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 
1,86 

            

ПРОГРАМ  13-Развој културе 

и информисање 14.051.000,00 320.000,00 14.371.000,00 
5,02 

            

ПРОГРАМ  14-Развој спорта 

и омладине 6.256.000,00 0,00 6.256.000,00 
2,23 

            

ПРОГРАМ  15-Опште услуге 

локалне самоуправе 119.867.875,00 9.438.000,00 129.305.875,00 
42,78 

            

ПРОГРАМ  16-Политички 

систем локалне самоуправе 34.581.925,00 0,00 34.581.925,00 
12,34 

            УКУПНО ПРОГРАМИ: 280.165.000,00 16.699.758,00 296.864.758,00 
100,00 

           

 

 

Члан 7. 

 

 

Издаци за капиталне пројекте, остале капиталне издатке буџетских корисника и капиталне 

трансфере осталим нивоима власти за буџетску 2017. годину и наредне две године исказујемо у 

следећој табели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

  
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2018 - 2019 

  

      
      Табела 8. 

Назив 

корисника 
ОПШТИНА ЖАБАРИ   

Укупно сви 

пројекти: 
128.515.200 0 0 31.115.200 32.300.000 32.400.000 32.700.000 

Прио 

ритет 
Назив капиталног пројекта 

Година 

почетка 

финансирања 

пројекта 

Година 

завршетка 

финансирања 

пројекта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Реализовано 

закључно са 

31.12. 2016. 

године 

Буџет 

2016 
2017 2018  2019 

Након   

2019 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1. 

Водоснабдевање у насељу 

Витежево, Влашки До, 

Александровац, Симићево и 

Жабари 

2017 након 2019 34.700.000 0 0 4.700.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

2. 

Текуће поправке и одржавање 

водоводне мреже на територији 

општине Жабари 

2017 након 2019 2.000.000 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 

3. 
Асфалтирање путева на 

територији општине Жабари 2017 након 2019 20.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

4. 
Одржавање путева на територији 

општине Жабари 2017 након 2019 3.400.000 0 0 400.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

5. 

Уређење (ревитализација) 

пољских путева на територији 

општине Жабари 

2017 након 2019 12.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

6. 

Извођење радова на летњем 

одржавању локалних путева и 

улица на територији општине 

Жабари 

2017 након 2019 5.500.000 0 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

7. 
Текуће поправке и одржавање 

уличне расвете 
2017 након 2019 2.000.000 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 

8. 
Текуће поправке и одржавање 

објекта Месних заједница 2017 након 2019 12.183.000 0 0 3.183.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
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9. 
Капиталне субвенције ЈКП 

"Комуналац" Жабари 
2017 након 2019 12.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

10. 

Израда пројектне документације 

за водоснабдевање у општини 

Жабари 
2016 након 2019 

10.000.000   0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

11. 

Израда пројектне документације 

за путну инфраструктуру у 

општини Жабари 
2016 након 2019 

3.500.000 0 0 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

12. 

Израда пројектне докуменације 

за канализацију у општини 

Жабари 
2016 након 2019 

1.100.000 

  

0 0 200.000 300.000 600.000 

13. 

Израда пројектне докуменације 

за установе културе у општини 

Жабари 

2016 након 2019 

800.000 

0 

0 200.000 200.000 200.000 200.000 

14. 
Основна школа "Дуде Јовић" 

Жабари 2017 након 2020 
3.580.000 

  
0 880.000 900.000 900.000 900.000 

15. 
Санација и адаптација школе у 

Кочетину 2017 2017 
800.000 

0 
0 800.000 0 0 0 

16. 
Основна школа "Херој Роса 

Трифуновић" Александровац 
2017 2017 

200.000 
0 

0 200.000 0 0 0 

17. 
Санација фасаде основне школе 

у Александровцу 
2017 2017 

3.152.200 
0 

0 3.152.200 0 0 0 

18. 
Реконструкција Дома културе у 

Породину 2016 2018 
1.600.000 0 0 1.600.000 0 0 0 
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Члан 8 

 

Овом одлуком о буџету за 2017. годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у  

износу од  31.115.200,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на  

следећи начин: 

- из  прихода и примања буџета у износу од 31.115.200,00 динара и 

- суфинансирање из oсталих извора буџетских корисника у износу од 0,00 динара. 

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

укупном износу од 32.300.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 32.300.000,00 динара и 

 -  суфинансирање из oсталих извора буџетских корисника у износу од 0,00 динара  

За капиталне пројекте планирано је да се у 2019. години обезбеде средства у буџету у 

укупном износу од 32.400.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 32.400.000,00 динара и 

- суфинансирање из осталих извора буџетских корисника у износу од 0,00 динара. 

План финансирања појединачних пројеката дат је у самој табели. 

 

                                                                     Члан 9. 

  

              Приходи и примања буџета општине Жабари у укупном износу од 296.864.758,00 

динара по врстама, односно економским класификацијама : 

 

 

Класа/

Катего

рија/Гр

упа 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2017.   

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВ

А  
 Средства 

из буџета  

Структ

-ура % 

 Средства 

из осталих 

извора 

финан. 

буџ. 

корисника  

    
Пренета средства из претходне године   0,0%                       -       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

   

280.065.000       
100,0%  16.699.758        296.764.758       

710000   ПОРЕЗИ 
     

81.000.000       
28,9%                   -          81.000.000       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

     

42.500.000       
15,2%                   -          42.500.000       

  711111 Порез на зараде 
     

33.000.000       
11,8%      33.000.000       

  711121 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

          

500.000       
0,2%           500.000       

  711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе 

       

2.000.000       
0,7%        2.000.000       

  711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 

       

2.500.000       
0,9%        2.500.000       

  711143 Порез на приходе од непокретности   0,0%                       -       

  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 

покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске 

          

200.000       
0,1%           200.000       
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управе  

  711146 
Порез на приход од пољопривреде и 

шумарства, по решењу Пореске управе 
  0,0%                       -       

  711147 Порез на земљиште   0,0%                       -       

  711148 
Порез на приходе од непокретности, по 

решењу Пореске управе 
  0,0%                       -       

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

  711181 Самодоприноси 
          

500.000       
0,2%           500.000       

  711184 
Самодоприноси од лица који самостално 

обављају делатност 

          

500.000       
0,2%           500.000       

  711190 Порез на друге приходе 
       

3.300.000       
1,2%        3.300.000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
     

23.000.000       
8,2%                   -          23.000.000       

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од физичких лица 

     

13.000.000       
4,6%      13.000.000       

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од правних лица 

       

4.800.000       
1,7%        4.800.000       

  713126 

Порез на имовину (осим на неизграђено 

земљиште), обвезника који воде пословне 

књиге                                   

  0,0%                       -       

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу 

Пореске управе 

          

700.000       
0,2%           700.000       

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске управе 

       

3.000.000       
1,1%        3.000.000       

  713422 

Порез на пренос апсолутних права на 

акцијама и другим хартијама од вредности, 

по решењу Пореске 

управе 

  0,0%                       -       

  713423 

Порез на пренос апсолутних права на 

моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске 

управе         

       

1.500.000       
0,5%        1.500.000       

  713424 

Порез на пренос апсолутних права у 

осталим случајевима, по решењу Пореске 

управе       

  0,0%                       -       

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

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
     

11.000.000       
3,9%                   -          11.000.000       

  714441 Средства за противпожарну заштиту   0,0%                       -       

  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       
0,0%             50.000       

  714513 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

       

8.000.000       
2,9%        8.000.000       
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  714543 
Накнада за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта 

            

50.000       
0,0%             50.000       

  714549 
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих 

материја и одложеног отпада 
  0,0%                       -       

  714552 Боравишна такса   0,0%                       -       

  714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 

       

2.900.000       
1,0%        2.900.000       

  714572 
Комунална такса за држање средстава за 

игру („забавне игре“) 
  0,0%                       -       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
       

4.500.000       
1,6%                   -            4.500.000       

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 

       

4.500.000       
1,6%        4.500.000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
   

181.542.087       
64,8%    3.345.000        184.887.087       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
                     

-       
0,0%                   -                           -       

  732140 
Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа градова 
  0,0%                       -       

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

   

181.542.087       
64,8%    3.345.000        184.887.087       

  
733151 

Ненаменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општина 

   

181.542.087       
64,8%    3.345.000        184.887.087       

  733154 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист 

нивоаопштина 

  0,0%                       -       

  733253 
Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општина 
  0,0%                       -       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
     

17.422.913       
6,2%  13.354.758          30.777.671       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
       

2.700.000       
1,0%       500.000            3.200.000       

  741151 Камате на средства трезора општине 
       

1.350.000       
0,5%        1.350.000       

  741411 
Приход од имовине који припада имаоцима 

полисе осигурања 
  0,0%                       -       

  741510 Накнада за коришћење природних добара   0,0%                       -       

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 
  0,0%                       -       

  741522 

Средства остварена од давања у закуп 

пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредних објеката у државној 

својини 

          

200.000       
0,1%           200.000       

  741526 
Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 

          

100.000       
0,0%           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       
0,3%       500.000            1.300.000       
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  741532 

Комунална такса за коришћење простора за 

паркирање друмских моторних и 

прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима 

  0,0%                       -       

  741533 

Комунална такса за коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора 

или друге облике привременог коришћења 

  0,0%                       -       

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 

          

200.000       
0,1%           200.000       

  741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом 
  0,0%                       -       

  741542 
Накнада за коришћење природног 

лековитог фактора 
  0,0%                       -       

  741560 Накнада за воде   0,0%                       -       

  741569 
Накнада за коришћење сливних вода од 

приватних лица 

            

50.000       
0,0%             50.000       

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 

       

8.150.000       
2,9%  11.304.758          19.454.758       

  742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе општине и 

индиректни корисници њиховог буџета 

          

200.000       
0,1%    6.500.000            6.700.000       

  742251 Општинске административне таксе 
          

200.000       
0,1%       395.000               595.000       

  742252 
Накнада за обавезни здравствени преглед 

биља 
  0,0%                       -       

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта (дубиоза) 

          

100.000       
0,0%           100.000       

  742254 

Трошкови пореског и прекршајног 

поступка изворних јавних прихода општина 

и градова 

  0,0%                       -       

  742255 Накнада за отакоњавање објеката 
       

1.900.000       
0,7%        1.900.000       

  742351 
Приходи  које својом делатношћу остваре 

органи и организације општине 

       

5.500.000       
2,0%    3.616.758            9.116.758       

  742372 
Приходи буџетских корисника које 

остварују додатним активностима 

          

250.000       
0,1%       793.000            1.043.000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

       

1.950.000       
0,7%                   -            1.950.000       

  743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, 

предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

       

1.750.000       
0,6%        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       
0,0%           100.000       

  743924 

Приход од увећаног целокупног пореског 

дуга који је предмет принудне наплате за 

5% на дан почетка 

          

100.000       
0,0%           100.000       
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744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

                     

-       
0,0%    1.150.000            1.150.000       

  744151 

Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

општине 

  0,0%    1.150.000            1.150.000       

  744251 

Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

општине 

  0,0%                       -       

745000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

       

4.622.913       
1,7%       400.000            5.022.913       

  745151 Остали приходи у корист нивоа градова 
       

4.522.913       
1,6%       400.000            4.922.913       

  745152 
Закупнина за стан у државној својини у 

корист нивоа града 

          

100.000       
0,0%           100.000       

  745153 

Део добити јавног предузећа према одлуци 

управног одбора јавног предузећа у корист 

нивоа градова 

  0,0%                       -       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

          

100.000       
0,0%                   -               100.000       

  771111 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 

          

100.000       
0,0%           100.000       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
                     

-       
0,0%                   -                           -       

  791110 Приходи из буџета   0,0%                       -       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

          

100.000       
0,0%                   -               100.000       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

          

100.000       
0,0%                   -               100.000       

  
811000 Примања од продаје непокретности 

          

100.000       
0,0%           100.000       

  812000 Примања од продаје покретне имовине   0,0%                       -       

840000 
  

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ 

                     

-       0,0% 
                  -       

                    -       

  841000 Примања од продаје земљишта   0,0%                       -       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

                     

-       
0,0%                   -                           -       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
                     

-       
0,0%                   -                           -       

  911441 
Примања од задуживања од пословних 

банака у земљи у корист нивоа градова 
  0,0%                       -       

  912 Примања од иностраног задуживања   0,0%                       -       

920000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 

                     

-       
0,0%                   -                           -       

  921941 
Примања од продаје домаћих акција и 

осталог капитала у корист нивоа градова  
  0,0%                       -       

  7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 

   

280.165.000       
100,0%  16.699.758        296.864.758       

  

3+7+8+

9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

   

280.165.000       
100,0%  16.699.758        296.864.758       

 

 

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

износима и то:  

 

       ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА  

      

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
            

265.364.000       
  

         

16.379.758       

           

281.743.758       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

            

83.058.144       
29,6% 

         

1.588.000       
          84.646.144       

411 Плате и додаци запослених 

              

56.230.230       
20,1% 

           

1.200.000       

             

57.430.230       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 

              

10.204.822       
3,6% 

              

238.000       

             

10.442.822       

413 Накнаде у натури (превоз) 

                   

181.000       
0,1% 

                          

-       

                  

181.000       

414 Социјална давања запосленима 

                

8.852.092       
3,2% 

              

150.000       

               

9.002.092       

415 Накнаде за запослене 

                

6.890.000       
2,5% 

                          

-       

               

6.890.000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 

                   

700.000       
0,2% 

                          

-       

                  

700.000       

417 Посланички додатак; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

418 Судијски додатак. 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

            

74.690.050       
26,7% 

       

13.477.758       
          88.167.808       

421 Стални трошкови 

              

12.299.000       
4,4% 

           

3.179.000       

             

15.478.000       

422 Трошкови путовања 

                

1.075.000       
0,4% 

              

403.000       

               

1.478.000       

423 Услуге по уговору 

              

32.008.000       
11,4% 

           

2.321.000       

             

34.329.000       

424 Специјализоване услуге 

              

11.394.050       
4,1% 

              

355.000       

             

11.749.050       

425 

Текуће поправке и одржавање (услуге и 

мат) 

                

9.207.000       
3,3% 

           

1.810.000       

             

11.017.000       

426 Материјал 

                

8.707.000       
3,1% 

           

5.409.758       

             

14.116.758       

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

431 Амортизација некретнина и опреме;                                       0,0%                                                               -       

432 Амортизација култивисане имовине; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

433 Употреба драгоцености; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

434 Употреба природне имовине; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

435 Амортизација нематеријалне имовине 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

441 Отплата домаћих камата; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       
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442 Отплата страних камата; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

443 Отплата камата по гаранцијама 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

              

3.300.000       
1,2% 

                          

-       
            3.300.000       

4511 

Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

4512 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

                

3.300.000       
1,2% 

                          

-       
            3.300.000       

452 

Субвенције приватним финансијским 

институцијама; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
 

453 

Субвенције јавним финансијским 

институцијама; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

454 Субвенције приватним предузећима 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

            

47.090.124       
16,8% 

            

734.000       
          47.824.124       

461 Донације страним владама  
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

462 
Донације и дотације међународним 

организацијама 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
              

26.205.000       
9,4%  

             

26.205.000       

4632 
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 

                

5.182.200       
1,8% 

                          

-       

               

5.182.200       

464 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

                

5.200.000       
1,9% 

                          

-       
            5.200.000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
              

10.502.924       
3,7% 

              

734.000       
          11.236.924       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

            

23.890.000       
8,5% 

                          

-       
          23.890.000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

              

23.890.000       
8,5% 

                          

-       

             

23.890.000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

            

26.331.557       
9,4% 

            

580.000       
          26.911.557       

481 Дотације невладиним организацијама; 

                

9.800.525       
3,5% 

                          

-       

               

9.800.525       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

              

14.516.576       
5,2% 

              

530.000       

             

15.046.576       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 

                   

607.456       
0,2% 

                

50.000       

                  

657.456       

484 

Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока; 

                   

300.000       
0,1% 

                          

-       

                  

300.000       

485 

Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа; 

                

1.107.000       
0,4% 

                          

-       

               

1.107.000       

489 

Расходи који се финансирају из средстава 

за реализацију националног инвестиционог 

плана 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

БУЏЕТА 

              

7.004.125       
2,5% 

                          

-       
            7.004.125       

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% 

                          

-       
                             -       
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499 

Административни трансфери из буџета - 

Средства резерве 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

49911 Стална резерва 

                

1.400.825       
0,5% 

                          

-       

               

1.400.825       

49912 Текућа резерва 

                

5.603.300       
2,0% 

                          

-       

               

5.603.300       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

            

14.801.000       
5,3% 

            

320.000       
          15.121.000       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

            

14.801.000       
5,3% 

            

320.000       
          15.121.000       

511 Зграде и грађевински објекти; 

              

13.000.000       
4,6% 

              

100.000       

             

13.100.000       

512 Машине и опрема; 

                

1.701.000       
0,6% 

              

200.000       

               

1.901.000       

513  Остале некретнине и опрема; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

514 Култивисана имовина; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

515 Нематеријална имовина 

                   

100.000       
0,0% 

                

20.000       

                  

120.000       

520 ЗАЛИХЕ 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

521 Робне резерве; 
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

522 Залихе производње; 
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

523 Залихе робе за даљу продају 
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

531 Драгоцености 
                               

-       
0,0%   

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

                               

-       
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  

         

280.165.000       
100,0% 

       

16.699.758       
        296.864.758       
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II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 11. 

 

Укупни расходи и издаци, финансирани из свих извора финансирања у износу од 296.864.758,00 динара , распоређују се по корисницима и то: 
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Опис 
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

Укупна 

јавна 

средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1 1         СКУПШТИНА OПШТИНЕ       

1 1 2101    
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
   

  2101-0001   Функционисање скупштине    

   111   Извршни и законодавни органи    

    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.110.000  3.110.000 

    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 570.000  570.000 

    3 414 Социјална давања запосленима 376.592  376.592 

    4 415 Накнаде за запослене, 500.000  500.000 

    5 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   0 

    6 417 Посланички додатак   0 

    7 422 Трошкови путовања 200.000  200.000 

    8 423 Услуге по уговору 8.108.000  8.108.000 

    9 424 Специјализоване услуге   0 

    10 426 Материјал 910.000  910.000 

    11 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.000.000  1.000.000 

    12 485 Накн.штете за повреду или штету нанету од државних органа 65.000   

      Извори финансирања за функцију 111:       

     01 Приходи из буџета 14.839.592  14.839.592 
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      Функција 111: 14.839.592 0 14.839.592 

      Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

     01 Приходи из буџета 14.839.592  14.839.592 

      Свега за програмску активност 2101-0001: 14.839.592 0 14.839.592 

          

 2 2101-П1    Прослава Дана особођења Општине     

   111   Извршни и законодавни органи    

    13 423 Услуге по уговору 1.550.000  1.550.000 

    14 424 Специјализоване услуге    

    15 426 Материјал   0 

      Извори финансирања за функцију 111:       

     01 Приходи из буџета 1.550.000  1.550.000 

      Функција 111: 1.550.000 0 1.550.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-П1:       

     01 Приходи из буџета 1.550.000  1.550.000 

      Свега за пројекат 0602-П1: 1.550.000 0 1.550.000 

          

 3 2101-П2    Изборна комисија    

   160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту    

    16 423 Услуге по уговору 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 160:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Функција 160: 500.000 0 500.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-П2:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Свега за пројекат 0602-П2: 500.000 0 500.000 

          

 4     Политичке партије    

   160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту    

    17 481 Дотације невладиним организацијама 84.525  84.525 
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     4819 Редовна делатност политичких партија 84.525  84.525 

     4819 Изборне активности политичких партија    

      Извори финансирања за функцију 160:       

     01 Приходи из буџета 84.525  84.525 

      Функција 160: 84.525 0 84.525 

      Извори финансирања за пројекат :       

     01 Приходи из буџета 84.525  84.525 

      Свега  84.525 0 84.525 

      Извори финансирања за Програм 16:    

     01 Приходи из буџета 16.974.117  16.974.117 

      Свега за Програм 15: 16.974.117 0 16.974.117 

          

      Извори финансирања за Главу 1:    

     01 Приходи из буџета 16.974.117  16.974.117 

      Свега за Главу 1: 16.974.117 0 16.974.117 

          

      Извори финансирања за Раздео 1:    

     01 Приходи из буџета 16.974.117  16.974.117 

      Свега за Раздео 1: 16.974.117 0 16.974.117 

          

2 1         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        

  2101    
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
   

  2101-0002   Функционисање извршних органа    

   111   Извршни и законодавни органи    

    18 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.580.000  4.580.000 

    19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 865.000  865.000 

    20 413 Накнаде у натури 31.000   

    21 414 Социјална давања запосленима 582.308  582.308 

    22 415 Накнаде за запослене 600.000  600.000 
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    23 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   0 

    24 421 Стални трошкови   0 

    25 422 Трошкови путовања 300.000  300.000 

    26 423 Услуге по уговору 2.270.000  2.270.000 

    27 424 Специјализоване услуге 1.768.000  1.768.000 

    28 426 Материјал 1.335.000  1.335.000 

    29 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.064.500  1.064.500 

    30 485 
Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних 

органа 
72.000  72.000 

      Извори финансирања за функцију 111:       

     01 Приходи из буџета 13.467.808  13.467.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 111: 13.467.808 0 13.467.808 

      Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

     01 Приходи из буџета 13.467.808  13.467.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за програмску активност 2101-0002: 13.467.808 0 13.467.808 

      Извори финансирања за Програм 16:    

     01 Приходи из буџета 13.467.808  13.467.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Програм 16: 13.467.808 0 13.467.808 

      Извори финансирања за Главу 1:    

     01 Приходи из буџета 13.467.808  13.467.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Главу 1: 13.467.808 0 13.467.808 

          

 2. 1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  1201-0004   
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 
   

   830   Услуге емитовања и штампања    

    31 423 Услуге по уговору 1.900.000  1.900.000 
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      Извори финансирања за функцију 830:       

     01 Приходи из буџета 1.900.000  1.900.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 830: 1.900.000 0 1.900.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:       

     01 Приходи из буџета 1.900.000  1.900.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за програмску активност 1201-0004: 1.900.000 0 1.900.000 

          

      Извори финансирања за Главу 2:    

     01 Приходи из буџета 1.900.000  1.900.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Главу 1: 1.900.000 0 1.900.000 

          

      Извори финансирања за Раздео 2:    

     01 Приходи из буџета 15.367.808  15.367.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Раздео 2: 15.367.808 0 15.367.808 

3 1         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

  1201    
ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
   

  1201-0002   Функционисање извршних органа    

   111   Извршни и законодавни органи    

    32 423 Услуге по уговору 3.500.000  3.500.000 

    33 426 Материјал 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 111:       

     01 Приходи из буџета 3.700.000  3.700.000 

      Функција 111: 3.700.000 0 3.700.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

     01 Приходи из буџета 3.700.000  3.700.000 
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      Свега за програмску активност 1201-0002: 3.700.000 0 3.700.000 

          

      Извори финансирања за Програм 16:    

     01 Приходи из буџета 3.700.000  3.700.000 

      Свега за Програм 16: 3.700.000 0 3.700.000 

          

      Извори финансирања за Главу 1:    

     01 Приходи из буџета 3.700.000  3.700.000 

      Свега за Главу 1: 3.700.000 0 3.700.000 

          

      Извори финансирања за Раздео 3:    

     01 Приходи из буџета 3.700.000  3.700.000 

      Свега за Раздео 3: 3.700.000 0 3.700.000 

              

4 1         ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0004   Општинско јавно правобранилаштво    

   330   Судови    

    34 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.200.000  1.200.000 

    35 412 Социјални доприноси на терет послодавца 230.000  230.000 

    36 413 Накнаде у натури   0 

    37 414 Социјална давања запосленима 219.192  219.192 

    38 415 Накнаде за запослене 200.000  200.000 

    39 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   0 

    40 421 Стални трошкови   0 

    41 422 Трошкови путовања 80.000  80.000 

    42 423 Услуге по уговору 300.000  300.000 

    43 424 Специјализоване услуге   0 

    44 426 Материјал 130.000  130.000 

    45 465 Остале донације, дотације и трансфери (Уредба Владе) 166.424  166.424 
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    46 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 43.576  43.576 

      Извори финансирања за функцију 330:       

     01 Приходи из буџета 2.569.192  2.569.192 

      Функција 330: 2.569.192 0 2.569.192 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

     01 Приходи из буџета 2.569.192  2.569.192 

      Свега за програмску активност 0602-0004: 2.569.192 0 2.569.192 

          

      Извори финансирања за Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 2.569.192  2.569.192 

      Свега за Програм 15: 2.569.192 0 2.569.192 

          

      Извори финансирања за Главу 1:    

     01 Приходи из буџета 2.569.192  2.569.192 

      Свега за Главу 1: 2.569.192 0 2.569.192 

          

      Извори финансирања за Раздео 4:    

     01 Приходи из буџета 2.569.192  2.569.192 

      Свега за Раздео 4: 2.569.192 0 2.569.192 

          

5 1.1.         ОПШТИНСКА УПРАВА       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина    

   130   Опште јавне услуге    

    47 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36.239.230  36.239.230 

    48 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.486.822  6.486.822 

    49 413 Накнаде у натури 100.000  100.000 

    50 414 Социјална давања запосленима 6.270.000  6.270.000 

    51 415 Накнаде за запослене 4.600.000  4.600.000 

    52 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400.000  400.000 
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    53 421 Стални трошкови 6.850.000  6.850.000 

    54 422 Трошкови путовања 250.000  250.000 

    55 423 Услуге по уговору 6.070.000  6.070.000 

    56 424 Специјализоване услуге 200.000  200.000 

    57 425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000  3.000.000 

    58 426 Материјал 2.800.000  2.800.000 

    59 465 Остале донације, дотације и трансфери 6.500.000  6.500.000 

    60 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 14.200.000  14.200.000 

    61 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 596.456  596.456 

    62 485 Накнада штете за повреду од стране државних органа 470.000  470.000 

    63 511 Зграде и грађевински објекти 600.000  600.000 

    64 512 Машине и опрема 1.300.000  1.300.000 

      Извори финансирања за функцију 130:       

     01 Приходи из буџета 96.932.508  96.932.508 

      Функција 130: 96.932.508 0 96.932.508 

          

      БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА     

  
0602-

0010 
112 65 49911 Стална резерва 0,05% 1.400.825  1.400.825 

  
0602-

0009 
112 66 49912 Текућа резерва 2,0% 5.603.300  5.603.300 

      Извори финансирања за функцију 112:       

     01 Приходи из буџета 7.004.125  7.004.125 

      Функција 112: 7.004.125 0 7.004.125 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0009+0010:       

     01 Приходи из буџета 7.004.125  7.004.125 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 7.004.125 0 7.004.125 

          

      Извори финансирања за функцију 112:       

     01 Приходи из буџета 7.004.125  7.004.125 

      Функција 112: 7.004.125 0 7.004.125 
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  0602-П    Пројекат јавних радова    

   620   Развој заједнице    

    67 422 Трошкови путовања 100.000  100.000 

    68 423 Услуге по уговору 700.000  700.000 

    69 424 Специјализоване услуге 100.000  100.000 

    70 465 Остале донације, дотације и трансфери 80.000  80.000 

    71 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20.000  20.000 

      Извори финансирања за функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 1.000.000 0 1.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 620: 1.000.000 0 0 

      Извори финансирања за пројекат 0602-П:       

     01 Приходи из буџета 1.000.000  1.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за пројекат 0602-П: 1.000.000 0 1.000.000 

      Извори финансирања зa главу 1.1.       

     01. Приходи из буџета 104.936.633  104.936.633 

      Извори финансирања за Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 104.936.633  104.936.633 

      Свега за Програм 15: 104.936.633 0 104.936.633 

          

5 1.2.         ЈАВНИ РЕД И МИР       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001   Функционисање локалне самоуправе    

   320   Услуге противпожарне заштите    

    72 423 Услуге по уговору 100.000  100.000 

          

      Извори финансирања за функцију 320:       

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Функција 320: 100.000 0 100.000 
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      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0001: 100.000 0 100.000 

          

   310   Услуге полиције    

    73 423 Услуге по уговору 100.000  100.000 

    74 425 Текуће поправке и одржавање 200.000  200.000 

    75 426 Материјал 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 310:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Функција 310: 500.000 0 500.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0001: 500.000 0 500.000 

          

      Извори финансирања за Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 600.000  600.000 

      Свега за Програм 15: 600.000 0 600.000 

          

      Извори финансирања за Главу 5.1.2.    

     01 Приходи из буџета 600.000  600.000 

      Свега за Главу 5.1.2: 600.000 0 600.000 

5 1.3.         ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ       

                    

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

  0602-0001   Функционисање локалне саниуправе    

   160   Oпште јавне услуге неквалификоване на другом месту    

    76 422 Трошкови путовања 50.000  50.000 

    77 423 Услуге по уговору 150.000  150.000 

    78 426 Материјал 70.000  70.000 
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    79 484 Накнада штете услед елементарних непогода 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 160:       

     01 Приходи из буџета 570.000 0 570.000 

      Функција 160: 570.000 0 570.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 570.000 0 570.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0001: 570.000 0 570.000 

          

      Извори финансирања за  5.1.3,:    

     01 Приходи из буџета 570.000  570.000 

      Свега за Главу 5.1.3.: 570.000 0 570.000 

          

5 1.4.         ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖАБАРИ       

                    

  1501    ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    

          

  1501-0001   Финансијска подршка локалном економском развоју    

   660   Послови становања не квалификовани на другом месту    

    80 451 Субвенције јавним не финансијским институцијама 3.000.000  3.000.000 

     4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 
3.000.000  3.000.000 

      Извори финансирања за функцију 660:       

     01 Приходи из буџета 3.000.000 0 3.000.000 

      Функција 660: 3.000.000 0 3.000.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:       

     01 Приходи из буџета 3.000.000 0 3.000.000 

      Свега за Програмску активност 1501-0001: 3.000.000 0 3.000.000 

          

      Извори финансирања за Програм 3    

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

          

      Извори финансирања за Главу 1.4:    

     01 Приходи из буџета 3.000.000  3.000.000 

      Свега за Главу 1.4.: 3.000.000 0 3.000.000 

          

5 1.5.         ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА       

                    

  2101    
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
   

  2101-0001   Финансијска подршка локалном економском развоју    

   111    Извршни и законодавни органи    

    81 481 Дотације невладиним  организацијама и удр ужењима 440.000  440.000 

     4819 Текуће дотације                                                                 440.000  440.000 

      Извори финансирања за функцију 111:       

     01 Приходи из буџета 440.000 0 440.000 

      Функција 111: 440.000 0 440.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:       

     01 Приходи из буџета 440.000 0 440.000 

      Свега за Програмску активност 2101-0001: 440.000 0 440.000 

          

      Извори финансирања за Програм 16    

     01 Приходи из буџета 440.000  440.000 

      Свега за Програм 16: 440.000 0 440.000 

          

      Извори финансирања за Главу 1.5:    

     01 Приходи из буџета 440.000  440.000 

      Свега за Главу 1.5.: 440.000 0 440.000 

          

5 1.6. 1102       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       
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  1102-0010     Управљање (идржавање) јавним расветама    

   640   Улична расвета    

    82 425 Текуће поправке и одржавање 400.000  400.000 

    83 511 Зграде и грађевински објекти 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 640:       

     01 Приходи из буџета 900.000  900.000 

      Функција 640: 900.000 0 900.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1102-0010:       

     01 Приходи из буџета 900.000  900.000 

      Свега за програмску активност 1102-0010: 900.000 0 900.000 

          

  1102-0002     Одржавање јавних зелених површина    

   660   Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту    

    84 424 Специјализоване услуге 100.000  100.000 

    85 511 Зграде и грађевински објекти 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 660:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Функција 660: 200.000 0 200.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Свега за програмску активност 1102-0002: 200.000 0 200.000 

          

  1102-0004     Зоохигијена    

   560   Заштита животне средине    

    86 423 Услуге по уговору (отклањање угинулих животиња) 500.000  500.000 

    87 424 Специјализоване услуге (комарци и дератизација) 650.000  650.000 

    88 485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа (уједи паса и мачака луталица) 
500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 560:       
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     01 Приходи из буџета 1.650.000  1.650.000 

      Функција 560: 1.650.000 0 1.650.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

     01 Приходи из буџета 1.650.000  1.650.000 

      Свега за програмску активност 1102-0004: 1.650.000 0 1.650.000 

          

  1102-0006   Одржавање гробаља, и погребне услуге    

   660   Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту    

    89 424 Специјализоване услуге 10.000  10.000 

      Извори финансирања за функцију 660:       

     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 

      Функција 660: 10.000 0 10.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:       

     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 

      Свега за програмску активност 1102-0006: 10.000 0 10.000 

          

  1102-0008   Водоснабдевање општине Жабари    

   630   Водоснабдевање     

    90 425 Текуће поправке и одржавање 500.000   

    91 511 Зграде и грађевински објекти 4.100.000  4.100.000 

     5112 Изградња 600.000  600.000 

     5113 Капитално одржавање 1.000.000   

     5114 Пројекти водоснабдевања 2.500.000  2.500.000 

      Извори финансирања за функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 4.600.000  4.600.000 

      Функција 630: 4.600.000 0 4.600.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       

     01 Приходи из буџета 4.600.000  4.600.000 

      Свега за програмску активност 1102-0008: 4.600.000 0 4.600.000 
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  1102-0009   Остале комуналне услуге    

   660   Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту    

    92 424 Специјализоване услуге 10.000  10.000 

      Извори финансирања за функцију 660:       

     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 

      Функција 660: 10.000 0 10.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:       

     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 

      Свега за програмску активност 1102-0009: 10.000 0 10.000 

          

      Извори финансирања за Програм 2:    

     01 Приходи из буџета 7.370.000 0 7.370.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Програм 2: 7.370.000 0 7.370.000 

          

5 1.7. 0101    ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    

          

  0101-0001   Унапређење  услова за пољопривредну делатност    

   421   Пољопривреда    

    93 423 Услуге по уговору 100.000  100.000 

    94 424 Специјализоване услуге 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 421:       

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника   0 

      Функција 421: 300.000 0 300.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:     0 

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Програмску активност 0101-0001: 300.000 0 300.000 
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         0 

  0101-0002   Подстицаји пољопривредној производњи   0 

   421   Пољопривреда   0 

    95 4512 Капиталне субвенције у пољопривреди                                                                 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 421:     0 

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника   0 

      Функција 421: 300.000 0 300.000 

      Извори финансирања за Пројекат 0101-0002:     0 

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Пројекат 0101-0002: 300.000 0 300.000 

         0 

      Извори финансирања за Програм 5:   0 

     01 Приходи из буџета 600.000  600.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за Програм 5: 600.000 0 600.000 

          

      Извори финансирања за Програм 5:    

     01 Приходи из буџета 600.000  600.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за Главу 4: 600.000 0 600.000 

          

5 1.8. 0401    ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

          

  0401-0001   Управљање заштитом животне средине и природних вредности    

   560   Заштита животне средине: исттаживање и развој    
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    96 425 Текуће поправке и одржавање 100.000  100.000 

    97 511 Зграде и грађевински објекти 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 560: 200.000 0 200.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Програмску активност 0401-0001: 200.000 0 200.000 

          

  0401-0004   Управљање отпадним водама    

   520   Упеављање отпадим водама    

    98 511 
Зграде и грађевински објекти (реконстр.фекал.колектора,прикључак, 

планирање) 
100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 520:       

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Функција 520: 100.000 0 100.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:       

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Свега за Програмску активност 0401-0004: 100.000 0 100.000 

          

  0401-0005   Управљање комуналним отпадом    

   510   Упеављање отпадом     

    99 424 Специјализоване услуге (ДЕПОНИЈА) 6.600.000  6.600.000 

      Извори финансирања за функцију 510:       

     01 Приходи из буџета 6.600.000  6.600.000 

      Функција 510: 6.600.000 0 6.600.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:       

     01 Приходи из буџета 6.600.000  6.600.000 
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      Свега за Програмску активност 0401-0005: 6.600.000 0 6.600.000 

          

      Извори финансирања за Програм 6:    

     01 Приходи из буџета 6.900.000  6.900.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Програм 6: 6.900.000 0 6.900.000 

          

      Извори финансирања за Главу 1.8:    

     01 Приходи из буџета 6.900.000  6.900.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Главу 1.8: 6.900.000 0 6.900.000 

          

5 1.9.     ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

          

  0701-0001    Одржавање путева    

   451   Друмски саобраћај    

    100 424 Специјализоване услуге 100.000  100.000 

    101 425 Текуће поправке и одржавање 100.000  100.000 

    102 511 Зграде и грађевински објекти 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета 400.000  400.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 451: 400.000 0 400.000 

      Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:       

     01 Приходи из буџета 400.000  400.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за програмску активност 0701-0001: 400.000 0 400.000 

          

  0701-0002   Одржавање саобраћајне инфраструктуре    

   451   Друмски саобраћај    
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    103 424 Специјализоване услуге 100.000  100.000 

    104 425 Текуће поправке и одржавање 100.000  100.000 

    105 511 Зграде и грађевински објекти 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета 400.000  400.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 451: 400.000 0 400.000 

      Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

     01 Приходи из буџета 400.000  400.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за програмску активност 0701-0002: 400.000 0 400.000 

          

  0701-П    Ревитализација пољских путева    

   451   Друмски саобраћај    

    106 425 Текуће поправке и одржавање 700.000  700.000 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 451: 700.000 0 700.000 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П:       

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за пројекат 0701-П: 700.000 0 700.000 

          

  0701-П    Поплочавање тротоара у Жабарима    

   451   Друмски саобраћај    

     482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   0 

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

     01 Приходи из буџета  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Функција 451: 0 0 0 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за пројекат 0701-П: 0 0 0 

          

  0701-П    Летње одржавање локалних путева ПА 0003    

   451   Друмски саобраћај    

    107 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000  1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета 1.000.000  1.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 451: 1.000.000 0 1.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П:       

     01 Приходи из буџета 1.000.000  1.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за пројекат 0701-П: 1.000.000 0 1.000.000 

          

  0701-П    Пројекти локалних путева    

   451   Друмски саобраћај    

    108 511 Зграде и грађевински објекти 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Функција 451: 500.000 0 500.000 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Свега за пројекат 0701-П: 500.000 0 500.000 
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  0701-П    Асфалтирање    

   451   Друмски саобраћај    

    109 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000  5.000.000 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета 5.000.000  5.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 451: 5.000.000 0 5.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П:       

     01 Приходи из буџета 5.000.000  5.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за пројекат 0701-П: 5.000.000 0 5.000.000 

          

  0701-0002   Програмска активност 0002 Одржавање путева    

   451   Друмски саобраћај    

     424 Специјализоване услуге 0  0 

     425 Текуће поправке и одржавање    

     426 Материјал    

     512 Машине и опрема   0 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 451: 0 0 0 

      Извори финансирања за пројекат 0701:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за пројекат 0701- 0 0 0 

          

      Извори финансирања за Програм 7:    

     01 Приходи из буџета 8.000.000  8.000.000 
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     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 7 8.000.000 0 8.000.000 

                    

5 1.10. 0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

          

  0901-0006   Дечија заштита    

   040   Породица и деца    

    110 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета(накн.за ђаке и др.) 2.260.000  2.260.000 

    111 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета(ученичке награде) 360.000  360.000 

    112 472 
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз деце несоцијалног 

карактера) 
11.000.000  11.000.000 

    113 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета (треће роћено дете) 900.000  900.000 

    114 463 
Донације и трансфери осталим нивоима власти-треће дете у основним 

школама 
1.300.000  1.300.000 

     4631 Треће дете у основним школама 1.300.000  1.300.000 

    115 472 
Накнада за социјалну заштиту из буџета( једнократна помоћ за прво 

рођено дете) 
700.000  700.000 

    116 472 Трошкови путовања (ученика у Вртић-Закон о дечјој заштити) 60.000  60.000 

      Извори финансирања за функцију 040:       

     01 Приходи из буџета 16.580.000  16.580.000 

      Функција 040: 16.580.000 0 16.580.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

     01 Приходи из буџета 16.580.000  16.580.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0001: 16.580.000 0 16.580.000 

          

  0901-0001   ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖАБАРИ    

  
 070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не квалификованом на 

другом месту    

    117 472 
Накнада за социјалну заштиту из буџета( помоћи,сахране 

лечење,избеглице..) 
1.210.000  1.210.000 
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    118 424 Специјализоване услуге (наркоманија ) 50.000  50.000 

    119 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 800.000  800.000 

    120 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 1.200.000  1.200.000 

     4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 1.050.000  1.050.000 

     4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 150.000  150.000 

      Извори финансирања за функцију 070:       

     01 Приходи из буџета 3.260.000  3.260.000 

      Функција 070: 3.260.000 0 3.260.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

     01 Приходи из буџета 3.260.000  3.260.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0001: 3.260.000 0 3.260.000 

          

  0901-0003   Подршка социо-хуманитарним организацијама    

   090   Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту    

    121 481 Дотације невладиним организацијама 540.000  540.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 540.000  540.000 

      Функција 090: 540.000 0 540.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:       

     01 Приходи из буџета 540.000  540.000 

          

  
0901-П  

  
Пројекат: "ПОМОЋ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦЉ-

ИЗБЕГЛИЦЕ СА Косова    

    122 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета   0 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

      Функција 090: 0 0 0 

      Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 0 0 0 



 48 

  
0901-П  

  
Пројекат: "ПОМОЋ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА-

ИЗБЕГЛИЦЕ ван Косова    

    123 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета   0 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

      Функција 090: 0 0 0 

      Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

      Свега за Програмску активност 0901-0003: 0 0 0 

      Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

      Свега за Програмску активност 0901-0003: 540.000 0 0 

          

  0901-0005   Активности Црвеног крста    

   090   Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту    

    124 481 Донације невладиним организацијама 470.000  470.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 470.000  470.000 

      Функција 090: 470.000 0 470.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

     01 Приходи из буџета 470.000  470.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0005: 470.000 0 470.000 

          

  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО ЕДУКАТИВНЕ 

УСЛУГЕ 
   

  
 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не квалификованом на 

другом месту    

  
0901-П  

  
Пројекат: "ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ И СТАРЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ"Жаг.    

    125 424 Специјализоване услуге 100.000  100.000 
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      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Функција 090: 100.000 0 100.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:       

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 100.000 0 100.000 

          

  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО ЕДУКАТИВНЕ 

УСЛУГЕ 
   

  
 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не квалификованом на 

другом месту    

  0901-П    Пројекат: "ПОМОЋ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ."    

    126 424 Специјализоване услуге 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Функција 090: 100.000 0 100.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:       

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 100.000 0 100.000 

          

  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО ЕДУКАТИВНЕ 

УСЛУГЕ 
   

  
 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не квалификованом на 

другом месту    

  
0901-П  

  
Пројекат: "ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ И СТАРЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ"Жаг.    

    127 424 Специјализоване услуге ( Обавезе 2016.г.)   0 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

      Функција 090: 0 0 0 

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

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 0 0 0 

      Функција 090:   0   

      Извори финансирања за Програм 11:    

     01 Приходи из буџета 21.050.000  21.050.000 

      Свега за Програм 11: 21.050.000 0 21.050.000 

          

      Извори финансирања за Разео 5.1.10:    

     01 Приходи из буџета 21.050.000 0 21.050.000 

      Свега за Раздео 5.1.10: 21.050.000 0 21.050.000 

              

5 1.11.         ЗДРАВСТВО НЕКВАЛИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ       

  1801    ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА    

  1801-0001   Функционисање установе примарне здраствене заштите    

   760   Здравство неквалификовано на другом месту    

    128 423 Услуге по уговору-мртвозоорство 500.000  500.000 

    129 424 Специјализоване услуге-чл.13.Закона о здравству 100.000  100.000 

    130 464 Дотације организацијама социјалног осигурања 100.000  100.000 

     4641 Дотације организацијама социјалног осигурања 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 760:       

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

      Функција 760: 700.000 0 700.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:       

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

      Свега за Програмску активност 1801-0001: 700.000 0 700.000 

          

      ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ    

   760   Здравство неквалификовано на другом месту    

    131 464 Дотације организацијама социјалног осигурања   0 

     4642 Дотације организацијама социјалног осигурања 4.500.000  4.500.000 
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      Извори финансирања за функцију 760:       

     01 Приходи из буџета 4.500.000  4.500.000 

      Функција 760: 4.500.000 0 4.500.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:       

     01 Приходи из буџета 4.500.000  4.500.000 

      Свега за Програмску активност 1801-0001: 4.500.000 0 4.500.000 

          

          

      Извори финансирања за Програм 12:    

     01 Приходи из буџета 5.200.000  5.200.000 

      Свега за Програм 12: 5.200.000 0 5.200.000 

          

      Извори финансирања за Главу 17:    

     01 Приходи из буџета 5.200.000  5.200.000 

      Свега за Главу 17: 5.200.000 0 5.200.000 

          

5 1.12. 1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

          

  1201-0001   Функционисање локалних установа културе    

   820   Услуге културе    

    132 425 Текуће поправке и одржавање 100.000  100.000 

    133 511 Зграде и грађевински објекти 200.000   

     5114 Пројектна документација 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

      Функција 820: 300.000 0 300.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 300.000 0 300.000 
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            ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ       

  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  1201-0001   Функционисање локалних установа културе    

   820   Услуге културе    

    134 463 Tекући трансфери осталим нивоима власти 600.000   

    135 481 Дотације невладиним организацијама 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

      Функција 820: 700.000 0 700.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 700.000 0 700.000 

          

  1201-П    РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ    

   820   Услуге културе    

    136 425 Текуће поправке и одржавање 100.000   

    137 511 Зграде и грађевински објекти 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Функција 820: 200.000 0 200.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1201-П:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Свега за Програмску активност 1201-П 200.000 0 200.000 

          

      820     ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  1201-0001   Функционисање локалних установа културе    

   840   ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    138 481 Дотације невладиним организацијама 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 840:       
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     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Функција 840: 500.000 0 500.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 500.000 0 500.000 

          

      Извори финансирања за Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 1.200.000  1.200.000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Програм 13: 1.700.000 0 1.200.000 

          

      Извори финансирања за Главу 4.4:    

     01 Приходи из буџета 1.700.000  1.700.000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Главу 4.4: 1.700.000 0 1.700.000 

          

5 1.13. 1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

  1301-0003   Одржавање спортске инфраструктуре    

   810   Услуге рекреације и спорта    

    139 425 Текуће поправке и одржавање 300.000  300.000 

    140 511 Зграде и грађевински објекти 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 810:     0 

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Функција 810: 500.000 0 500.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 
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      Свега за Програмску активност 1301-0002: 500.000 0 500.000 

  1301-0001   
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 
   

   810   Услуге рекреације и спорта    

      СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ    

    141 481 Дотације невладиним организацијама 5.056.000  5.056.000 

      Извори финансирања за функцију 810:       

     01 Приходи из буџета 5.056.000  5.056.000 

      Функција 810: 5.056.000 0 5.056.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

     01 Приходи из буџета 5.056.000  5.056.000 

      Свега за Програмску активност 1301-0001: 5.056.000 0 5.056.000 

          

  1301-0002   
Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и 

масовној физичкој култури 
   

   810   Услуге рекреације и спорта    

    142 423 Услуге по уговору 50.000  50.000 

    143 481 Дотације невладиним организацијама (тек.попр.350.000,00) 350.000  350.000 

    144 481 Дотације невладиним организацијама (зграде и објект.400.000,00) 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 810:     0 

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

      Функција 810: 700.000 0 700.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:       

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

      Свега за Програмску активност 1301-0002: 700.000 0 700.000 

          

      Извори финансирања за Програм 14:    

     01 Приходи из буџета 6.256.000  6.256.000 

      Свега за Програм 14: 6.256.000 0 6.256.000 

      Извори финансирања за раздео 5.1.13.       
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     01 Приходи из буџета 6.256.000 0 6.256.000 

      Свега за Раздео 5.1.13. 6.256.000 0 6.256.000 

          

5 1.14. 2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

  2002-0001   Функционисање основних школа    

   912   Основно образовање    

    145 472 Превоз ученика путника 5.500.000 0 5.500.000 

      Основна школа "Дуде Јовић" Жабари 3.200.000  3.200.000 

      Основна школа "Херој Роса Трифуновић" Александровац 2.300.000  2.300.000 

    146 472 Превоз и смештај деце ометене у развоју 300.000  300.000 

      Капитални трансфери осталим нивоима власти   0 

    147 472 Превоз ученика путника-непредвидивих 500.000  500.000 

    148 472 Остала путовања деце на такмичења, сајмове и др. 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 6.600.000  6.600.000 

      Функција 912: 6.600.000 0 6.600.000 

      Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

     01 Приходи из буџета 6.600.000 0 6.600.000 

      Свега за програмску активност 2002-0001: 6.600.000 0 6.600.000 

          

  2002-0001   Функционисање основних школа    

   912   Основно образовање    

    149 463 Основна школа "Дуде Јовић" Жабари 14.853.000  14.853.000 

     4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 13.973.000  13.973.000 

     4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 880.000  880.000 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 14.853.000  14.853.000 

      Функција 912: 14.853.000 0 14.853.000 

      Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

     01 Приходи из буџета 14.853.000  14.853.000 
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      Свега за програмску активност 2002-0001: 14.853.000 0 14.853.000 

          

  2002-П1    Санација и адаптација школе у Кочетину    

   912   Основно образовање    

    150 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 800.000  800.000 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 800.000  800.000 

      Функција 912: 800.000 0 800.000 

      Извори финансирања за пројекат 2001-П:       

     01 Приходи из буџета 800.000  800.000 

      Свега за пројекат 2002-П: 800.000 0 800.000 

          

  2002-П    Делимична реконструкција фасаде школе у Жабарима    

   912   Основно образовање    

     4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти   0 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 912: 0 0 0 

      Извори финансирања за пројекат 2002-П:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за пројекат 2002-П: 0 0 0 

      Извори финансирања     

     01 Приходи из буџета 15.653.000 0 15.653.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега  15.653.000 0 15.653.000 

          

    151 463 Основна школа "Херој Роса Трифуновић" Александровац 10.082.000  10.082.000 

     4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9.882.000  9.882.000 
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     4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 10.082.000  10.082.000 

      Функција 912: 10.082.000 0 10.082.000 

          

  2002-П    Санација фасаде на школи у Александровцу    

   912   Основно образовање    

    152 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 3.152.200  3.152.200 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 3.152.200  3.152.200 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 912: 3.152.200 0 3.152.200 

      Извори финансирања за пројекат 2002-П2:       

     01 Приходи из буџета 3.152.200  3.152.200 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за пројекат 2002-П: 3.152.200 0 3.152.200 

      Извори финансирања     

     01 Приходи из буџета 13.234.200 0 13.234.200 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега  13.234.200 0 13.234.200 

      Извори финансирања за Главу 5. 1.14:    

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Главу 5.1.14. 0 0 0 

      Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

     01 Приходи из буџета 35.487.200  35.487.200 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за програмску активност 2002-0001: 35.487.200 0 35.487.200 

      Извори финансирања за Програм 9:    

     01 Приходи из буџета 35.487.200  35.487.200 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за Програм 9: 35.487.200 0 35.487.200 

          

      Извори финансирања     

     01 Приходи из буџета 35.487.200 0 35.487.200 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега  35.487.200 0 35.487.200 

      Извори финансирања за Главу 1:   0 

     01 Приходи из буџета 202.109.833 0 202.109.833 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 

      Свега за Главу 2: 202.109.833 0 202.109.833 

         0 

5 2         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     0 

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА   0 

  0602-0002   Месне заједнице   0 

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;   0 

    153 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  1.200.000 1.200.000 

    154 412 Социјални доприноси на терет послодавца  238.000 238.000 

    155 413 Накнаде у натури   0 

    156 414 Социјална давања запосленима   0 

    157 415 Накнаде за запослене   0 

    158 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   0 

    159 421 Стални трошкови 3.829.000 2.659.000 6.488.000 

    160 422 Трошкови путовања  153.000 153.000 

    161 423 Услуге по уговору 955.000 1.526.000 2.481.000 

    162 424 Специјализоване услуге 986.050 105.000 1.091.050 

    163 425 Текуће поправке и одржавање 3.183.000 1.560.000 4.743.000 

    164 426 Материјал 1.997.000 763.000 2.760.000 

    165 434 Употреба природне имовине   0 

    166 441 Отплата домаћих камата   0 

    167 465 Остале донације, дотације и трансфери  734.000 734.000 
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    168 481 Дотације невладиним организацијама   0 

    169 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 242.000 500.000 742.000 

    170 483 Новчане казне и пенали по решењу судова   0 

    171 511 Зграде и грађевински објекти   0 

      Извори финансирања за функцију 160:     0 

     01 Приходи из буџета 11.192.050  11.192.050 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  9.438.000 9.438.000 

      Функција 160: 11.192.050 9.438.000 20.630.050 

      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:     0 

     01 Приходи из буџета 11.192.050  11.192.050 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  9.438.000 9.438.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0002: 11.192.050 9.438.000 20.630.050 

         0 

      Извори финансирања за Програм 15:   0 

     01 Приходи из буџета 11.192.050 0 11.192.050 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  9.438.000 9.438.000 

      Свега за Програм 15: 11.192.050 9.438.000 20.630.050 

         0 

      Извори финансирања за Главу 2:   0 

     01 Приходи из буџета 11.192.050 0 11.192.050 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  9.438.000 9.438.000 

      Свега за Главу 2: 11.192.050 9.438.000 20.630.050 

          

5 3         УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

5 3.1         ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "Војислав Илић-Млађи" ЖАБАРИ       

  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  1201-0001   Функционисање локалних установа културе    

   820   Услуге културе    

    172 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.300.000  1.300.000 

    173 412 Социјални доприноси на терет послодавца 225.000  225.000 

    174 413 Накнаде у натури 50.000   
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    175 414 Социјална давања запосленима 253.000  253.000 

    176 415 Накнаде трошкова за запослене 200.000  200.000 

    177 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   0 

    178 421 Стални трошкови 110.000  110.000 

    179 422 Трошкови путовања 20.000  20.000 

    180 423 Услуге по уговору 845.000  845.000 

    181 424 Специјализоване услуге   0 

    182 425 Текуће поправке и одржавање 120.000  120.000 

    183 426 Материјал 120.000  120.000 

    184 465 Остале донације, дотације и трансфери 253.000  253.000 

    185 481 Дотације невладиним организацијама (КУД-ови) 360.000  360.000 

    186 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000  10.000 

    187 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000  10.000 

    188 512 Машине и опрема 250.000  250.000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 4.126.000  4.126.000 

      Функција 820: 4.126.000 0 4.126.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

     01 Приходи из буџета 4.126.000  4.126.000 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 4.126.000 0 4.126.000 

          

  1201-П1    Пројекат манифестације "ЧЕТЕРЕШКО ПРЕЛО"    

   820   Услуге културе    

    189 423 Услуге по уговору 1.050.000 300.000 1.350.000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 1.050.000  1.050.000 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  300.000 300.000 

      Функција 820: 1.050.000 300.000 1.350.000 

      Извори финансирања за пројекат 1201-П1:       

     01 Приходи из буџета 1.050.000  1.050.000 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  300.000 300.000 
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      Свега за пројекат 1201-П1: 1.050.000 300.000 1.350.000 

          

  1201-П2    Пројекат ОСТАЛЕ културне манифестације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   820   Услуге културе    

    190 481 Услуге по уговору 1.600.000  1.600.000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 1.600.000  1.600.000 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   0 

      Функција 820: 1.600.000 0 1.600.000 

      Извори финансирања за пројекат 1201-П2:       

     01 Приходи из буџета 1.600.000 0 1.600.000 

      Свега за пројекат 1201-П2: 1.600.000 0 1.600.000 

          

      Извори финансирања за Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 6.776.000 0 6.776.000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  300.000 300.000 

      Свега за Програм 13: 6.776.000 300.000 7.076.000 

          

      Извори финансирања за Главу 5.3.1:    

     01 Приходи из буџета 6.776.000  6.776.000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  300.000 300.000 

      Свега за Главу 5.3.1: 6.776.000 300.000 7.076.000 

          

5 3.2 820       
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Др.Проф.Александар 

Ивић"ЖАБАРИ 
      

  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  1201-0001   Функционисање локалних установа културе    

   820   Услуге културе    

    191 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.200.000  1.200.000 
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    192 412 Социјални доприноси на терет послодавца 220.000  220.000 

    193 413 Накнаде у натури   0 

    194 414 Социјална давања запосленима 269.000  269.000 

    195 415 Накнаде трошкова за запослене 90.000  90.000 

    196 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   0 

    197 421 Стални трошкови 240.000  240.000 

    198 422 Трошкови путовања 5.000  5.000 

    199 423 Услуге по уговору 1.050.000  1.050.000 

    200 424 Специјализоване услуге   0 

    201 425 Текуће поправке и одржавање 94.000  94.000 

    202 426 Материјал 118.000  118.000 

    203 465 Остале донације, дотације и трансфери 166.000  166.000 

    204 481 Дотације невладиним организацијама   0 

    205 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000  1.000 

    206 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  1.000 

    207 512 Машине и опрема 1.000  1.000 

    208 515 Нематеријална имовина 100.000 20.000 120.000 

      Извори финансирања за функцију 820:     0 

     01 Приходи из буџета 3.555.000  3.555.000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  20.000 20.000 

      Функција 820: 3.555.000 20.000 3.575.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:     0 

     01 Приходи из буџета 3.555.000  3.555.000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  20.000 20.000 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 3.555.000 20.000 3.575.000 

         0 

  1201-П3    Пројекат Кулутурне манифестације у области библиотекарства   0 

   820   Услуге културе   0 

    209 423 Услуге по уговору 120.000  120.000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

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

      Функција 820: 120.000 0 120.000 

      Извори финансирања за пројекат 1201-П3:       

     01 Приходи из буџета 120.000  120.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за пројекат 1201-П3: 120.000 0 120.000 

          

      Извори финансирања за Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 3.675.000  3.675.000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  20.000 20.000 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Програм 13: 3.675.000 20.000 3.695.000 

          

      Извори финансирања за Главу 5.3.2:    

     01 Приходи из буџета 3.675.000  3.675.000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  20.000 20.000 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Главу 5.3.2: 3.675.000 20.000 3.695.000 

          

          

5 4         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  "МОРАВСКИ ЦВЕТ"       

  2001    ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ    

  2001-0001   Функционисање предшколских установа    

   911   Предшколско образовање    

    210 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.601.000  8.601.000 

    211 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.608.000  1.608.000 

    212 413 Накнаде у натури   0 

    213 414 Социјална давања запосленима 882.000 150.000 1.032.000 

    214 415 Накнада за запослене 700.000  700.000 
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    215 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000  300.000 

    216 421 Стални трошкови 1.180.000 520.000 1.700.000 

    217 422 Трошкови путовања 50.000 250.000 300.000 

    218 423 Услуге по уговору 510.000 495.000 1.005.000 

    219 424 Специјализоване услуге 220.000 250.000 470.000 

    220 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 250.000 450.000 

    221 426 Материјал 432.000 4.646.758 5.078.758 

    222 431 Употреба основних средстава   0 

    223 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.189.000  1.189.000 

    224 472 Накнада за социјалну заштиту    

    225 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали  30.000 30.000 

    226 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  50.000 50.000 

    227 511 Зграде и грађевински објекти 100.000 100.000 200.000 

    228 512 Машине и опрема 100.000 200.000 300.000 

      Извори финансирања за функцију 911:       

     01 Приходи из буџета 16.072.000  16.072.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  3.596.758 3.596.758 

     07. Донације од осталих нивоа власти  3.345.000 3.345.000 

      Функција 911: 16.072.000 6.941.758 23.013.758 

      Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

     01 Приходи из буџета 16.072.000  16.072.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  3.596.758 3.596.758 

     07. Донације од осталих нивоа власти  3.345.000 3.345.000 

      Свега за програмску активност 2001-0001: 16.072.000 6.941.758 23.013.758 

          

      Извори финансирања за Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 16.072.000  16.072.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  3.596.758 3.596.758 

     07. Донације од осталих нивоа власти  3.345.000 3.345.000 

      Свега за Програм 13: 16.072.000 6.941.758 23.013.758 
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      Извори финансирања за Главу 5.4.:    

     01 Приходи из буџета 16.072.000 0 16.072.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  3.596.758 3.596.758 

     07. Донације од осталих нивоа власти  3.345.000 3.345.000 

      Свега за Главу 5.4.: 16.072.000 6.941.758 23.013.758 

          

5 5         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА OПШТИНЕ ЖАБАРИ       

  1502    ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА    

  1502-0001   Управљањем развојем туризма    

   473   Туризам    

    229 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)   0 

    230 412 Социјални доприноси на терет послодавца   0 

    231 414 Социјална давања запосленима   0 

    232 415 Накнаде трошкова за запослене   0 

    233 416 Награде запосленима и остали посебни расходи    

    234 421 Стални трошкови 90.000  90.000 

    235 422 Трошкови путовања 20.000  20.000 

    236 423 Услуге по уговору 1.030.000  1.030.000 

    237 424 Специјализоване услуге   0 

    238 425 Текуће поправке и одржавање 10.000  10.000 

    239 426 Материјал 95.000  95.000 

    240 451 Субвенције јавним не финансијским институцијама   0 

    241 465 Остале донације, дотације и трансфери 84.000  84.000 

    242 481 Донације невладиним организацијама   0 

    243 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   0 

    244 483 Новчане казне и пенали по Решењу судова и суд.тела    

    245 512 Машине и опрема 50.000  50.000 

      Извори финансирања за функцију 473:       

     01 Приходи из буџета 1.379.000 0 1.379.000 

      Функција 473: 1.379.000 0 1.379.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       
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     01 Приходи из буџета 1.379.000 0 1.379.000 

      Свега за Програмску активност 01502-0001: 1.379.000 0 1.379.000 

          

  1502-0002   Туристичка промоција    

  1502-П3    Новогодишње украшавање општине    

   473   Туризам    

    246 423 Услуге по уговору 50.000  50.000 

    247 424 Специјализоване услуге   0 

    248 426 Материјал 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 473:     0 

     01 Приходи из буџета 350.000  350.000 

      Функција 473: 350.000 0 350.000 

      Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:     0 

     01 Приходи из буџета 350.000 0 350.000 

      Свега за Пројекат 1502-П3: 350.000 0 350.000 

          

      Извори финансирања за Програм 4:    

     01 Приходи из буџета 1.729.000  1.729.000 

      Свега за Програм 4: 1.729.000 0 1.729.000 

          

      Извори финансирања за Главу 5:    

     01 Приходи из буџета 1.729.000  1.729.000 

      Свега за Главу 5: 1.729.000 0 1.729.000 

          

      Извори финансирања за Раздео 5:    

     01 Приходи из буџета 241.553.883  241.553.883 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  13.054.758 13.054.758 

     07. Трансфери од других нивоа власти  3.345.000 3.345.000 

     08. Добровољни трансфери од физичких и правних лица  300.000 300.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 
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      Свега за Раздео 5: 241.553.883 16.699.758 258.253.641 

            0 

      СВЕГА БУЏЕТ ОД РАЗДЕЛА 1-5 280.165.000 16.699.758 296.864.758 

          

      Извори финансирања :    

     01 Приходи из буџета 280.165.000  280.165.000 

     02 Трансфери између корисника на истом нивоу   0 

     03 Социјални доприноси   0 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  13.054.758 13.054.758 

     05 Донације од иностраних земаља   0 

     06 Донације од међународних организација   0 

     07 Трансфери од других нивоа власти 0 3.345.000 3.345.000 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  300.000 300.000 

     09 Примања од продаје нефинансијске имовине   0 

     10 Примања од домаћих задуживања   0 

     11 Примања од иностраних задуживања   0 

     12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

     14 Неутрошена средства од приватизације из претходних година   0 

     15 Неутрошена средства донација из претходних година   0 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности   0 

            УКУПНО БУЏЕТ: 280.165.000 16.699.758 296.864.758 
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Члан 12. 

 

                 Издаци буџета и буџетских корисника, по фунционалној класификацији, утврђени су 

у следећим износима и то :                                                                    

 

 

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функци

je 
Функционална класификација  

Средства 

из буџета 

Структ

ура         

% 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупна 

јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

    

21.050.000       
7,6% 

                  

-       
   21.050.000       

010 Болест и инвалидност;                     -       0,0% 
                  

-       
                   -       

020 Старост;                     -       0,0% 
                  

-       
                   -       

030 Корисници породичне пензије;                     -       0,0% 
                  

-       
                   -       

040 Породица и деца; 
    

16.580.000       
6,0% 

                  

-       
   16.580.000       

050 Незапосленост;                     -       0,0% 
                  

-       
                   -       

060 Становање;                     -       0,0% 
                  

-       
                   -       

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту; 

      

3.260.000       
1,2% 

                  

-       
     3.260.000       

080 
Социјална заштита - истраживање 

и развој; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

090 
Социјална заштита 

некласификована на другом месту 

      

1.210.000       
0,4% 

                  

-       
     1.210.000       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 

  

150.280.608       
54,2% 

   

9.438.000       
 159.718.608       

110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови; 

                    -       0,0% 
                  

-       
                   -       

111 Извршни и законодавни органи 

    

33.997.400       
12,3% 

                  

-       
   33.997.400       

112 Финансијски и фискални послови 

      

7.004.125       
2,5% 

                  

-       
     7.004.125       

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;     34,9%                      96.932.508       
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96.932.508       -       

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; 

    

12.346.575       
4,5% 

   

9.438.000       
   21.784.575       

170 Трансакције јавног дуга; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

180 

Трансфери општег карактера 

између различитих нивоа власти 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 

      

3.169.192       
1,1% 

                  

-       
     3.169.192       

310 Услуге полиције; 

         

500.000       
0,2% 

                  

-       
        500.000       

320 Услуге противпожарне заштите; 

         

100.000       
0,0% 

                  

-       
        100.000       

330 Судови; 

      

2.569.192       
0,9% 

                  

-       
     2.569.192       

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 

    

10.329.000       
3,7% 

                  

-       
   10.329.000       

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 

         

600.000       
0,2% 

                  

-       
        600.000       

422 Шумарство 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

423 Лов и риболов 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

430 Гориво и енергија; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       
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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 

      

8.000.000       
2,9% 

                  

-       
     8.000.000       

452 
Водени саобраћај 

                    -       0,0% 
                  

-       
                   -       

453 
Железнички саобраћај 

                    -       0,0% 
                  

-       
                   -       

454 
Ваздушни саобраћај 

                    -       0,0% 
                  

-       
                   -       

455 
Цевоводи и други облици 

саобраћаја 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

460 Комуникације; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

470 Остале делатности; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

471 Трговина, смештај и складиштење 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

472 Хотели и ресторани 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

473 Туризам 

      

1.729.000       
0,6% 

                  

-       
     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% 
                  

-       
                   -       
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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 

      

8.550.000       
3,1% 

                  

-       
     8.550.000       

510 Управљање отпадом; 

      

6.600.000       
2,4% 

                  

-       
     6.600.000       

520 Управљање отпадним водама; 

         

100.000       
0,0% 

                  

-       
        100.000       

530 Смањење загађености; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

540 

Заштита биљног и животињског 

света и крајолика; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

550 

Заштита животне средине - 

истраживање и развој; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

560 

Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 

      

1.850.000       
0,7% 

                  

-       
     1.850.000       

600 

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

      

9.720.000       
3,5% 

                  

-       
     9.720.000       

610 Стамбени развој; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

620 Развој заједнице; 

      

1.000.000       
0,4% 

                  

-       
     1.000.000       

630 Водоснабдевање; 

      

4.600.000       
1,7% 

                  

-       
     4.600.000       

640 Улична расвета; 

         

900.000       
0,3% 

                  

-       
        900.000       

650 

Послови становања и заједнице - 

истраживање и развој; 

                    -       0,0% 
                  

-       
                   -       

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 

      

3.220.000       
1,2% 

                  

-       
     3.220.000       

700 ЗДРАВСТВО 

      

5.200.000       
1,9% 

                  

-       
     5.200.000       

710 

Медицински производи, помагала 

и опрема; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

711 Фармацеутски производи 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       
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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. 

      

5.200.000       
1,9% 

                  

-       
     5.200.000       

800 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 

    

20.307.000       
7,3% 

      

320.000       
   20.627.000       

810 Услуге рекреације и спорта; 

      

6.256.000       
2,3% 

                  

-       
     6.256.000       

820 Услуге културе; 

    

11.651.000       
4,2% 

      

320.000       
   11.971.000       

830 Услуге емитовања и штампања; 

      

1.900.000       
0,7% 

                  

-       
     1.900.000       

840 Верске и остале услуге заједнице; 

         

500.000       
0,2% 

                  

-       
        500.000       

850 

Рекреација, спорт, култура и вере - 

истраживање и развој; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

860 

Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

    

51.559.200       
18,6% 

   

6.941.758       
   58.500.958       

910 

Предшколско и основно 

образовање; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

911 Предшколско образовање 

    

16.072.000       
5,8% 

   

6.941.758       
   23.013.758       

912 Основно образовање     12,8%                      35.487.200       
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35.487.200       -       

913 

Основно образовање са домом 

ученика 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

914 

Основно образовање са средњом 

школом 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

915 Специјално основно образовање 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

916 

Основно образовање са средњом 

школом и домом ученика 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

920 Средње образовање; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

921 Ниже средње образовање 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

922 Више средње образовање 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

923 

Средње образовање са домом 

ученика 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

930 Више образовање; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

931 Више образовање 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

932 

Више образовање са студентским 

домом 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

940 Високо образовање; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

941 Високо образовање - први степен 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

942 Високо образовање - други степен 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

950 

Образовање које није дефинисано 

нивоом; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

960 Помоћне услуге образовању; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

970 
Образовање - истраживање и 

развој; 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

980 

Образовање некласификовано на 

другом месту 
                    -       0,0% 

                  

-       
                   -       

  
УКУПНО 

  

280.165.000       
101,0% 

 

16.699.758       
 296.864.758       
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ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

 

 

Члан 13. 

 

        Примања буџета општине Жабари прикупљају се и наплаћују у складу са законом и 

другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања. 

 

Члан 14. 

 

 

                  За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине 

                  Наредбодавац за извршење буџета је председник општине . 

                  Наредбодавац  и одговорно лице за извршавање трезора је председник општине . 

                  Председник општине подноси извештај Скупштини општине (чл.76 Закона о буџетском 

систему) о реализацији Одлуке о буџету и коришћењу сталне и текуће буџетске резерве. 

 

Члан 15. 

 

        Овом одлуком о буџету општине обезбеђују се средства у складу са Законом о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 

68/2015), број запослених код корисника буџета за 61 запослених на неодређено време и 6 

запослених за одређено време. Овај број увећава се за 13 запослених на неодређено време у 

предшколској установи на територији општине и 2 запослених на одређено време: 

      Број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на 

неодређено и одрежено време, и то: 

     -  57 запослених у локалној администарцији на неодређено време, 

      -  6 запослених у локалној администарцији на одређено време, 

      - 13 запослених у предшколским установама на неодређено време, 

      - 2 запослених у предшколским установама на одређено време, 

      - 4 запослених у установама културе на неодређено време, 

      -    запослених у установама културе на одређено време. 

 

Члан 16. 

 

        Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, 

(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за 

уплату средстава који припадају буџету. 

 

       Члан 17. 

 

             За законито и наменско коришћење средстава, распоређених индиректним 

корисницима буџета, буџетским фондовима и осталим буџетским корисницима, поред функционера 

односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је 

начелник општинске управе. 

 

        Члан 18. 

 

       Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном 

имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о 

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

систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 

утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

          

Члан 19. 

 

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

доноси Извршни орган-председник општине. 

        Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве  и сталне буџетске резерве на предлог 

локалног органа управе надлежног за финансије доноси Извршни орган- председник општине. 

 

                                                                                 Члан 20. 

 

          Општински орган управе надлежан за финансије може извршити преусмеравање  

апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода 

буџета у оквиру једног буџетског корисника, највише до 5% вредности апропријације за расход 

чији се износ смањује ( на захтев корисника), у складу са чланом 61 Закона о буџетском систему. 

          Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење органа за финансије може 

извршити преусмеравање средстава унутар програма који се финансира из општих прихода буџета 

у износу од 10% вредности апропријације чија се средства умањују. 

         Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете 

унутар буџета, председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће 

искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису 

предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму. 

         Укупан износ преусмеравања из става 3. овог члана не мође бити већи од износа 

разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максималног могућег 

износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69.став 3.Закона о буџетском систему. 

 

                                                                      Члан 21. 

 

            Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 

оствареним примањима буџета. 

           Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и 

то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

   Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном 

износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета. 

          Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе изнад планираног износа 

апропријације из тих прихода, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до 

кога су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком. 

           Корисник који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке 

остварује и додатне приходе, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из 

прихода из других извора, обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода и 

примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 

         Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења мора предузети 

одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење 

обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити 

измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавезе. 
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                                                                      Члан 22. 

 

       

 

  Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економским 

програмским и функционалним класификацијама, годишњим финансијским планом прихода и 

расхода на које сагласност даје председник општине. 

        Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1 овог члана доноси 

Управни одбор, односно надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана по усвајању 

буџета, т.ј.од дана ступања ове одлуке на снагу. 

 

 

                                                                      Члан 23. 

 

         Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у 

оквиру раздела, чији су носиоци буџетски корисници средстава и то: 

 

 

 

 

РАЗДЕО 1.- Скупштина општине 

 

 

          За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

подноси Председник скупштине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију 

предходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине. 

 

РАЗДЕО 2 .Председник општине  

 

              За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

подноси Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи.  

 

РАЗДЕО 3. Општинско веће 

 

                      За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

подноси Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи. 

 

РАЗДЕО 4 .Општинско  правобранилаштво 

 

        За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

подноси Правобранилац општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију 

предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи.  

 

 

РАЗДЕО 5 .Општинска управа. 

 

         За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела.главе 1,  

захтеве подноси Начелник општинске управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну 

документацију предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у 

Одељењу за финансије и буџет Општинске управе.     
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         Руководиоци корисника из претходног става и начелник општинске управе, су 

непосредно одговорни председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација. 

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

буџет. 

           Унутар одељења за финансије и буџет општинске управе, се спроводи интерна 

контрола о оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање  из средстава буџета, на 

основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених 

квота за сваког буџетског корисника. 

 

                                                                       Члан 24. 

 

На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни 

ради преноса средстава из Трезора. 

  

                                                                    Члан 25. 

 

 

           Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене на принципу 

готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, водећи рачуна о ликвидности буџета, осим 

ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

          Члан 26. 

 

 

         Сви раздели 1,2,3,4 и 5 су директни буџетски корисници и одговорни су за своје 

пословање и за све индиректне кориснике у оквиру свог   раздела буџета. 

         Раздели су одређени према месту припадности носиоца раздела. 

         Главе су одређене према функционалној класификацији. 

 

                                                                     Члан 27. 

 

 

          Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава 

овог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун 

трезора општине воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

           Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2016. 

години само у складу са чланом 10 Закона о буџетском систему, при чему , у складу са истим 

чланом Закона, председник општине одговоран је за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 

 

                                                                     Члан 28. 

 

         Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само 

за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. 

         Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из 

других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других 

извора. 

          Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, 

а не извршене у 2017. години, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 
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                                                                   Члан 29. 

 

        Корисници буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа 

апропријације утврђене Одлуком. 

         Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у 

супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 

         Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора 

или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

 

                                                                   Члан 30. 

 

         Изузетно, у случају да се буџету општине Жабари из другог буџета ( Републике, 

Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска 

средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, 

чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за 

финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том 

основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 31 . 

 

         Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које доноси надлежни 

орган за финансије. 

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

тромесечје. 

        Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, преносе се на основу 

њиховог захтева и приложене комплетне документације (копије)  и у складу са одобреним квотама 

у тромесечним плановима буџета. 

         Директни корисници средстава буџета , пре најављивања нових обавеза на начин 

прописан чланом 56.став.3 Закона о буџетском систему, у систему извршења буџета морају да 

пријаве преузете а неизвршене обавезе из предходне буџетске године. 

          На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине потписом 

одобрава исплату са рачуна Извршења буџета која се спроводи и контролише у Одељењу за 

финансије и буџет Општинске управе, а за оне захтеве који нису дефинисани у финансијском плану 

Председник општине доноси решења пре исплате истих. 

 

..                                                               Члан 32. 

 

         Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( “Службени 

гласник Републике Србије “ бр.124/12,14/15 и 68/15.г.) и за њихово спровођење одговоран је 

функционер који руководи буџетским корисником и начелник општинске управе. 

         Јавна набавка мале вредности у смислу закона о јавним набавкама је она набавка 

истоврсних добара, услуга или радова чија је  вредност дефинисана Законом , т.ј. чија је процењена  

вредност на годишњем нивоу од ...................динара до .................................динара (без ПДВ). 

          На набавку услуга из става 2, могу да се примене одредбе закона којима се уређује 

јавна набавка мале вредности, без обзира на процењену вредност јавне набавке, 

          На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност 

на годишњем нивоу нижа од .......................динара, наручиоци нису  обавезни да примењују одредбе 

овог закона(без ПДВ). 

          Преко ............................динара за добра и услуге и преко ............................. за радове, 

наручилац захтева средство обезбеђења за испуњење уговорених обавеза („Сл.гласник РС 

бр.124/12,14/15 и 68/15“) 
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           За јавну набавку изнад одређеног износа, (чл.28.Закона) поступак надгледа грађански 

надзорник у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12). 

          Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које 

закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, морају бити додељени у складу 

са прописима који регулишу јавне набавке. 

           У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, 

у оквиру додељених апропријација, за текуће поправке и одржавање објеката, капитално одржавање 

и изградњу објеката и куповину опреме (економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да 

се предходно обрати Трезору захтевом за преузимање обавеза најмање три (3) дана пре покретања 

поступка јавних набавки. По спроведеном поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети 

захтев Трезору за пренос средстава. 

 

Члан 33. 

 

          Директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у целини 

или претежно финансира из буџета,  обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2017 години на 

терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу 

донација, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

 

Члан 34. 

 

           Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних , 

враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода. 

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

прихода 

 

Члан 35. 

 

           Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни 

простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 

2017. години осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности, односно други 

корисници који користе пословни простор и покретне ствари плаћају настале трошкове, трошкове 

текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа, у складу са критеријумима које прописује 

Влада. 

          Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених 

рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно 

индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода. 

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

Законом о буџетском систему.  

 

Члан 36. 

 

           Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике 

јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе 

обавестити скупштину општине. 

 

 

Члан 37. 

 

         Општина Жабари у 2017. години  планирала је укупна средства потребна за исплату 

плата запослених које се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе у складу са Законом о 

привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код 
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корисника јавних средстава („Службени гласник РС“број 116/14), тако да смо одобрену масу 

средстава за исплату плата у 2014. години умањили 10,15% основице, код исплате за Новембар и 

Децембар 2014.године па добијену кориговану масу средстава за плате 2014.године умањили за 

10,15% и за 3,0% (уместо 2,5%) као последицу одлива броја запослених у 2016. години  за 5% од 

1.јула 2015.године. 

 

      Члан 38. 

 

            У спровођењу одредбе члана 10.став 2. Закона о одређивању максималмог броја 

запослених (Службени гласник РС“, број 68/15), Влада ће у 2017. години давати сагласност за 

повећање броја запослених и то само ако имамо мањи број запослених на неодређено време од 

максималног броја, на предлог Министарства финансија и привреде. 

                    Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности Министарства 

финансија и привреде и извршног органа општине – председника општине, у складу са Законом 

којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос 

са новим лицима до краја 2017. године, уколико средства потребна за исплату плате тих лица нису 

обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 

кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана. 

        У поступку доношења акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места,за које се средства обезбеђују у буџету, прибавља се мишљење председника општине . 

 

 

Члан 39. 

 

        За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се 

задужити у складу са одредбама члана 35 Закона о јавном дугу („Сл.гласник Р.Србије“бр.61/05и 

78/2011). 

 

                                                                     

                                                                    Члан 40. 

 

        У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника 

буџетских средстава промени, износ апропријације издвојених за активности тог корисника могу се 

увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. 

        Одлуку о промени апропријације из претходног става овог члана доноси председник 

општине. 

 

                                                                    Члан 41. 

 

                Директни и индиректни корисници могу обрачунавати и вршити исплату масе 

плата запослених који се финансирају из овог буџета у складу са Законом о платама до одобрене 

масе средстава за исплату плате у 2017 години ,  осим ако Законом или неким другим актом Влада 

Републике Србије не утврди другачији обрачун истих.  

           Уколико директни и индиректни корисници не извршавају укупна средства за исплату 

плата на начин утврђен у ставу 1. овог члана, председник општине обуставиће пренос средстава из 

овог буџета, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из става 1. овог члана. 

 

 

 

          Руководилац директног, односно индиректног корисника средстава овог буџета, 

подноси извештај председнику општине, о платама исплаћеним у претходном месецу најкасније до 

10. у текућем месецу, почев од јануара 2017 године. 
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      Члан 42. 

 

         У складу са чланом 2.тачка 31, чланом 54. и чланом 56.став 4.Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-

исправка,108/13,142/14 и 68/2015), у буџетској 2017. години, посебни додаци на плате утврђени 

актом надлежног органа намењени материјалном побољшању запослених у појединим државним 

органима исплаћиваће се до дана почетка примене прописа којим ће се уредити уједињавање нивоа 

зарада у јавном сектору. 

           У складу са планираним средствима у буџету за 2017. годину, запосленим, 

постављеним, именованим и изабраним лицима у органима локалне самоуправе, са конта 414-

остале помоћи вршиће се исплата  у зависности од прилива средстава у буџет на име побољшања 

социјално-економског положаја  . 

                                                                   

                                                                  Члан 43.     

      

         При утврђивању ваљаности извршеног одређеног плаћања ако није постојао правни 

основ, корисник је обавезан да врати средства у буџет. 

         Ако се средства врате у истој фискалној години у којој је плаћање извршено, сразмерно 

се умањује расходна страна финансијског плана корисника буџетских средстава. 

 

 

 

                                                                   Члан 44. 

 

         Уколико индиректни корисници буџета својом делатношћу изазову судски спор, 

извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања, извршавају се на терет његових 

апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода. 

 

                                                                   Члан 45. 

 

         Буџетски корисници су дужни, да на захтев службе за финансије, ставе на увид 

документацију о њиховом финансирању као и да достављају извештаје о остварењу прихода и 

извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре 

обављањем услуга. 

 

                                                                   Члан 46. 

 

          Буџетски корисници су дужни да буџетска средства користе строго наменски и по 

Закону за поједине намене, а ако се утврди да су средства ненаменски утрошена или пређу утврђени 

износ по Закону за ту намену, председник општине обуставиће пренос средстава из буџета општине 

док се  висина средстава не усклади са датим ограничењем. 

 

        Члан 47. 

 

         Корисници буџетских средстава до 31.децембра 2017. године пренеће на рачун 

извршења буџета општине сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, 

која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине за 2017. годину. 

 

      

   Члан 48. 

 

         Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника 

јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог 
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рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски 

план на начин прописан законом, односно актом Скупштине опшине и уколико тај план нису 

доставили Управи за трезор. 

 

                                                                  Члан 49. 

 

          Новчана средства на консолидованом рачуну трезора, могу се у 2017.години 

краткорочно пласирати или орочавати код кредибилних банака са рејтингом Министарства 

финансија, у складу са чланом 10 Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим 

чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и 

сигурност тог инвестирања. 

       Уговор из става 1 овог члана у име Општине закључује председник општине  као лице 

овлашћено за управљање готовинским средствима Трезора. 

 

                                                                 Члан 50. 

 

         Извештај о извршењу периодичног (кварталног) и годишњег финансијског плана, 

податке о стању средстава и наменама за која су утрошена средства корисника који се финансирају 

из буџета, буџетски корисник доставља служби буџета у складу са чл.8  Уредбом о буџетском 

рачуноводству („Сл.гласник Р.Србије“бр.125/03). 

         Финансијска служба Општинске управе редовно прати извршење буџета и најмање 

тромесечно у року од месец дана, по истеку тромесечја, доставља информацију председнику 

општине, а најмање два пута годишње доставља Општинском већу. 

        У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 2. овог члана, председник 

општине усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

          Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 

великих одступања. 

 

                                         IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

                                                                           

 

Члан 51. 

 

 

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

општине Жабари“, а примењиваће се од 1.јануара 2017.године. 

Ову Одлуку доставити Министарству за финансије. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 400- 387/2016-01                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Жабари: 16.12.2016. год.                                                                     ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                ДЕЈАН АДАНОВИЋ,С.Р.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 

Чланом 1, 2, 6, 25, 40, Закона о буџетском систему ( „Сл. гласник Р. Србије“ бр. 54/2009,  

73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/13,142/14 и 68/15 ), утврђено је да општине 

имају Буџет у коме се исказују сви приходи и примања и расходи и издаци, и чл.73. тачка 3. Закона 

о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“бр.129/07,) утврђено је такође да Скупштина општине 

доноси општински буџет  за календарску годину. Једини локални акт којим се одобрава трошење 

локалних средстава је буџет, односно апропријације које га чине, а ту снагу немају ни уговори, 

споразуми и фактуре а ни друга акта без обзира  ко их доноси. Закон о буџетском систему обавезује 

локалну самоуправу, да донесе буџет као основни документ политике локалне власти за текућу 

годину са пројекцијама за две наредне фискалне године  по  Фискалној стратегији за 2017. годину са 

пројекцијама за две наредне године  коју треба да  донеса Влада Републике Србије за 2017.год.  

У процесу израде буџета, служба мора да добије информације о намерама руководства и 

развојним приоритетима и опису планиране политике која треба да почива на Стратегији развоја. 

На основу члана 112.Закона о буџетском систему, обавеза је  локалних самоуправа заједно са 

свим буџетским корисницима и са Р.Србијом да од 2015.године у целини пређе на планирање 

програмских буџета. 

Да би се лакше прешло са линијског на планирање програмског буџета, Министарство 

финансија је донело Упутство за израду програмског буџета и објавило на свом сајту. Упутство 

садржи и Анекс 5-Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе и 

има их 17, које садржи поред програма и шифарник програмске класификације , програмске 

активности а СКГО Београд је урадила циљеве и индикаторе за све програмске активности. 

При изради овог програмског буџета задржали смо организациону структуру која је 

допуњена програмима и програмским активностима  . 

Линијски буџет је био усредсређен на расходе по економској и функционалној 

класификацији док програнски буџет поред тих издатака ближе одређује у коју сврху се та средства 

троше, на који начин је повезан са средњорочним циљевима, шта је основ, опис програма, 

програмске активности или пројекта,шта је циљ,шта су индикатори исхода и т.д. Буџет је усмерен 

ка учинку. 

С обзиром да се касни са  доношењем Фискалне стратегије , планирање буџета је отпочело 

доношењем ,од стране Министарства финансија и привреде РС,  Упутства за припрему одлуке о 

буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцију за 2018 и 2019 годину.   Указано нам је да 

посебан значај имају измене Закона о буџетском систему, којима је предвиђено да сопствени 

приходи буџетских корисника постају ОПШТИ ПРИХОД буџета, чиме се обезбеђује ефикасније 

трошење ових средстава путем реалнијег планирања и веће контроле, а указано нам је на Основне 

макроекономске претпоставке у периоду 2017.-2019.године. 

Општина Жабари у 2017. години  планирала је укупна средства потребна за исплату плата 

запослених које се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе у складу са Законом о 

привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава („Службени гласник РС“број 116/14), НА НИВОУ ИЗ 2016.ГОДИНЕ 

али смо у оквиру одобрене масе извршили прерасподелу средстава тако да смо масу средстава за 

плате код установа културе повећали за 5,0% и предшколске установе повећали смо масу средстава 

за плате за 6,0%. на терет масе средстава за Општинску управу која није имала попуњена сва радна 

места по систематизацији. 

У спровођењу одредбе члана 10.став 2. Закона о одређивању максималмог броја запослених 

(Службени гласник РС“, број 68/2015), Влада ће у 2017. години давати сагласност за повећање броја 

запослених и то само ако имамо мањи број запослених на неодређено време од максималног броја, 

на предлог Министарства финансија и привреде. 

            Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности Министарства финансија 

и привреде и извршног органа општине – председника општине, у складу са Законом којим се 
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одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос са новим 

лицима до краја 2017. године, уколико средства потребна за исплату плате тих лица нису 

обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 

кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана. 

У поступку доношења акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,за 

које се средства обезбеђују у буџету, прибавља се мишљење председника општине . 

Изменама Закона о буџетском систему, између осталог, предвиђено је да уколико је одлука о 

буџету супротна смерницама из Упутства и Фискалне стратегије у делу где се дају смернице за 

планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар може привремено 

обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике, до момента док се одлука не 

усклади са Упутством (чл.36а Закона о буџетском систему). 

Ограничење се односи на економске класификације 411-Плате, додаци и накнаде запослених 

и 412-Социјални доприноси на терет послодавца., а остале трошкове у групи 41 планирати крајње 

рестриктивно. 

Законом о одређивању максималног броја запослених („сл.гласник РС“ број 104/09) одређен 

је максимални број запослених у органима и установама општине Жабари које се финансирају из 

буџета, осим предшколских установа, а то је за општину Жабари 61 запослених на неодређено 

време и 6 запослених на одређено време. Такође дата је и 

 

 

Пројекција макроекономских показатеља Србије за перод 2016-2018. године: 

 

          Процена          П  Р  О  Ј  Е  К  Ц  И  Ј А 

                                                                             2016.год.        2017.год.          2018.год.     2019.год. 
 

1.Реални раст БДП у %                                       2,7                3,0                        3,5             3,5 

2.Потрошачке цене(крајем године) у %          1,5                2,4                        3,0             3,0 

 

 

Наведени параметри су основа коју су  користили буџетски корисници за припрему 

предлога финансијских планова за 2017. годину и наредне две. 
 

Приходи су планирани на бази реалне процене остварења у 2016. години без увећања, чак 

код појединих прихода и смањења без обзира на макроекономске показатеље. 

Ненаменска трансферна средства из буџета Републике Србије за 2017. годину су планирана 

на нивоу 2016.године. 

 Стратешки циљ економске политике од 2017. до 2019. године је убрзање процеса европских 

интеграција а циљеви су макроекономска стабилност, економски опоравак и убрзање привредног 

раста и повећање запослености и животног стандарда. 

 Пројекција макроекономских показатеља за 2017. годину су реални раст БДП  и  реални раст 

инфлација на крају периода. Циљ фискалне политике у средњем року је успоравање раста дуга 

сектора државе, односно, у дугом року, спуштање учешћа дуга у БДП  у складу са општим 

фискалним правилом. Преостале структурне реформе реалног, финансијског и посебног јавног 

сектора треба значајно да допринесу одрживости јавних финансија дугорочније. 

 У фискалној стратегији посебно су дате смернице структурних реформи за државна и јавна 

предузећа, система субвенција, пензијског система, унапређења здравственог система, система 

образовања, система социјалне заштите и унапређења управљања локалним јавним финансијама. 

Стратегијом се одређују правци развоја наше земље, дефинише макроекономска стабилност, 

ниска инфлација, одржавање курса динара, даље убрзање привредног раста .  

Мере фискалне консолидације од 2016 до 2017 године су: 

 

1.СМАЊЕЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ , 

2.СМАЊЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА У ПРИВРЕДИ, 
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3.ПОРЕЗ НА ДОБИТ- укидање олакшица, 

4.ПРОДУЖЕТАК СМАЊЕЊА ИНДЕКСАЦИЈА ПЛАТА И ПЕНЗИЈА-ЗА 2017, 2018 И 

2019 годину , 

5.РЕФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА СКУПОГ ДУГА, 

6.БОРБА ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ, 

7.УШТЕДЕ НА РОБИ И УСЛУГАМА, 

8.СМАЊЕЊЕ РАСХОДА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ –увођење платних разреда, 

корекцију коефицијената и начин напредовања и награђивања запослених, анализа броја запослених 

у јавном сектору и реалним потребама. 

9.РЕФОРМА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА- увећана је старосна граница за пензионисање жена, 

увођење актуарски правичних пенала за превремено пензионисање и пооштравање критеријума за 

доделу бенефицираног радног стажа. 

Влада планира у наредном периоду и додатне мере у циљу веће фискалне консолидације: 

замрзавање запошљавања на местима која постају упражњена на основу природног одлива, увођење 

пореза на активности у финансијском сектору и остале мере као што су ефикасније управљање 

дискреционим расходима (дневнице и трошкови службених путовања, коришћење службених 

аутомобила и др.) и даље смањење пореских расхода и ширење пореског обухвата. 

План структурних реформи базиране је на: 

- реформи пословног амбијента (привредни раст и одрживо повећање запослености) и 

- реформе јавног сектора (државне управе,образовање, здравствена заштита, пензијски 

систем, систем социјалне заштите, реформа предузеће у реструктуирању, реформа ЈП и 

јавних друштава капитала, систем субвенција, управњање јавни финансијама, управљање 

локалним јавним финансијама и реформа пореског система. 

У овом периоду планира се успостављање транспаретног система планирања и додела и 

контрола трошења свих буџетских субвенција, контрола плата и броја запослених, централизовање 

обрачуна примања свих запослених у јавном сектору (биће измењени сви неопходни Закони), увело 

се програмско буџетирање, смањење свим ЈП на локалном нивоу, реформа пореског система и др. 

 Пројекција инфлације у наредне три године заснива се на: планираној економској 

политици, рестриктивној фискалној политици и контроли зарада у државном сектору и у јавним 

предузећима, , раст зарада запослених биће спорија од раста продуктивности, силазни тренд 

инфлације , равномернији развој подручја, смањење броја запослених у јавном сектору, ефикасније 

трошење буџетских средстава, чврста контрола плата у сектору државе, реформа државне управе и 

ЈП, већа ефикасност у раду и пружање квалитетнијих услуга, планираној динамици отклањања 

диспаритета регулисаних цена, стварању конкурентског амбијента и заштити конкуренције. 

    Полазећи од наведених претпоставки за 2017. годину процењује се пад инфлације до краја 

пројектованог периода. 

    Планира се јака координација монетарне и фискалне политике у 2017. години а посебна 

пажња ће се посветити реформама образовања, здравству и пензиском систему као и управљању 

јавним финансијама. Наставиће се реформа пореског система а монетарна политика биће усмерена 

на одржавање ниске и стабилне инфлације. У циљу унапређења управљања јавних финансија донет 

је и нови Закон о буџетском систему а и његове измене .  

    Приликом планирања средстава за 2017. годину  и процени за 2018 и 2019. годину треба 

реално сагледати сопствене могућности и економску моћ и реалне могућности буџета општине која 

ће се кретати по датим параметрима.                         

        Плате у јавном сектору биће строго контролисане у наредне три године, са циљем да се 

смањи учешће трошкова рада у државној управи.  

                У складу са Фискалном стратегијом, раст плата у јавном сектору на свим нивоима и у свим 

службама и органима администрације, биће под контролом а и смањење броја запослених, 

комерцијализовање одређених делатности и слично што је и политика плата у наредном периоду, 

што такође подразумева напуштање уравниловке у расподели у државној управи с циљем да се 

повећа квалитет административних и других јавних услуга, и у том циљу биће измењени 

републички закони о државним службеницима и о платама државних службеника. 
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    Последње измене Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11,93/12,62/13,63/13-испр,108/13,142/14 и 68/2015) као и Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 47/11 и 93/12), које су ступиле на снагу 29.09.2012. године имају 

утицај и на начин исказивања прихода и расхода у Одлуци о буџету јединица локалне самоуправе и 

то у погледу начина исказивања јавних прихода. 

 ЈАВНИ ПРИХОДИ су: поред прихода остварених обавезним плаћањима пореских 

обвезника и сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава. Не постоји нити 

један приход буџетског корисника који се у смислу овог закона не сматра јавним приходом, а сви 

јавни приходи општег карактера уплаћују се на одговарајуће уплатне рачуне.Самим тим сви 

приходи постају и ОПШТИ приходи буџета, или се исказују као наменски приходи у буџету из 

којих ће се вршити финансирање јавне потрошње. 

 Пошто је промењен статус сопствених прихода, као и могућност слободног располагања 

овим приходима, престала је потреба да се ови приходи, односно апропријације буџетских 

корисника које се из њих извршавају, у акту у буџету, исказују у посебној колони. 

 -Пошто се од 01.01.2015.године Месним заједницама више не уплаћују финансијска средства  

на рачуне од досадашњих  уступљених приходи буџета ,већ сви иду на уплатне рачуне буџета и са 

буџета према остварењу појединачних Месних заједница по захтевима тих Месних заједница 

средства се наменски поново усмеравају Месним заједницама. 

 АПРОПРИЈАЦИЈЕ у буџету се одобравају на нивоу укупних, а не само буџетских средстава 

и нема колона сопствених прихода буџетских корисника.Такође по члану 5.Закона нема више 

могућности да се обим буџета промени на захтев буџетског корисника, а ради остваривања већих 

наменских и сопствених прихода у односу на планиране. 

 Обим буџета може да се промени само: 

 -ако виши ниво власти определи средства јединици локалне самоуправе за надокнаду штете 

услед елементарних непогода, 

 -ако други ниво власти својим актом определи наменска трансферна средства и 

 -у случају уговарања донација, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета. 

 ПРИХОДИ: исказују се по врстама а не по изворима, као до сада, и члан 2.Закона о 

изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе мења чла.15. Закона о 

финансирању локалне самоуправе где су укинуте неке локалне комуналне таксе, обједињене су две 

комуналне таксе, утврђени су највиши износи локалне комуналне таксе за истицање фирме на 

пословном простору у зависности од величине правног лица, утврђени су највиши износи локалне 

комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила. ОСТАЛИ ЈАВНИ 

ПРИХОДИ преименовани су у ПРИХОДЕ НАСТАЛЕ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА. Све 

ово има утицаја на обим буџета за 2017. годину. 

 ДА БИ СЕ МЕРЕ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ОСТВАРИЛЕ У ПУНОЈ МЕРИ, НЕОПХОДНО 

ЈЕ СМАЊЕЊЕ ТЕКУЋЕ ПОТРОШЊЕ А ПОСЕБНО: 

-Расходи за  запослене, укључујући зараде запослених и смањење броја запослених, 

-Коришћење услуга и роба, 

-Донације, дотације и трансфери, 

-субвенције и 

-остали расходи. 

Политика ограничења масе средстава за плате у 2017. години, забрана новог запошљаваља, 

осим у изузетним околностима и по посебном одобрењу Владе, део расхода за куповину роба и 

услуга биће усклађен са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и 

пројекција за 2018.и 2019.годину, трансфери становништву( социјална помоћ из буџета, додаци и 

накнаде) усклађују се делимично са инфлацијом а део остаје на истом нивоу, капитални расходи ће 

расти брже од номиналног раста БДП, расходи за коришћење услуга и роба, група конта 42 (422,423 

и 424) треба уз максималан напор остварити уштеду ,субвенције планирају се у најнижем износу за 

рад, буџетске донације и дотације и трансфере исти износ а по могућности и мање од 2016.године, 

остали расходи група конта 48 исти и мањи од нивоа 2016.године. Капиталне издатке за опрему 

треба планирати уз максималну уштеду а капиталне пројекте треба планирати на контима групе 

51,52 и 54. 



 87 

Капиталне пројекте потребно је рангирати по приоритетима, у складу са усвојеним 

стратешким документима, водећи рачуна да приоритет имају већ започети пројекти. 

 Кључну улогу у остварењу циљева и смерница економске политике за период 2017-2019. 

годину и убрзању економског раста имаће макроекономска стабилност, динамичан приведни раст, 

раст запослености, стандард становника, убрзање процеса стабилизације и придруживање ЕУ , 

убрзано спровођење економских реформи, равномернији регионални раст, раст приватног сектора и 

пораст јавних и приватних инвестиција у инфраструктури. Наставиће се тренд смањења инфлације, 

са циљем да се инфлација на крају посматраног периода сведе у границама нормале. 

   Основне претпоставке макроекономског  оквира за раст и стабилност Србије у наредне три 

године јесу вођење чврсте фискалне и монетарне политике, убрзање структурних реформи, посебно 

завршетак приватизације, јачање приватног сектора који ће креирати нове инвестиције и стварање 

конкурентног амбијента за нове инвестиције и промену производне структуре. 

   Доношењем Закона о финансирању локалне самоуправе треба да се остваре четири 

приоритетна циља и то: 

-транспарентност, стабилност и предвидивост система финансирања локалне самоуправе, 

-побољшање степена хоризонталног уједначавања, 

-јачање фискалне аутономије локалне самоуправе и 

-институционализовање сарадње локалне самоуправе и централне власти. 

  У оквиру новог система финансирања значајан је напредак постигнут у хоризонталном 

уједначавању. 

   Јачање процеса децентрализације види се кроз повећање удела изворних прихода, тако да 

је порез на имовину од 01.јануара 2007.године  изворни приход локалне самоуправе. 

 

            Код планирања плата запослених, као значајног расхода буџета  применили смо 

Упутство  за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и пројекција за 2018. и 

2019. годину. 
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MAСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017.ГОД. 
Ре
д.
бр
.    Маса средс.за плате   Маса средс.за плате   Маса средс.за плате 2017.G. 

Бр
.р
ад
.н
а 

кој
е 
се 
не 
од
н.
см
а
њ. 

Износ где 
нема 

смањења   
Корисници буџетских 
сред. 

 
планирана 
за 
2015.год.    

 
планирана 
за 
2015.год.    

 
планирана 
за 
2016.год.        

 
планирана 
за 
2016.год.    

 
планирана 
за 
2017.год.    

 
планирана 
за 
2017.год.    

  локалне власти Буџетска   -10,00% -2,50% 
План на 
411 и 412 Буџетска   4% pov.   -10,15% -3,00% 

План на 
411 и 412 Буџетска   -10,15% -3,00% 

План на 
411 и 412     

    средства 
на 
465112 на 414 310   средства     

на 465 
112 на 414 310   средства 

на 465 
112 на 414 310       

1 2 3 4 5 6 7     8 9 10 7 8 9 10 11 12 

1. Скупштина општине-3 4.232.000 430.000 95.300 3.706.700 4.092.000   4.092.000 416.000 136.000 3.540.000 4.234.871 428.279 126.592 3.680.000     

2. 
Председник општине и 
веће-5 6.243.500 624.500 140.900 5.478.100 5.993.500   5.993.500 610.000 162.000 5.221.500 6.265.998 633.690 187.308 5.445.000     

3. Општинска управа-48 46.756.618 4.675.750 1.052.057 41.028.811 46.297.618   46.297.618 4.700.000 1.248.000 40.349.618 49.168.286 4.972.458 1.469.776 42.726.052 7 1.924.000 

4. Цантар за културу-2 2.421.304 243.000 52.104 2.126.200 2.421.304 96.900 2.518.204 255.600 68.000 2.194.604 1.754.940 177.480 52.460 1.525.000 1 240.000 

5. Народна библиотека-2 720.000     720.000 720.000 29.800 749.800     749.800 1.634.108 165.260 48.848 1.420.000 1 749.800 

6. 
Предшколске 
установе-15 9.113.040 913.310 202.830 7.996.900 9.962.040 398.500 10.360.540 1.052.000 280.000 9.028.540 11.748.314 1.188.124 351.190 10.209.000 5 1.463.000 

7. 
ЈП Дирекција за 
изградњу 3.908.564 390.857 87.945 3.429.762 3.908.564   3.908.564 397.000 105.600 3.405.964       0     

8 
Туристичка 
организација       0     0     0       0     

9 
Општинско 
правобранилаштво-1 2.427.000 242.400 54.600 2.130.000 2.257.626   2.257.626 247.000 65.600 1.945.026 1.645.616 166.424 49.192 1.430.000     

10 Месне заједнице       0     0     0       0     

  
Буџетских средстава 
под ограничењем: 75.822.026 7.519.817 1.685.736 66.616.473 75.652.652 525.200 76.177.852 7.677.600 2.065.200 66.435.052 76.452.133 7.731.715 2.285.366 66.435.052     

11
. 

Остали индиректни 
кори.буџ.(МЗ) 1.072.000 107.000 25.000 940.000     0     0       0     

  
Укупно за све 
кориснике  76.894.026 7.626.817 1.710.736 67.556.473 75.652.652 525.200 76.177.852 7.677.600 2.065.200 66.435.052 76.452.133 7.731.715 2.285.366 66.435.052 14 4.376.800 
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Из горе приложене табеле види се начин обрачуна масе средстава планираних за 2017. 

годину од буџетских средстава. 

           Напустиће се уравниловка у расподели плата у државној управи и јавним службама, што ће 

се постићи ширењем распона зарада између најпростијег рада и најсложенијег рада уз адекватно 

оцењивање и награђивање оних који квалитетније и више раде, где се разликује ниво одговорности 

и сложености послова, уз одговарајуће стимулације за оне који највише доприносе обављању јавних 

послова и везивање напредовање за радне учинке. Смањује се учешће расхода за плате у БДП  и 

политика плата у државном сектору прати реформу државне управе у погледу стварања модерније и 

ефикасније администрације. Ограничење фонда реалних плата би омогућило раст реалних плата 

само у случају смањења броја запослених у одређеним државним органима и установама. 

Законом о одређивању максималног броја запослених („сл.гласник РС“ број 104/09) одређен 

је максимални број запослених у органима и установама општине Жабари које се финансирају из 

буџета, осим предшколских установа, а то је за општину Жабари 61 запослених на неодређено 

време и 6 запослених на одређено време. Такође дата је табела где може да се види број запослених: 

            Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности Министарства финансија 

и привреде и извршног органа општине – председника општине, у складу са Законом којим се 

одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос са новим 

лицима до краја 2017. године, уколико средства потребна за исплату плате тих лица нису 

обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 

кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана. 

У поступку доношења акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,за 

које се средства обезбеђују у буџету, прибавља се мишљење председника општине . 

Расходе за зараде свих буџетских корисника планирани смо по Упутству Министарства 

финансија и привреде, без топлог оброка и регреса( по Колективном уговору),   трошкове за 

долазак на посао такође сам планирала на садашњој, ПИО је планиран на истом нивоу, 

дневнице одборника на истом нивоу као 2015. године, много других трошкова на истом нивоу 

као у 2015. години а неке чак и мање по упутству,  огрев на истом нивоу код физичке културе 

исти ниво 2015. године, остале помоћи запосленима и волонтерима мање од 2016.године, 

репрезентација по Упутству, субвенције много мање по Упутству Министарства финансија,  

други трошкови на истом нивоу, а и  трошкове за Цивилну заштиту мање од нивоа 2016. 

године који произилазе из Закона о ванредним ситуацијама. 
          Код осталих трошкова ишли смо доста рестриктивно, чак и испод нивоа 2016 године. 

 Издаци за нефинансијску имовину (који се не сматрају капиталним инвестицијама) 

планирали смо уз максималну уштеду, само за набавку неопходних средстава за рад.  

Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је 

процењена вредност   утврђена Законом о буџету Р.Србије за 2015.годину. 

Укупни приходи буџета и буџетслих корисника општине планирани су у износу од 

296.864.758,00 динара а од тога  64,80% чине трансферна средства из Републичког Буџета и 

Министарстава. Сви остали приходи су у планирању пренапрегнути, на бази процене остварења у 

2016.години и неким малим номиналним растом, порез на доходак, добитак и капиталне добитке 

чини 15,20% буџета за 2017.годину ,порез на имовину 8,20 %, порез на добра и услуге 3,90%, 

комуналне таксе на фирму 1,60% , приходи од имовине 1,00% ,приходи од продаје добара и услуга 

2,90%, новчане казне 0,70%, добровољни трансфери од физичких и правних лица ,мешовити 

приходи 1,70% и остали непорески  приходи чине разлику. 

 

 

ОПИС 

Економска Буџет за  

класификација 2017.год. 

1 2 3 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   296.864.758,00 

Текући приходи 7 296.864.758,00 

1. Порески приходи 71 81.000.000,00 
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1.1. Порез на доходак грађана 7111 42.500.000,00 

1.2. Порез на имовину 713 23.000.000,00 

1.3. Порез на добра и услуге 714 11.000.000,00 

1.4. Остали порески приходи 716 4.500.000,00 

2. Непорески приходи   215.864.758,00 

2.1. Трансфери од другог нивоа власти 733 184.887.087,00 

2.2. Приходи од имовине 741 3.200.000,00 

2.3. Таксе 742 19.454.758,00 

2.4. Новчане казне 743 1.950.000,00 

2.5. Приходи од продаје добара и услуга 742   

од тога: приходи од продаје добара и услуга 

индиректних буџетских корисника     

2.6. Остали непорески приходи 744,745,  77,78,8 6.372.913,00 

3. Донације 732   

 

           Приходи су планирани на бази процене остварења у 2016.години и увећани неки 

номинално а неки су ишли испод планираних за 2016.годину. 

            Законом о буџетском  систему ( '' Сл. гласник РС '' бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 

101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/2013,142/14 и 68/15 ) јединствено је урађено планирање , 

припрема и доношење буџета, утврђен  буџетски календар којим су прецизно одређени рокови до 

којих се морају извршити  поједине фазе у буџетској процедури ( чл.31. ),  утврђено је да се буџет 

планира на основу система јединствене програмске, буџетске класификације и економске и 

организационе и функционалне и прихода и расхода  као и стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем, што смо ми и урадили у овом периоду.            . 

  Укупни расходи буџета су планирани у истом износу као и приходи и примања од  

296.864.758,00 динара, тако да имамо преглед укупних издатака свих корисника у износу од  

296.864.758,00 динара. Расходи су планирани по захтевима за поједине програме и текуће издатке и 

за основна средства , док  захтеви за додатна средства  за сада нису узимани ни планирани јер 

оквир Буџета за 2017. год. не дозвољава, чак је и пренапрегнут изнад својих реалних 

могућности  а и због тога што буџетски корисници своје захтеве за додатна средства нису 

детаљно образложили у писаној форми и по приоритету, као ни сагласности у прилогу; ко је 

одобрио тај пројекат, да ли се налази у стратегији и разне сагласности.  

  Расходе и издатке смо доста рестриктивно планирали, чак многе мање од 2016. године 

па до параметра за ту намену. Политика плата прати реформу државне управе и кретаће се заједно 

са социјалним доприносима на терет послодавца на нивоу  којег је Влада Републике донела својом 

Одлуком . 

 

 

РАСХОДИ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА, ТРОШКОВА И ИЗДАТАКА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

ЗА  2017.ГОДИНУ 

 Буџет %       Остали изв. Укупно: 

 

УКУПНИ РАСХОДИ : 280.165.000,00 100,00 16.699.758,00 296.864.758,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 1   0,00   0,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 2 7.370.000,00 2,63 0,00 7.370.000,00 
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УКУПНО ПРОГРАМ 3 3.000.000,00 1,07 0,00 3.000.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 4 1.729.000,00 0,62 0,00 1.729.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 5 600.000,00 0,21 0,00 600.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 6 6.900.000,00 2,46 0,00 6.900.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 7 8.000.000,00 2,86 0,00 8.000.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 8 16.072.000,00 5,74 6.941.758,00 23.013.758,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 9 35.487.200,00 12,67 0,00 35.487.200,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 11 21.050.000,00 7,51 0,00 21.050.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 12 5.200.000,00 1,86 0,00 5.200.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 13 14.051.000,00 5,02 320.000,00 14.371.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 14 6.256.000,00 2,23 0,00 6.256.000,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 15 119.867.875,00 42,78 9.438.000,00 129.305.875,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 16 34.581.925,00 12,34 0,00 34.581.925,00 

УКУПНИ ПРОГРАМИ: 280.165.000,00 100,00 16.699.758,00 296.864.758,00 

 

 

       Табела, горе, приказује трошкове свих Програма, текуће и нематеријална улагања по 

буџету и свим буџетским корисницима као и утрошак буџетских средстава по врсти трошкова т.ј. 

текуће и капиталне и укупан износ Трезора општине за 2017. годину.          

      У складу са Упутством на категорији 51-Основна средства, 52-Залохе и 54-Земљиште 

планирају се средства за капиталне пројекте (извођење радова дуже од 1 године и чији је век 

трајања дужи од 5 године). Капиталне пројекте треба рангирати по приоритету у складу са 

усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да приоритет у финансирању имају већ 

започети пројекти, чија је даља реализација оправдана. Издаци за капиталне пројекте планирају се 

посебно за сваку годину 2017, 2018. и 2019.годину и то по свим изворима финансирања. 

 Капиталним пројектима сматрају се : 

- Изградња (куповина) зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за 

локалну самоуправу, 

- Унапређење односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских објеката 

инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, 

- Обезбеђивање земљишта, 

- Пројектно планирање, 

- Набавка опреме и машина чији је век трајања односно коришђења дужи од пет година. 

За сваки капитални пројекат и за сваку годину посебно треба  доставити образложење са 

планираним роковима почетка и завршетка фазе припреме и завршетка-реализације фазе.Фаза 

припреме обухвата активности на обезбеђивању земљишта, изради пројектно-техничке 

документације, прибављање неопходних дозвола и сагласности, односно активности за стварање 

услова за почетак реализације па закључење уговора и време за спровођење јавних набавки. Фаза 

реализације почиње након закључења уговора о радовима, односно набавци добара и услуга у 

реализацији уговора. Потребно је дати и технички опис пројекта(дужина пута, површина објекта, 

опрема, машине и сл.). 

У члану 6.Одлуке о буџету приказани су и капитални пројекти  и издаци за све буџетске 

кориснике.  

Табела доле приказује капиталне пројекте по програмској класификацији који се планирају. 
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КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2017 - 2019 

СДК 

    
         Табела 8а 

  

Укупно сви пројекти:   31.115.200 32.300.000 32.400.000 32.700.000 

  

          
Укупно приходи 

из буџета 
општине  

  31.115.200 32.300.000 32.400.000 32.700.000 

  

          
Укупни приходи 

из буџета РС 
          

Р.бр. 

Назив капиталног пројекта 
Конто    
3 ниво 

Конто    
4 ниво 

Опис конта Извор Опис извора 
Буџет 
2016 

2017 2018  2019 
Након   
2019 

0 1 2 2a 2b 3 3a 4 5 6 7 8 

1 

Водоснабдевање у насељу Витежево, 

Влашки До, Александровац, 

Симићево и Жабари 
511 5112 

Капитално одржавање 

зграда и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
  4.700.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

2. 

Текуће поправке и одржавање 

водоводне мреже на територији 

општине Жабари 
425 4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објаката 
01 

Приходи из 

буџета 
  500.000 500.000 500.000 500.000 

3. 
Асфалтирање путева на територији 

општине Жабари 
511 5113 

Капитално одржавање 

зграда и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
  5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

4. 

Одржавање путева на територији 

општине Жабари 425 4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објаката 
01 

Приходи из 

буџета 
  400.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

5. 

Уређење (ревитализација) пољских 

путева на територији општине 

Жабари 
425 4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објаката 
01 

Приходи из 

буџета 
  3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

6. 

Извођење радова на летњем 

одржавању локалних путева и улица 

на територији општине Жабари 
425 4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објаката 
01 

Приходи из 

буџета 
  1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

7. 
Текуће поправке и одржавање уличне 

425 4251 Текуће поправке и 01 Приходи из   500.000 500.000 500.000 500.000 
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расвете одржавање зграда и 

објаката 

буџета 

8. 

Текуће поправке и одржавање објекта 

Месних заједница 425 4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објаката 
01 

Приходи из 

буџета 
  3.183.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

9. 

Капиталне субвенције ЈКП 

"Комуналац" Жабари 
451 4512 

Капиталне субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

01 
Приходи из 

буџета 
  3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

10. 
Израда пројектне документације за 

водоснабдевање у општини Жабари 511 5114 
Капитално одржавање 

зграда и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
  2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

11. 

Израда пројектне документације за 

путну инфраструктуру у општини 

Жабари 
511 5114 

Капитално одржавање 

зграда и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
  500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

12. 
Израда пројектне докуменације за 

канализацију у општини Жабари 
511 5114 

Капитално одржавање 

зграда и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
    200.000 300.000 600.000 

13. 
Израда пројектне докуменације за 

установе културе у општини Жабари 511 5114 
Капитално одржавање 

зграда и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
  200.000 200.000 200.000 200.000 

14. 
Основна школа "Дуде Јовић" Жабари 

463 4632 
Капитални трансфери 

нивоу општина 
01 

Приходи из 

буџета 
  880.000 900.000 900.000 900.000 

15. 
Санација и адаптација школе у 

Кочетину 463 4632 
Капитални трансфери 

нивоу општина 
01 

Приходи из 

буџета 
  800.000       

16. 
Основна школа "Херој Роса 

Трифуновић" Александровац 463 4632 
Капитални трансфери 

нивоу општина 
01 

Приходи из 

буџета 
  200.000       

17. 
Санација фасаде основне школе у 

Александровцу 
463 4632 

Капитални трансфери 

нивоу општина 
01 

Приходи из 

буџета 
  3.152.200       

18. 
Реконструкција Дома културе у 

Породину 
511 5113 

Капитално одржавање 

зграда и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
  1.600.000       

 

 
У 2017. гпдини, планира се реализација два прпјекта кпја се финансирају из бучета Републике Србије, Канцеларије за управљаое јавним улагаоима, и тп:                                                                          
Грађевински радпви на адаптацији и санацији щкплскпг пбјекта пснпвне щкпле "Дуде Јпвић" издвпјенп пдељеое Брзпхпде, ппщтина Жабари 

Грађевински радпви на адаптацији и санацији щкплскпг пбјекта пснпвне щкпле "Дуде Јпвић" издвпјенп пдељеое Брзпхпде, ппщтина Жабари у изнпсу пд 9.499.284 динара са ПДВ-пм (угпвпрена 
вреднпсти радпва са извпђашем радпва пп спрпведенпм ппступку јавне набавке) и  
Грађевински радпви на адаптацији и санацији пснпвне щкпле "Дуде Јпвић"  ппщтина Жабари у изнпсу пд 26.063.056,00 динара без ПДВ-а. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА СА ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА ПЕРИОД                 

2017-2019.ГОДИНЕ 

 
 

ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА, ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА У 2017.Г. 

  

Програм 

Шифра,Про

г. 

активност, 

пројекат 

Функциј

а ЦИЉ ИНДИКАТОР 

Средства 

буџета 2017. 

год  % 

Средства из 

осталих 

извора 2017.g 

Укупна јавна 

средства 

2017.g. 

Циљана 

вредност 

2018.г. 

Циљана 

вредност 

2019.г. 

2 Комунална делатност 1102. 600 

Адекватан квалитет пружених услуга и 

ефикасно и рационално спровођење 

комуналне делатности 

1. Укупан број притужби грађана 

и привредних субјеката на услуге 

комуналне делатности,         

2. Степен наплате комуналних 

услуга и                                        7.370.000,00 3,46 0,00 7.370.000,00 7.591.100,00 7.894.744,00 

Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 0001. 640 

Адекватанno управљање јавним 

осветљење 

Укупан број замена светиљки 

након пуцања лампи (на годишњој 

бази) 900.000,00 3,30   900.000,00 927.000,00 964.080,00 

Одржавање јавних зелених 

површина 0002. 660 

Максимална могућа покривеност 

насеља и територије услугама 

уређења и одржавања зеленила 

Број м2 јавних зелених 

површина на којима се 

уређује и одржава зеленило у 

односу на укупан број м 2 

зелених површин 
200.000,00 0,09   200.000,00 206.000,00 214.240,00 

Зоохигијена 0004. 560 

Унапређење заштите од заразних 

и других болести које преносе животиње 

1.Висина накнаде штете за уједе 

паса и мачака луталица 

2.Третиране површине за 

сузбијање глодара и инсеката 
1.650.000,00 0,00   1.650.000,00 1.699.500,00 1.767.480,00 

Одржавање гробаља и погребне 
услуге 0006. 660 

Адекватан квалитет пружених 

услуга одржавања гробаља и погребних 

услуга 

Број интервенција у односу на 

укупан број поднетих 

иницијатива грађана за чишћење и 

одржавање гробаља 
10.000,00 0,07   10.000,00 10.300,00 10.712,00 

Управљање и снабдевање водом 
за пиће 0008. 630 

Адекватан квалитет пружених 

услуга водоснабдевања 

Број кварова по км водоводне 

мреже 

4.600.000,00 0,00   4.600.000,00 4.738.000,00 4.927.520,00 

Остале комуналне услуге 0009. 660 

Адекватано пружање комуналних услуга 
Укупан број интервенција по 

поднетим иницијативама грађана  
10.000,00 0,00   10.000,00 10.300,00 10.712,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 2. 
  

7.370.000,00 3,46 0,00 7.370.000,00 7.591.100,00 7.894.744,00 

3 Локални економски развој 1501. 660 

Повећање запослености натериторији 

општине 

Број становника града/општине 

који су запослени на новим 

раднимместима, а налазили су се 

на евиденцији НСЗ (разврстаних 

по полу истарости) 3.000.000,00 0,85 0,00 3.000.000,00 3.090.000,00 3.213.600,00 



 95 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 0001.   

Унапређење 

административних 

процедура и развој 

адекватних сервиса и услуга 

за пружање подршке 

постојећој привреди 

Број предузећа која су користила 

услуге и сервисе  општине у 

односу на укупан број предузећа 

3.000.000,00 0,85   3.000.000,00 3.090.000,00 3.213.600,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 3.   

3.000.000,00 0,85 0,00 3.000.000,00 3.090.000,00 3.213.600,00 

4  

Развој туризма 1502. 473 

Повећање прихода од туризма 
Проценат повећања укупног броја 

гостију                             
1.729.000,00 0,49 0,00 1.729.000,00 1.780.870,00 1.852.104,80 

Управљање развојем туризма 0001. 473 

Повећање квалитета туристичке услуге на 

територији општине 

Број уређених и на адекватан 

начин обележених туристичких 

локалитета у односу на укупан 

број локалитета 1.379.000,00 0,39   1.379.000,00 1.420.370,00 1.477.184,80 

Пројекат:Новогодишње 

украшавање општине  П3   

Новогодишње украшавање општине 
Окупљање  већег броја грађана на 

дочек Нове године 
350.000,00 0,10   350.000,00 360.500,00 374.920,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 4.   

1.729.000,00 0,49 0,00 1.729.000,00 1.780.870,00 1.852.104,80 

5  

Развој пољопривреде 0101. 421 

Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

1.Коришћење пољопривредних 

површина у односу на укупне 

пољопривредне површине и 

2.Број регистрованих 

пољопривредних газдинстава. 600.000,00 1,18 0,00 600.000,00 618.000,00 642.720,00 

Мере подршке руралном развоју 0002. 421 

1.Стварање услова за развој и унапређење 

пољопривредне производње на територији 

општине и                                                  

2.Ефикасно управљање пољопривредним 

земљиштем. 

1.Број едукација намењеним 

пољопривредним грађанима на 

територији општине,             2.Број 

учесника едукације  

300.000,00 1,11 0,00 300.000,00 309.000,00 321.360,00 

Пројекат; Подстицаји у 

пољопривредној производњи П1   

Повећање броја квалитетних грла стоке 

Већи број квалитетних крава, 

бикова и телади, са већом 

количином и квалитетом датог 

млека и већим рандманом меса. 300.000,00 0,07 0,00 300.000,00 309.000,00 321.360,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 5   

600.000,00 1,18 0,00 600.000,00 618.000,00 642.720,00 

6 Заштита животне средине 0401. 560 

Унапређење квалитета животне средине 
Проценат територије под 

заштитом. 
6.900.000,00 2,32 0,00 6.900.000,00 7.107.000,00 7.391.280,00 

Управљање заштитом животне 
средине  0001. 560 

Испуњење обавеза у складу са заонима у 

домену постојања стратешких и оперативних 

планова као мера заштите. 

1.Усвојен програм заштите 

животне средине са акционим 

планом                                          
200.000,00 2,32   200.000,00 206.000,00 214.240,00 

Управљање отпадним водама 0004. 520 

Адекватан квалитет пружених 

услуга одвођења отпадних вода 

Број интервенција на 

канализационој мрежи 
100.000,00 2,32   100.000,00 103.000,00 107.120,00 

Управљање комуналним 
отпадом 0005. 510 

Спровођење редовних мерења на 

територији града/општине и 

испуњење обавеза у складу са законима 

Број спроведених мерења 

количина комуналног отпада у 

складу са Законом о управљању 

отпадом 6.600.000,00 2,32   6.600.000,00 6.798.000,00 7.069.920,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 6   

6.900.000,00 6,96 0,00 6.900.000,00 7.107.000,00 7.391.280,00 
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7 Oрганизација саобраћаја и 

путна инфраструктура 0701. 451 

Развијеност инфраструктуре у контексу 

диприноса социо економском развоју . 

Дужина изграђених саобраћајница 

које су у надлежности општине( у 

км) 
8.000.000,00 14,58   8.000.000,00 8.240.000,00 8.569.600,00 

Управљање саобраћајем 0001.   

Испуњење обавеза у складу са 

законима у домену постојања 

стратешких и оперативних планова 

Број км новоизграђених путева 

400.000,00 0,00   400.000,00 412.000,00 428.480,00 

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 0002.   

Одржавање квалитета путне 

мреже кроз реконструкцију и 

редовно одржавање асфалтног 

покривача 

.Број километара санираних или 

реконструисаних путева,           

400.000,00 0,78   400.000,00 412.000,00 428.480,00 

Пројекат; 

Ревитализација пољских путева  П1   

Поправка и насипање пољских путева 
Доступност грађана до свог 

пољопривредног земљишта 

700.000,00 0,00   700.000,00 721.000,00 749.840,00 

Пројекат:Летње одржавање 
путева  П2   

Текуће поправке и одржавање путева током 

целе календарске године 

.Број километара санираних или 

реконструисаних путева,           
1.000.000,00 0,00   1.000.000,00 1.030.000,00 1.071.200,00 

Пројекат: 
Пројекти локалних путева П3   

Израда пројеката за ону путну 

инфраструктуру која незадовољава услове за 

коришћење 

Број израђенихпројеката пројеката 

500.000,00 0,00   500.000,00 515.000,00 535.600,00 

Пројекат: 
Асфалтирање путева на 

територији општине  П4   

Асфалтирање свих путева на територији 

општине. 
Број км новоизграђених путева 

5.000.000,00 13,10   5.000.000,00 5.150.000,00 5.356.000,00 

      
 УКУПНО ПРОГРАМ 7    

8.000.000,00 13,87 0,00 8.000.000,00 8.240.000,00 8.569.600,00 

8 Предшколско васпитање 2001. 911 

Повећање обухвата деце предшколским 

образовањем и васпитањем. 

Број деце која су уписана у 

предшколске установе у односу на 

укупан број деце у општини 

(јаслена група,предшколска група 

и ППП) 16.072.000,00 4,01 6.941.758,00 23.013.758,00 23.704.170,74 24.652.337,57 

Функционисање предшколских 

установа 0001.   

Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-

образовни рад са децом уз повећан обухват 

1.Просечан број деце у групи 

(јасле,предшколски,ППП), 

2.Просечан број деце по 

васпитачу,                    3.Проценат 

деце ослобођен од пуне цене 

услуге у односу на укупан број 

деце 16.072.000,00 4,01 6.941.758,00 23.013.758,00 23.704.170,74 24.652.337,57 

      
УКУПНО ПРГРАМ 8   

16.072.000,00 4,01 6.941.758,00 23.013.758,00 23.704.170,74 24.652.337,57 

9  

Основно образовање и 

васпитање 2002. 912 

Потпуни обухват основним образовањем и 

васпитањем,  

Обухват деце основним 

образовањем. 
35.487.200,00 9,39 0,00 35.487.200,00 36.551.816,00 38.013.888,64 

Функционисање основних школа 0001.   

.Обезбеђени прописани услови за васпитно-

образовни рад са децом у основним школама,  

Просечан број деце по 

одељењу(разврстан по полу 
32.335.000,00 8,69   32.335.000,00 33.305.050,00 34.637.252,00 

Пројекат: 
Санација фасаде школе у 

Александровцу П1   

Санирање делова оштећене фасаде 

Уређенији изглед основне школе 

и бољи услови за несметани рад 

ученика и наставника 
3.152.200,00 0,11   3.152.200,00 3.246.766,00 3.376.636,64 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 9:   

35.487.200,00 8,80 0,00 35.487.200,00 36.551.816,00 38.013.888,64 
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11 Социјална и дечја заштита 0901. 40 

Повећање доступности права и 

услуга социјалне заштите  

Проценат корисника мера и 

услуга социјалне и дечје заштите 

који се финансирају из буџета 

града/општине у односу на број 

становника 
21.050.000,00 12,28 0,00 21.050.000,00 21.681.500,00 22.548.760,00 

Социјалне помоћи 0001. 70 

Унапређење заштите сиромашних 

Број грађана-корисника 

субвенција(нпр,комуналних 

услуга услуга превоза и др.). 3.260.000,00 0,90   3.260.000,00 3.357.800,00 3.492.112,00 

Подршка социо-хуманитарним 

организацијама 0003. 90 

Подстицање развоја разноврсних социјалних 

услуга у заједници и укључивање у сферу 

пружања услуга што више различитих 

социјалних актера 

Број удружења (хуманитарних 

организација које добијају 

средства из буџета) 
540.000,00 4,74   540.000,00 556.200,00 578.448,00 

Саветодавне-терапијске и 

социјално-едукативне услуге 0004. 90 

Подршка развоју мреже ванинституционалне 

услуге социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити и Законом о 

социјалној заштити 

Број корисника саветодавно-

терапијских и социо -едукативних 

услуга у заједници  

200.000,00 3,09   200.000,00 206.000,00 214.240,00 

Активности Црвеног крста  0005. 90 

Социјално деловање-олакшавање људске 

патње пружањем  неопходне ургентне помоћи 

лицима у невољи, развијањем солидарности 

међу људима, организовањем различитих 

облика помоћи 

1. Број акција на прикупљању 

различитих врста помоћи,       

 2. Број дистрибуираних пакета 

хране за социјално угрожено 

становништво. 
470.000,00 0,13   470.000,00 484.100,00 503.464,00 

Подршка деци и породицама са 

децом 0006.   

1.Обезбеђивање натеријалне подршке за децу 

и породицу и           

 2. Унапређење популационе политике. 

1.Висина буџетских издвајања за 

мере материјалне подршке деци и 

породици,                            2.Број 

мера материјалне подршке 

намењен мерама локалне 

популационе политике 

(нпр.подршка материнству, 

подршка породиљама, накнада за 

новорођену децу ) и 16.580.000,00 3,41   16.580.000,00 17.077.400,00 17.760.496,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 11:   

21.050.000,00 12,28 0,00 21.050.000,00 21.681.500,00 22.548.760,00 

12 Примарна здраствена 

заштита 1801. 760 

Унапређење здравља становништва  

Покривеност становништва 

примарном здравственом 

заштитом 5.200.000,00 1,53 0,00 5.200.000,00 5.356.000,00 5.570.240,00 

Функционисање установа 

примарне здраствене заштите 0001.   

1.Унапређење доступности и правичности 

здраствене заштите (ПЗЗ) 

Број обраћања саветнику за 

заштиту права пацијената 

5.200.000,00 1,53   5.200.000,00 5.356.000,00 5.570.240,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 12:   5.200.000,00 1,53 0,00 5.200.000,00 5.356.000,00 5.570.240,00 

13 

 Развој културе и 

информисања 1201. 820 

Подстицање развоја културе  

Укупан број посетилаца на свим 

културним догађајима који су 

одржани 12.151.000,00 4,16 320.000,00 12.471.000,00 12.845.130,00 13.358.935,20 

Функционисање локалних 

установа културе 0001.   

Обезбеђење редовног 

функционисања установа културе  

Број запослених у установама 

културе у односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 
9.381.000,00 2,31 20.000,00 9.401.000,00 9.683.030,00 10.070.351,20 

Пројекат: Манифестација 
"Четерешко прело" П1   

Задовољавање културних потреба 

становништва свих узраста у летњем периоду, 

и анимирање деце за бављењем фолклором и 

очувањем народне традиције 

Већи број посетиоца 

манифестације. 

1.050.000,00 0,33 300.000,00 1.350.000,00 1.390.500,00 1.446.120,00 
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Пројекат: Остале културне 

манифестације П2   

Задовољавање културних потреба 

становништва свих узраста у летњем периоду, 

и анимирање деце за бављењем фолклором и 

очувањем народне традиције 

Број догађаја , већи број 

посетиоца и већи број учесника у 

манифестацијама. 

1.600.000,00 0,45   1.600.000,00 1.648.000,00 1.713.920,00 

Пројекат: 

Културне манифестације  П3   

1.Очување традиције читалаштва, 

2.Обележавање Дана библиотеке и 3. Остале 

књижевне и др вечери, трибине и предавања. 

1. Број посетиоца,             2.Број 

одржаних изложби и трибина,                                             

3. Број гостију (књижевника, 

предавача,едукатора) 120.000,00 0,03   120.000,00 123.600,00 128.544,00 

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања 0004.   

Повећана понуда квалитетних 

медијских садржаја из области 

друштвеног живота локалне 

заједнице 

Број програмских садржаја 

подржаних на конкурисма јавног 

информисања 

1.900.000,00 2,31 0,00 1.900.000,00 1.957.000,00 2.035.280,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 13:   

14.051.000,00 5,44 320.000,00 14.371.000,00 14.802.130,00 15.394.215,20 

 14  

Развој спорта и омладине 1301. 810 

Обезбеђење услова за бављење спортом 

свих грађана и грађанки града/општине 

Број спортских организација 
преко којих се остварује јавни 

интерес у области спорта 
6.256.000,00 1,91 0,00 6.256.000,00 6.443.680,00 6.701.427,20 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 0001.   

Обезбеђивање услова за рад и унапређење 

капацитета спортских организација преко 

којих се остварује јавни интерес у области 

спорта у граду/општини 

Број посебних програма 

спортских организација 

финансираних од стране 

града/општине  

5.056.000,00 1,43   5.056.000,00 5.207.680,00 5.415.987,20 

Подршка предшколском и 

школском спорту  0002.   

Унапређење предшколског и школског 

спорта 

Број деце укључен у спортске 

активности у односу 

на укупан број школске деце 
700.000,00 0,26   700.000,00 721.000,00 749.840,00 

Одржавање спортске 

инфраструктуре 0003.   

Редовно одржавање постојећих спортских 

објеката од интереса за град/општину 

Број постојећих функционалних 

спортских објеката 

500.000,00 0,23 0,00 500.000,00 515.000,00 535.600,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 14:   

6.256.000,00 1,91 0,00 6.256.000,00 6.443.680,00 6.701.427,20 

15 

Опште услуге локалне 

самоуправе 0602. 111 

Одрживо управно и финансијско 

функционисање општине у складу са 

надлежмостима и пословима локалне 

самоуправе 

Однос броја запослених у 

граду/општини и законом 

утврђеног максималног броја 

запослених 

119.867.875,00 37,92 9.438.000,00 144.216.151,44 148.542.635,98 154.484.341,42 

Функционисање локалне 

самоуправе и град.опш. 0001.   

Функционисање управе 

Проценат попуњености радних 

места која подразумевајувођење 

управног поступка 
97.532.508,00 31,36 0,00 97.532.508,00 100.458.483,24 104.476.822,57 

Функционисање месних 

заједница 0002.   

Обезбеђено задовољавање потреба и 

интереса локалног становништва 

деловањем месних заједница 

Број иницијатива /предлога 

месних заједница према 

граду/општини у вези са 

питањима од интереса за локално 

становништво 11.192.050,00 2,91 9.438.000,00 20.630.050,00 21.248.951,50 22.098.909,56 



 99 

Пројекат; Јавни радови  П1 111 

Обезбеђено задовољавање потреба локалног 

становништва 

Проценат остварења плана 
јавних радова 

1.000.000,00 0,44   1.000.000,00 1.030.000,00 1.071.200,00 

Општинско јавно 

правобранилаштво 0004.   

Заштита имовинских права и интереса 

општине 

Број решених предмета у односу 

на укупан број предмета 

на годишњем нивоу 
2.569.192,00 1,12   2.569.192,00 2.646.267,76 2.752.118,47 

Текућа буџетска резерва 009.   

Обезбеђивање средстава за непланиране и 

недовољно планиране расходе током године 

Реализација програма и пројеката 

за које нису довоњно планирана 

средства буџетом за текућу 

годину. 

5.603.300,00 1,40   5.603.300,00 5.771.399,00 6.002.254,96 

Стална буџетска резерва 0010.   

Обезбеђивање средстава у ванредним 

ситуацијама и ванредног или ратног стања 
  

1.400.825,00 1,40   1.400.825,00 1.442.849,75 1.500.563,74 

Управљање у ванредним 

ситуацијама 0014. 160 

Изградња ефикасног превентивног 

система заштите и спасавања на 

избегавању последица елементарних и 

других непогода 

Број идентификованих 
објеката критичне 

инфраструктуре 

570.000,00 0,44   570.000,00 587.100,00 610.584,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 15:   

119.867.875,00 39,06 9.438.000,00 129.305.875,00 133.185.051,25 138.512.453,30 

16 Политички систем локалне 

самоуправе 2101. 111 

Ефикасно и ефективно функционисање 

органа политичког система локалне 

самоуправе 

  

34.581.925,00 37,92   34.581.925,00 35.619.382,75 37.044.158,06 

Функционисање скупштине 0001.   

Функционисање локалне скуштине Број седница скупштине 
15.864.117,00 0,44   15.864.117,00 16.340.040,51 16.993.642,13 

Пројекат; Дан општине  П1 111 

Обележавање 8.октобра-Дана ослобођења 

општине Жабари 

1. Број званица,               

 2.број додељених повења, и 

награда. 
1.550.000,00 0,44   1.550.000,00 1.596.500,00 1.660.360,00 

Функционисање извршних ргана 0014.   

Функционисање извршних органа 
Број седница извршних 

органа 
17.167.808,00 0,44   17.167.808,00 17.682.842,24 18.390.155,93 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 16: 

  34.581.925,00 1,32 0,00 34.581.925,00 35.619.382,75 37.044.158,06 

                  0,00 0,00 

                  0,00 0,00 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:   280.165.000,00 100,00 16.699.758,00 296.864.758,00 305.770.700,74 318.001.528,77 

      УКУПНИ РАСХОДИ :     0,00   0,00 0,00 0,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 2   7.370.000,00 3,46 0,00 7.370.000,00 7.591.100,00 7.894.744,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 3   3.000.000,00 0,85 0,00 3.000.000,00 3.090.000,00 3.213.600,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 4   1.729.000,00 0,49 0,00 1.729.000,00 1.780.870,00 1.852.104,80 

      УКУПНО ПРОГРАМ 5   600.000,00 1,18 0,00 600.000,00 618.000,00 642.720,00 
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      УКУПНО ПРОГРАМ 6   6.900.000,00 2,32 0,00 6.900.000,00 7.107.000,00 7.391.280,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 7   8.000.000,00 14,58 0,00 8.000.000,00 8.240.000,00 8.569.600,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 8   16.072.000,00 4,01 6.941.758,00 23.013.758,00 23.704.170,74 24.652.337,57 

      УКУПНО ПРОГРАМ 9   35.487.200,00 9,39 0,00 35.487.200,00 36.551.816,00 38.013.888,64 

      УКУПНО ПРОГРАМ 11   21.050.000,00 12,28 0,00 21.050.000,00 21.681.500,00 22.548.760,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 12   5.200.000,00 1,53 0,00 5.200.000,00 5.356.000,00 5.570.240,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13   14.051.000,00 4,16 320.000,00 14.371.000,00 14.802.130,00 15.394.215,20 

      УКУПНО ПРОГРАМ 14   6.256.000,00 1,91 0,00 6.256.000,00 6.443.680,00 6.701.427,20 

      УКУПНО ПРОГРАМ 15   119.867.875,00 37,92 9.438.000,00 129.305.875,00 133.185.051,25 138.512.453,30 

      УКУПНО ПРОГРАМ 16   34.581.925,00 37,92 0,00 34.581.925,00 35.619.382,75 37.044.158,06 

      УКУПНИ ПРОГРАМИ:   280.165.000,00 131,99 16.699.758,00 296.864.758,00 305.770.700,74 318.001.528,77 
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У прилогу је такође, табела расхода буџета по ПРОГРАМИМА, наменама, по функцијама, по економским класификацијама и 

по корисницима и позицијама.и процентом структуре сваког раздела и корисника у укупним расходима и издацима за 2017. године. 

 

 

ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА  У 2017.Г. 

                      

Раздео Програм Прог.активност Пројекат Функција     Корисници Средства буџета  % 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

01.01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Скупштина општине 14.839.592,00 5,30   14.839.592,00 

01.02.     2101 П1 111 Дан општине 1.550.000,00 0,55   1.550.000,00 

01.03.     2101 П2 160 Изборна комисија 500.000,00 0,18   500.000,00 

01.04.     2101 П3 160 Политичке странке 84.525,00 0,03   84.525,00 

          Укупно раздео 1: 16.974.117,00 6,06   16.974.117,00 

02.01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Председник општине  13.467.808,00 4,81   13.467.808,00 

02.02. 13 Развој културе 1201-0004     Информисање 1.900.000,00 0,68   1.900.000,00 

          Укупно раздео 2: 15.367.808,00 5,49   15.367.808,00 

03.01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Општинско веће 3.700.000,00 1,32   3.700.000,00 

          Укупно раздео 3: 3.700.000,00 1,32   3.700.000,00 

04.01. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0004   330 
Општинско јавно 

правобранилаштво Жабари 2.569.192,00 0,92   2.569.192,00 

          Укупно раздео 4: 2.569.192,00 0,92   2.569.192,00 

5.1.1. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   130 Општинска управа 96.932.508,00 34,60   96.932.508,00 
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        112 Буџетска резерва 7.004.125,00 2,50   7.004.125,00 

      0602 П11 130 Пројекат јавних радова 1.000.000,00 0,36   1.000.000,00 

          Укупно раздео 05.01.01: 104.936.633,00 37,46   104.936.633,00 

5.1.2. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   320 Јавни ред и мир 600.000,00 0,21   600.000,00 

5.1.3. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   250 Ванредне ситуације 570.000,00 0,20   570.000,00 

5.1.4. 

3 Локални 

економски развој 1501-0005   660 Јавно комунално пред.Жабари 3.000.000,00 1,07   3.000.000,00 

5.1.5. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 

Дотације невладиним 

организацијама и удружењима 440.000,00 0,16   440.000,00 

5.1.6. 

2 Комунална 

делатност 1102-001   640 Улична расвета 900.000,00 0,32   900.000,00 

    1102-001   660 Одржавање зелених површина 200.000,00 0,07   200.000,00 

    1102-004   560 

Зоохигијена 

(зашт.ђив.средине) 1.650.000,00 0,59   1.650.000,00 

    1102-006   560 

Одрђавање гробља и погребне 

услуге 10.000,00 0,00   10.000,00 

    1102-0008   630 Водоснабдевање 4.600.000,00 1,64   4.600.000,00 

    1102-0009   660 Остале комуналне услуге 10.000,00 0,00   10.000,00 

          Укупно програм 2 7.370.000,00 2,63   7.370.000,00 

5.1.7. 

5 Развој 

пољопривреде 0101-0001   420 

Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 300.000,00 0,11   300.000,00 

    0101-П     

Капиталне субвенције у 

пољопривреди 300.000,00 0,11   300.000,00 

          Укупно програм 5 600.000,00 0,21   600.000,00 

5.1.8. 

6 Заштита 

животне средине 0401-0001   560 Заштита животне средине 200.000,00 0,07   200.000,00 

    0401-0004   520 Управљање отпадним водама 100.000,00 0,04   100.000,00 

    0401-0005   510 Управљање отпадом 6.600.000,00 2,36   6.600.000,00 

          Укупно програм 6 6.900.000,00 2,46   6.900.000,00 
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5.1.9. 

7 Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 0701-0001   451 Управљање саобраћајем 400.000,00 0,14     

    0701-0002   451 

Управљање саобраћајне 

инфраструктуре 400.000,00 0,14   400.000,00 

      0701 П 451 

Ревитализација пољских 

путева 700.000,00 0,25   700.000,00 

      0701 П 451 Летње одржавање путева 1.000.000,00 0,36   1.000.000,00 

      0701 п 451 

Пројекти за путну 

инфраструктуру 500.000,00 0,18   500.000,00 

      0701 П 451 

Асфалтирање путева на 

територији општине 5.000.000,00 1,78   5.000.000,00 

          Укупно програм 7: 8.000.000,00 2,86   8.000.000,00 

5.1.10. 
11 Социјална и 

дечја заштита 0901-0006   40 Породица и деца 16.580.000,00 5,92   16.580.000,00 

    0901-0001   70 

Центар за социјални рад 

Жабари 2.000.000,00 0,71   2.000.000,00 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ угроженом 

становништву 1.260.000,00 0,45   1.260.000,00 

    0901-0003   90 Донације невладиним орган. 540.000,00 0,19   540.000,00 

    0901-0005   90 ОО Црвени крст Жабари 470.000,00 0,17   470.000,00 

    0901-0004 901 П 90 

Прој."Помоћ и кући за стара 

лица"Жагубица 100.000,00 0,04   100.000,00 

    0901-0004 901 П2 90 

Прој."Помоћ у кући особама 

са инвалидитетом"   Јагодина  100.000,00 0,04   100.000,00 

    0901-0004 901 П1 90 

Прој."Помоћ и кући за стара 

лица"Жагубица   0,00   0,00 

    901-0003 901 П 90 

Пројекат:"Помоћ за интерно 

расељена лица са Косова-

избеглице   0,00   0,00 

    901-0003 901-П 90 

Пројекат:"Помоћ за интерно 

расељена лица ван  Косова-

избеглице   0,00   0,00 
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    0901-0003 901-п 90 

Помоћ избеглица за стамбене 

проблеме (Хрватска)   0,00   0,00 

    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"   0,00   0,00 

    0901-0003   90 

Пројекат"Помоћ  за набавку 

робе и матер,за развој и 

унапређење доходовне 

активности  лицима са Косова 

и Метохије"   0,00   0,00 

          Укупно програм 7: 21.050.000,00 7,51   21.050.000,00 

5.1.11. 

12 Примарна 

здраствена 

заштита 1801-0001   760 Здравство не кв.на др.месту 5.200.000,00 1,86   5.200.000,00 

          Укупно програм 12: 5.200.000,00 1,86   5.200.000,00 

5.1.12. 13 Развој културе 1201-0001   820 Развој културе 300.000,00 0,11   300.000,00 

    1201-0001   820 Трансфери ост.нив.вл-културе 600.000,00 0,21   600.000,00 

    1201-0001   820 Донације невладиним орган. 100.000,00 0,04   100.000,00 

    1201-0001   820 Реконструкција Дома култура 200.000,00 0,07   200.000,00 

    1201-0001   840 Верске и др.услуге заједнице 500.000,00 0,18   500.000,00 

          Укупно програм 13: 1.700.000,00 0,61   1.700.000,00 

5.1.13. 

14 Развој спорта и 

омладине 1301-0003   810 

Одржавање спортске 

инфраструктуре 500.000,00 0,18   500.000,00 

    1301-0001   810 

Спортски савез општине 

Жабари 5.056.000,00 1,80   5.056.000,00 

    1301-0002   810 

Подршка предшколском и 

школском рекреативном 

спорту и масовној физичкој 

култури 700.000,00 0,25   700.000,00 
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          Укупно програм 14: 6.256.000,00 2,23   6.256.000,00 

5.1.14. 

9 Основно 

образовање 2002-0001   912 Превоз ученика 6.600.000,00 2,36   6.600.000,00 

        912 
Осн.школа "Дуде 

Јовић"Жабари 14.853.000,00 5,30   14.853.000,00 

      2002 П1 912 

Санација и адаптација школе у 

Кочетину 800.000,00 0,29   800.000,00 

    2002-0001   912 
Осн.школа"Роса 

Трифуновић"Александровац 10.082.000,00 3,60   10.082.000,00 

      2002 П2 912 

Санација фасаде на школи у 

Александровцу 3.152.200,00 1,13   3.152.200,00 

          Укупно програм 9: 35.487.200,00 12,67   35.487.200,00 

          Укупно  глава 5.1.: 202.109.833,00 72,14   202.109.833,00 

5.2. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0002   160 Месне заједнице 11.192.050,00 3,99 9.438.000,00 20.630.050,00 

5.3. 13 Развој културе 1201-0001   820 Центар за културу Жабари 4.126.000,00 1,47   4.126.000,00 

      1201 П1 820 

Манифестација "Четерешко 

прело" 1.050.000,00 0,37 300.000,00 1.350.000,00 

      1201 П2 820 Остале манифестације 1.600.000,00 0,57   1.600.000,00 

          Укупно . 6.776.000,00 2,42 300.000,00 7.076.000,00 

5.4.       820 Народна библиотека Жабари 3.555.000,00 1,27 20.000,00 3.575.000,00 

      1201 П3 820 

Културне манифестације у 

Библиотекарству 120.000,00 0,04   120.000,00 

          Укупно . 3.675.000,00 1,31 20.000,00 3.695.000,00 

          Укупно 10.451.000,00 3,73 320.000,00 10.771.000,00 
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5.5. 

8 Предшколско 

васпитање 2001-0001   911 

Предшколска 

установа"Моравски 

цвет"Жабари 16.072.000,00 5,74 6.941.758,00 23.013.758,00 

          Укупно раздео 05.05. 16.072.000,00 5,74 6.941.758,00 23.013.758,00 

5.6. 4 Развој туризма 1502-0001   473 
Туристичка организација 

Жаб. 1.379.000,00 0,49   1.379.000,00 

      1502 П1 473 

Новогодишње украшавање 

општине 350.000,00 0,12   350.000,00 

          Укупно раздео 05.6. 1.729.000,00 0,62   1.729.000,00 

          Укупно раздео 5: 241.553.883,00 86,22 16.699.758,00 258.253.641,00 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 280.165.000,00 100,00 16.699.758,00 296.864.758,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1   0,00   0,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 7.370.000,00 2,63 0,00 7.370.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 3.000.000,00 1,07 0,00 3.000.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 4 1.729.000,00 0,62 0,00 1.729.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 600.000,00 0,21 0,00 600.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 6.900.000,00 2,46 0,00 6.900.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 8.000.000,00 2,86 0,00 8.000.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 16.072.000,00 5,74 6.941.758,00 23.013.758,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 35.487.200,00 12,67 0,00 35.487.200,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 11 21.050.000,00 7,51 0,00 21.050.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 5.200.000,00 1,86 0,00 5.200.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 14.051.000,00 5,02 320.000,00 14.371.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 6.256.000,00 2,23 0,00 6.256.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 119.867.875,00 42,78 9.438.000,00 129.305.875,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 34.581.925,00 12,34 0,00 34.581.925,00 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 280.165.000,00 100,00 16.699.758,00 296.864.758,00 
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         Из приказане табеле види се структура расхода по програмима, по разделима и главама,  

раздео 5 глава 01 Општинска управа чини 37,46%, буџета али највећи део функција које обавља 

локална самоуправа обавља се преко Општинске управе и ти послови већином су поверени послови 

од стране Републике Србије, а ту су и све зараде запослених и текућа и стална резерва. 

     Табела, горе, приказује трошкове  текуће и нематеријална улагања по програмском буџету 

и свим буџетским корисницима као и утрошак буџетских средстава по врсти трошкова т.ј. текуће и 

капиталне и укупан износ Трезора општине за 2017. годину. 

     У Одлуци је и табела издатака по основним наменама где се такође може видети по 

економској класификацији сваки издатак буџетских средстава а и сопствена средства . Буџетски 

расходи за запослене и функционере чине један од већих  издатака 83.058.144,00 динара или 29,6% 

од буџета за 2017 годину,  коришћење роба и услуга 74.690.050,00 динара или 26,7%, донације и 

трансфери 47.090.124,00 дин. или 16,80%, улагања у основна средства износе 14.801.000,00 

динара или 5,3% буџета, остали расходи 26,331.557,00 или 9,4%, накнада за социјалну заштиту 

23.890,00 или 8,5% , резерва 7.004.125,00  динара или 2,5%, субвенције 3.300.000,00 динара или 

1,2%, . 

           У донацијама и трансферима планирана су и средства за материјалне трошкове школа, 

Здравства и Центра за социјални рад Жабари из разлога што су они индиректни корисници 

Републике а не наши , а по Закону ми смо у обавези да финансирамо њихове материјалне трошкове  

            Трошкови за социјалну заштиту садрже, поред ових обавезних по Закону превоз ђака 

основаца, безплатну кухињу за све ученике од првог до четвртог разреда основне школе, смештај 

деце ометене у развоју део пројекта, превоз ђака средњих школа, помоћи социјалном становништву 

и трошкове трећег детета  у предшколској установи, као и накнаду за прво рођено дете   иако и за 

прво као и за друго, треће и свако следеће Република даје помоћ и стимулацију мајкама за рађање..            

            Поједини послови и функције, у складу са законом о локалној самоуправи, планирани 

су на основу критеријума као што су број становника, број одељења и број објекта у основном             

образовању, број деце обухваћене непосредном дечјом заштитом и број јединица дечје заштите .          

           

            Наш предлог је према могућностима а не стварним потребама буџетских корисника за 

2017 годину. 

             У случају недовољно, неравномерног остваривања прихода буџета извршење 

утврђених расхода врши се по приоритету, класична државна функција ( плате и друга лична 

примања запослених и функционера )  стални трошкови, подстицај и развој општине па остали 

расходи. 

 

ПРИЛОГ: 1. Табеле за плате и број запослених у 2017.години и  

       2. Преглед капиталних пројеката у периоду 2017-2019.г. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Шеф буџета и трезора, 

                                                                                           Славица Вукашиновић,с.р. 

 

 

 



 108 

     На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Р.Србије“бр. 

бр.54/2009,73/2010,  101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14 и 68/2015),  и члана 

10 и 13 Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“ бр.7/08), а на предлог 

Општинског већа општине Жабари, Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 16.12 

2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

 

ДА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2016 ГОДИНУ  САДРЖИ 

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 

          Завршни рачун буџета општине Жабари за 2016. годину  садржи  извештај 

екстерне ревизије ( Члан 79 и 92. Закона )  

 

 

Члан 2. 

 

         Скупштина општине Жабари је донела Одлуку да  ангажује екстерног ревизора са 

одговарајућим квалификацијама за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине 

Жабари за 2016. годину, уз сагласност Државне ревизорске институције (уколико иста није  у 

могућности да сама изврши екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Жабари за 2016. 

годину).  

        

    

Члан 3. 

 

                  Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Број: 400-  389/2016-01         

Жабари  16.12.2016.године,                                   

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

АДАМОВИЋ ДЕЈАН,  С.Р. 
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             На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014), 

члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 , 

99/2013- усклађени динарски износи, 125/2014-усклађени дин. изн. и 95/2015- усклађен дин. изн.) и 

члана 13. тачка 3. Статута општине Жабари („Сл. гласдник општине Жабари“,бр. 7/2008, 3/2013, 

4/2014, 7/2014 и 10/2015), Скупштина општине Жабари на седници одржаној 16.12. 2016. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 

               Овом одлуком уређују се Локалне административне таксе за списе и радње у управним 

стварима, као и за друге списе и радње, код општинских органа, у вршењу послова јавних 

овлашћења из њихове стварне и месне надлежности (у даљем текасту: таксе), као и прекршајна 

одговорност службених лица. 

Висина таксе за рад органа утврђује се Тарифом, која је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

               Обавезник таксе је подносилац захтева, односно поднеска којим се поступак покреће, 

односно врши радња прописана тарифом (даље:обавезник). 

               Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана на који се плаћа 

такса, обвезник је давалац изјаве на записник. 

 

Члан 3. 

 

               Ако тарифом није другачије прописано, обавеза плаћања таксе настаје: 

1. За поднеске – у тренутку када се предају, а захтеве дате на записник када се записник састави; 

2. За решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 

3. За управне радње – у тренутку подношења захтева за издавање тих радњи. 

 

Члан 4. 

 

              Такса се плаћа у прописаном износу, у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом 

одлуком није другачије прописано. 

             Такса се плаћа у новцу, на уплатни рачун 840-742251843-73 прописаног Правилником о 

условима и начину вођења рачуна за уплату јавних пригхода и распореду средстава са тих рачуна 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 104/2011.....63/2015). 

              Обавезник је дужан да приликом подношења поднеска или захтева за поступање, органу 

управе приложи доказ да је платио прописану таксу. 

 

Члан 5. 

 

             Ако обвезник поднесе поднесак или захтев за који није платио таксу, или за који није платио 

таксу у прописаном износу, орган општинске управе ће од обвезника захтевати да исту таксу плати 

у року од 10 (десет) дана од дана подношења поднеска или захтева, уз упозорење на последице 

неплаћања таксе, о чему ће на поднетом захтеву, односно поднеску, сачинити забелешку. 

             Ако обвезник поднесак или захтев достави поштом, одговорно лице општинског органа 

надлежног за одлучивање о поднеску или захтеву, позваће обвезника писменом опоменом, да у року 

од 8 (осам) дана од дана пријема опомене плати дуговану таксу, као и таксу за опомену и упозорити 

га на последице неплаћања таксе. 
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             Ако обвезник плати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је поднесак или 

захтев уредан. Ако обвезник не плати таксу, накнаду у року из става 1. и 2. овог члана, неће му се 

доставити захтевано решење или друга исправа, нити извршити захтевана радња, све док не поднесе 

доказ да је платио прописану таксу, како за поступање органа, тако и за опомену. 

 

Члан 6. 

 

             Ослобађају се плаћања таксе:  

1. државни органи, 

2. органи територијалне аутономије и локалне самоуправе и организације социјалног    осигурања , 

3. организације регистроване за обављање друштвене заштите деце и омладине и социјалне заштите 

и 

4. други органи, организације и установе утврђене Законом. 

 

 

Члан 7. 

 

          Такса се не плаћа за: 

1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности, 

2. списе и радње у поступку за повраћај више наплаћених или погрешно наплаћених јавних 

прихода, 

3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним 

евиденцијама, 

4. пријаве за упис у матичне књиге, 

5. све врсте пријава и прилога уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за 

утврђивање смањења катастарског прихода због елемњентарних непогода и других ванредних 

догађаја, као и за списе и радње за остваривање законом признатих олакшица и ослобађања код 

плаћања пореза и других јавних прихода, 

6. списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-

инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата и дечије заштите,  

7. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, 

8. списе и радње у вези са сахрањивањем, 

9. поднеске упућене органима за преставке и притужбе, 

10. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу, 

11. списе и радње у поступку остваривања права на пензију, и 

12. друге списе и радње утврђене законом. 

 

Члан 8. 

 

          У исправи која се издаје без плаћања таксе мора се назначити у коју се сврху иста издаје и на 

основу ког прописа се такса не плаћа. 

          Исправа из става 1. овог члана може се употребити у друге сврхе само уколико се за исту 

плати одговарајућа такса, ако је за те сврхе прописана обавеза плаћања таксе. 

 

 

Члан 9. 

 

         Лакшом повредом  радних обавеза и дужности сматраће се ако службено лице у органу из 

члана 1. ове одлуке: 

- изда решење, поднесак или документ или изврши управну радњу, без доказа о наплати таксе, у 

складу са овом одлуком. 

- у решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, не означи да је такса плаћена, износ плаћене 

таксе и тарифни број по коме је такса плаћена, 
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- у решењу или другој исправи који се издају без плаћене таксе, не наведе сврху издавања и основ за 

ослобађање од плаћања таксе. 

 

Члан 10. 

 

           Обвезник који је платио таксу коју није био дужан да плати или је таксу платио у већем 

износу, има право на повраћај таксе. Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев обвезника. 

          Решење о повраћају таксе доноси орган надлежан за послове јавних прихода уз примену 

прописа о повраћају вишка или погрешно, односно неправилно уплаћених пореза. 

 

Члан 11. 

 

          Право на повраћај таксе застарева протеком 2 (две) године, по истеку године у којој је такса 

неправилно или погрешно наплаћена, односно наплаћена у већем износу. 

 

Члан 12. 

 

          Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописана, нити се може наплатити у износу 

већем или мањем од прописаног. 

 

Члан 13. 

 

           У погледу поступка за утврђивање, наплату и контролу таксе, примењују се Закон о 

административним таксама, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о општем 

управном поступку и Закон о финансирању локалне самоуправе. 

 

Члан 14. 

 

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

Жабари“, а примењиваће се од 01.01.2017. године. 

          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним административним 

таксама број: 434-16/15-01 од 25.11.2015.године („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

10/2015) Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама бр.020-16/2016-

01 од 04.04.2016. године („Службени гласник општине Жабари“, бр. 4/2016 и Одлука о накнади за 

рад органа управе број: 434-17/2015-01 од 25.11.2015. године („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 10/2015). 

 

ТАРИФА 

 

Тарифни број 1. 

 

1.  За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом Одлуком није другачије 

прописано  ...................................................................................................................   200,00 дин. 

           Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка 

захтева брже поступање по раније поднетом и наплаћеном захтеву. 

 

Тарифни број 2. 

 

1. За решења за која није утврђена посебна накнада ................................................... 390,00 дин. 

          Ако се издаје једно решење по захтеву више лица, накнаду по овом тарифном броју плаћа 

свако лице коме се уручује решење. 
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Тарифни број 3. 

 

1. За жалбу против решења које доноси Општинска управа, ако овом Одлуком није другачије 

прописано ......................................................................................................................... 390,00 дин. 

2. За опомену због захтева или поднеска на који није плаћена такса или није плаћена такса у 

одговарајућем износу  ..................................................................................................... 200,00 дин. 

 

Тарифни број 4. 

 

За списе и радње из области личних стања грађана плаћа се накнада: 

1. Закључење брака: 

- у радном времену Општинске управе у службеним просторијама...................    1.900,00 дин. 

- после радног времена у службеним просторијама .............................................    3.200,00 дин. 

- у службеним просторијама у нерадне дане (субота, недеља, државни празник) 5.150,00 дин. 

- ван службених просторија (излазак службеног лица)............................................12.700,00 дин. 

2. Доношење решења у управном поступку о исправкама у матичним књигама и књигама 

држављана по захтеву странке ....................................................................................  3.520,00 дин 

3. За образац извода из МК рођених, венчаних, и умрлих............................................. 55,00 дин. 

4. Исправке које се врше по службеној дужности су ослобођене плаћања накнади. 

 

Тарифни број 5. 

 

За списе и радње из области општих послова плаћа се накнада: 

. 

1. Издавање потврда о животу, имовном стању и издржавању која се користе  

у иностранству..................................................................................................................2.100,00 дин. 

- уколико се потврда вади два пута годишње, накнада за другу потврду, уз обавезан доказ да је  

прва извађена (фотокопија исте) је ..........................................................................1.050,00 дин. 

2. Увид у документацију која се налази у архиви ..................................................... ...390,00 дин. 

3. Фотокопирање урбанистичких, односно регулационих планова и документације по комаду: 

- формат А4..........................................................................................................................40,00 дин. 

- формат А3..........................................................................................................................90,00 дин. 

 

Тарифни број 6. 

 

          За списе и радње из имовинско – правне области плаћа се такса: 

1. Решења о додели земљишта на привремено коришћење ........................................ 700,00 дин. 

2. Решења о додели земљишта на трајно коришћење ............................................... 1.550,00 дин. 

3. Решење о праву прече градње ................................................................................. 1.550,00 дин. 

4. Издавање водопривредних услова .......................................................................... 2.200,00 дин. 

5. Издавање водопривредне сагласности ................................................................... 3.200,00 дин. 

6. Издавање водне дозволе............................................................................................1.200,00 дин. 

7. Издавање решења за промену намене пољопривредног земљишта .....................1.550,00 дин. 

8. Издавање уверења о обављању пољопривредне делатности ...................................190,00 дин. 

 

Тарифни број 7. 

1. Издавање решења о одобрењу за постављање летњих башти и рекламних паноа ................... 

 ….......................................................................................................................................700,00 дин. 

2. за решење о одобрењу постављања тезги, витрина, покретних апарата и објеката за забаву 

(циркус, луна парк и др.)..................................................................................................700,00 дин. 

          За издавање решења из става 1. и 2. овог тарифног броја надлежно је Одељење за  

привреду, урбанизам и друштвене делатности. 

3. Издавање решења за продужење радног времена угоститељских објеката ...........700,00 дин. 



 113 

          За издавање решења из става 3. овог тарифног броја надлежна је Одељења за 

 привреду, урбанизам и друштвене делатности. 

4. Издавање решења о одобрењу за обављање такси превоза ..................................... 400,00 дин. 

5. Издавање такси исправа (такси дозвола, такси легитимација, идентификациона   

ветробранска налепница и ценовник такси услуга) .................................................. 1.000,00 дин. 

6. Испитивање погодности возила за обављање такси превоза .................................  500,00 дин. 

 

Тарифни број 8. 
За списе и радње из области урбанизма и грађевинатрства плаћа се накнада: 

1. Издавање решења о утицају објекта и делатности на животну средину ............ 6.400,00 дин. 

2. За издавање информације о локацији у смислу члана 53.  Закона о планирању и изградњи: 

- За комуналне објекте.................................................................................................. 1.550,00 дин. 

- За помоћне објекте, гараже и слично .......................................................................... 770,00 дин. 

3. За издавање локацијских услова у смислу члана 53а Закона о планирању и изградњи  

(„Службени гласник РС“,број:132/2014 и 145/2014.): 

3.1. За производне објекте, комуналне инфраструктуре и пословне објекте и сл.  

(водовод, канализација, телекомуникациони објекти, гасне инсталације, електро инсталације и  сл.)  

- површине до 100 метара квадратних ....................................................................... 3.500,00 дин. 

- површине преко 100 метара квадратних .................................................................. 4.850,00 дин. 

3.2. За стамбене, економске и сл. објекте: 

- површине до 100 метара квадратних........................................................................... 800,00 дин. 

- површине преко 100 метара квадратних .................................................................. 1.720,00 дин. 

4. За грађевинску дозволу у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи: 

4.1. за производне објекте, комуналне инфраструктуре и пословне објекте и сл..  

(водовод, канализација, телекомуникациони објекти гасне инсталације, електро инсталације и сл.) 

- површине до 100 метара квадратних........................................................................ 2.100,00 дин. 

- површине преко 100 метара квадратних .................................................................. 3.500,00 дин. 

4.2. за стамбене, економске и сл. објекте: 

- површине до 100 метара квадратних........................................................................ 1.050,00 дин. 

- повржине преко 100 метара квадратних................................................................    2.100,00 дин. 

5. Одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола за комуналне 

објекте............................................................................................................................ 4.450,00 дин. 

- за помоћне објекте, гараже и сл................................................................................. 1.030,00 дин. 

6. Пријава почетка грађења објекта у смислу члана 148. Закона о планирању и изградњи за 

производне објекте, комуналне и пословне објекте и сл........................................... 2.100,00 дин. 

- за стамбене, економске и сл. објекте ........................................................................ 1.150,00 дин. 

7. За издавање решења којим се одобрава употреба објекта плаћа се накнада од 0,1% од 

предрачунске вредности објекта. 

 

НАПОМЕНА: Предрачунска вредност објекта по пројекту увећава се за вредност њеног 

утврђивања (датум овере) до дана за подношење захтева за решење применом индекса раста цена на 

мало. 

- Издавање разних потврда у вези изградње објекта .................................................. 770,00 дин. 

 

Број:020-238 /2016-01 

у Жабарима, дана 16.12.  2016. Године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                                        Дејан Адамовић, с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

             Правни основ за доношење Oдлуке о локалним административним таксама је Закон о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13-

усклађени дин. изн., 125/2014- усклађени дин. изн. и 95/2015-усклађен дин. изн.),  Закон о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) ,   Правилник о условима и начину вођења рачуна 

за уплату јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна („Службени гласник Републике 

Србије“, број 104/2011......63/2015) и Предлог извештаја о ревизији консолидованих финансијских 

извештаја завршног рачуна бзџета и правилности пословања општине Жабари за 2015.годину, број 

400-1841/2016-04 од 21.11.2016.године. 

             Чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе,  одређено је да јединицама локалне 

самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији. 

            Чланом 32. Закона о локалној самоуправи одређено је да Скупштина општине , у складу са 

законом утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону. 

 Члано, 9.Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је између осталог да ЈЛС не 

могу уводити локалне административне таксе за списе и радње из надлежности органа за које је 

законом којим се уређују републичке административне таксе прописано плађање републичких 

аднинистративних такси. 

 

 

 

                                                                         
                                                                           

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ 

                                                                                    

                                                             Небојша Миловановић,с.р. 
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На основу члана 6, члана  7. члана 11 и  члана 15. Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013 – усклађени 

дин.изн.125/2014...83/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 

129/07 и 83/2014)и члана 10 став 1 тачка 4 и члана 13 став 1 тачка 3 Статута општине Жабари 

("Службени гласник општине Жабари", бр. 7/2008,3/2013,4/2014,7/2014 i 10/2015), Скупштина 

општине Жабари на седници оддржаној   16. 12.2016.године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1  

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе) које се плаћају за коришћење права, 

предмета и услуга на територији општине Жабари и утврђује: висина, олакшице, начин, рокови плаћања и 

обвезници.  

Члан 2  

Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе.  

Обвезник таксе дужан је да поднесе пријаву за утврђивање таксене обавезе, као и да пријави све касније 

измене података у пријави, у року прописаном овом одлуком.  

Такса се плаћа и у случају када се права, предмети и услуге користе без одобрења надлежног органа, 

закљученог уговора или регистрације.  

Члан 3  

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано 

плаћање таксе и траје док траје коришћење права, предмета и услуга.  

Таксе се утврђују у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко- употребних 

карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по 

деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се 

плаћају таксе.  

Таксе се утврђују у годишњем, месечном или дневном износу, односно по сату, сразмерно времену 

коришћења, на начин прописан овом одлуком.  

Члан 4  

Таксе се уводе за:  

1. истицање фирме на пословном простору,  

2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора, на 

објектима и просторима који припадају граду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.),  

3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,  
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4. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим 

ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности,  

5. држање средстава за игру ("забавне игре"),  

6. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова,  

7. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 

местима.  

Члан 5  

Таксе из члана 4. ове одлуке представљају приход буџета општине Жабари.  

Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору, саставни је део ове Одлуке. 

Члан 6 

Утврђивање, наплату и контролу локалних комуналних такси врши Одељење за буџет и финансије – Одсек за 

утврђивање и наплату локалних прихода, односно организациона јединица Општинске управе општине 

Жабари која су наведена у Таксеној тарифи као надлежни органи. 

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, 

застарелости, наплате, принудне наплате и осталог што није посебно уређено овом одлуком, примењује се 

закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

Изузетно, висина комуналне таксе утврђене овом одлуком може се мењати у случају доношења закона или 

другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 

Члан 7  

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода  и Одељење за 

општу управу, заједничке и инспекцијске послове. 

Када Одељење из става 1. овог члана у поступку надзора утврди да обвезнику таксе није утврђена таксена 

обавеза или се подаци из пријаве и добијеног одобрења разликују од утврђеног стања дужно је да о томе 

састави записник и исти достави Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода. 

У случају да се права, предмети и услуге користе без одобрења надлежног органа, закљученог уговора или 

регистрације, даном почетка коришћења права, предмета и услуга сматра се дан састављања записника из 

става 2. овог члана.  

Члан 8  

Таксе се не плаћају за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, 

органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.  

Члан 8а  

Од плаћања таксе по одредбама ове одлуке ослобађају се инвеститори, домаћи и страни, који запосле 5 и 

више радника.  

Инвеститори из става 1 овог члана не плаћају комуналну таксу из тарифног броја 1 у периоду од 3 године за 

новоистакнуту фирму, под условом да укупан број радника, са пребивалиштем на територији општине 

Жабари, сваког месеца у том периоду, не буде мањи од броја који се добија када се број постојећих радника у 

тренутку инвестиције сабере са бројем новозапослених (укупан број запослених = број запослених пре 

инвестиције + најмање 5 новозапослених).  
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Инвеститор је у обавези да на захтев Одсека за утврђивање и наплату локалних прихода достави или стави на 

увид доказе запослености: ПП ОД образац, пријаве на пензионо и здравствено осигурање и М4 обрасце. 

Члан 9  

Састави део ове одлуке представља Таксена тарифа локалних комуналних такси утврђена за коришћење 

појединих права, предмета и услуга.  

Члан 10 

Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе за трезор 

Републике Србије, прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распореду средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", бр. 104/11... и 63/2015). 

 

Члан 11  

Подручја, односно зоне по тарифним бројевима утврђене су Одлуком  о утврђивању зона и најопремљеније 

зоне на територији општине Жабари("Сл. гласник општине Жабари", бр. 15/2016).  

Члан 12  

Уметничким и старим занатима и пословима домаће радиности у смислу ове одлуке сматрају се уметнички и 

стари занати и послови домаће радиности одређени актом надлежног органа.  

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 13  

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај физичко лице - таксени обвезник који у 

прописаном року не плати таксу чије је плаћање предвиђено таксеном тарифом, или ако у прописаном року 

не поднесе пријаву о настанку обавезе која подлеже такси.  

Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се предузетник који учини прекршај из става 1. овог 

члана.  

Члан 14  

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице које у прописаном року 

не уплати или не наплати таксу предвиђену таксеном тарифом или ако у прописаном року наплаћену таксу 

не уплати на одговарајући рачун код банке, или ако у прописаном року не поднесе пријаву о настанку 

обавезе која подлеже такси.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара.  

Члан 15 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени 

гласник општине Жабари“, број 11/15) и Одлуке о измени и допуни одлуке о комуналним таксама 

(("Службени гласник општине Жабари“, број 4/16) 

 

 



 118 

Члан 16 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Жабари", а 

примењиваће се од 01.01.2017. године.  

   

ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ  

Тарифни број 1.  

За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу по зонама и то:  

1. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у СРЕДЊА правна лица, као и 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000,00 динара, осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, електро-привреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              74.000,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             66.000,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            60.000,00 

 

2. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА правна лица, осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, електро-привреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              94.340,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             67.500,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            60.000,00 

 

3. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност банкарство, осигурање имовине 

и лица, поштанске, мобилне и телефонске услуге плаћају у пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                            160.000,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                           144.000,00     

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                          129.600,00  

 

4. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност трговина нафтом и нафтиним 

дериватима производња и трговина на велико дуванским производима, електропривреде плаћају у пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              200.000,00     

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                           180.000,00   

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                          160.000,00  

 

5. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека плаћају у пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                            240.000,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                           223.000,00   

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                          201.000,00   

 

НАПОМЕНА:  

Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси Одсек за утврђивање и наплату локалних 

прихода 

Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31. јануара текуће године, односно у року од 30 дана од дана 

почетка обављања делатности Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода из става 1. ове напомене 



 119 

поднесе пријаву о називу фирме, броју фирми подложних такси и осталим подацима од значаја за 

одређивање висине таксе, као и да достави одлуку о разврставању према закону којим се уређује 

рачуноводство, ради доношења решења.  

Обвезник је дужан да Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, поднесе пријаву о свакој промени 

од значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана настанка промене.  

Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору, саставни је део ове Одлуке. 

Протеком рока из става 2. и 3. ове напомене Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода доноси 

решење о обавези плаћања таксе по службеној дужности.  

Под истакнутом фирмом, сматра се сваки истакнути назив или име, које упућује на то да правно или физичко 

лице обавља делатност, без обзира где је фирма истакнута на пословном простору.  

Ако се на једном пословном простору налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само 

за једну фирму.  

За сваку фирму истакнуту ван пословног простора плаћа се такса.  

Такса за фирму плаћа се за седиште правног лица у прописаном износу, а умањује за 80% у односу на висину 

таксе у одговарајућој зони за сваку пословну јединицу правног лица које има седиште на територији 

општине Жабари.  

Уколико се седиште правног лица налази ван територије општине Жабари, седиштем у смислу овог тарифног 

броја сматра се пословна јединица у којој се налазе органи управљања за територију општине.  

Ако физичко лице поред претежне обавља и друге делатности таксу утврђену овим тарифним бројем плаћа у 

висини утврђеној за обављање претежне делатности.  

Плаћања таксе за истицање фирме ослобађају се правна лица и предузетници која обављају делатност у 

пословном простору који се налази на локацијама на којима се изводе радови на изградњи или 

реконструкцији, а којима се отежава или онемогућава одвијање колског и пешачког саобраћаја, за период 

извођења тих радова, и то:  

- објеката јавне намене који се финансирају из буџета општине или републике (објекти у областима: 

образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене и социјалне 

заштите и друштвене бриге о деци) или  

- јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом (улице, 

тргови, паркови и др.).  

Предузетници за време привремене одјаве и правна лица у поступку ликвидације, реструктуирања  и стечаја 

су ослобођени су плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. 

Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета општине Жабари и јавна 

предузећа и установе чији је оснивач општина Жабари. 

Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације и слично, ослобођени су плаћања таксе за 

истицање фирме. 

Ослобађање по овом основу врши се по захтеву обвезника или по службеној дужности.  

Такса по овом тарифном броју утврђује се годишње решењем Одељења за буџет и финансије – Одсека за 

утврђивање и наплату локалних прихода, односно сразмерно времену истицања фирме, а плаћа се 
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тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на уплатни рачун јавних прихода број 840-

716111843-35.  

До доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину такса се плаћа аконтационо у висини обавезе за 

последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа такса. 

 

Тарифни број 2.  

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.)утврђује се такса у годишњем износу и то: 

1. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у СРЕДЊА правна лица, 

као и ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 

50.000.000,00 динара, осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електро-

привреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                7.400,00    

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                               6.600,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                              6.000,00 

 

2. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА правна лица, осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, електро-привреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                9.430,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                               6.750,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                              6.000,00 

 

3. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност банкарство, осигурање имовине 

и лица, поштанске, мобилне и телефонске услуге плаћају у пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              16.000,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             14.400,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            12.960,00 

 

4. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност трговина нафтом и нафтиним 

дериватима производња и трговина на велико дуванским производима, електропривреде плаћају у пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              20.000 ,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             18.000,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            16.000,00 

 

5. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека плаћају у пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              24.000,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             22.300,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            20.100,00 

 

НАПОМЕНА:  

1.Рекламни панои су: 

А) огласни објекти (огласни стубови, панои или огласне табле, односно плакатна места), 
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Б) наменски постављени конзолни панои над јавном површином, или слободно стојећи панои или експонати 

на објекту, или у простору са исписаним рекламним порукама у које спадају и транспарентне рекламе 

исписане на платну или сличном материјалу које се постављају изнад коловозних површина на висини од 

најмање 4,50 м од површине коловоза. 

2. Обвезник таксе је правно лице и предузетник који поставља рекламни пано, односно чија се фирма истиче 

и исписује ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини. 

3. Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Одељење за буџет и финансије – Одсек за утврђивање 

и наплату локалних прихода, а на основу решења које издаје Одељења за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности. 

Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан да пријави 

Одељењу за привреду, урбанизам и друштвене делатности најкасније 5 дана пре дана настанка промене. 

Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности ће обавестити Одсек за утврђивање и наплату 

локалних прихода о настанку исте. 

4. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета општине Жабари, 

организатори манифестација када је покровитељ општина Жабари и јавна предузећа и установе чији је 

оснивач општина Жабари.  

Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације, посмртне објаве и огласи  и слично, 

ослобођени су плаћања таксе. 

5. Такса из овог тарифног броја плаћа се и за рекламне паное и натписе постављене на посебним објектима за 

рекламирање, плакатирање и оглашавање; стубовима јавне расвете, конзолним и ротирајућим рекламним 

таблама; транспарентним таблама између стубова и на објектима (разапета платна) и другим сличним 

објектима, у појасу улице окренутим ка јавној површини.  

Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 

велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу. 

6. Таксу из овог Тарифног броја обвезник плаћа месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе и то до15. у 

месецу за претходни месец,  на уплатни рачун јавних прихода број 840-714431843-12.  

Тарифни број 3.  

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, утврђује се по 

сваком возилу годишње која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим износима: 

 

1) за теретна возила: 

 

- за камионе до 2 т носивости - 1.600 динара, 

 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости  - 2.140 динара, 

 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости  - 3.750 динара, 

 

- за камионе преко 12 т носивости  - 5.350 динара; 

 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  - 530 динара; 

 

3) за путничка возила: 
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- до 1.150 цм3  - 530 динара, 

 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  - 1.070 динара, 

 

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3  -  1.600 динара, 

 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 -  2.140 динара, 

 

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 -  3.220 динара, 

 

- преко 3.000 цм3 -  5.350 динара, 

 

4) за мотоцикле: 

 

- до 125 цм3 -  430 динара, 

 

- преко 125 цм3 до 250 цм3  -  640 динара, 

 

- преко 250 цм3 до 500 цм3  - 1.070 динара, 

 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3  - 1.290 динара, 

 

- преко 1.200 цм3  - 1.600 динара; 

 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту  - 50 динара; 

 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз 

одређених врста терета: 

 

- 1 т носивости  - 430 динара, 

 

- од 1 т до 5 т носивости  - 750 динара, 

 

- од 5 т до 10 т носивости  - 1.020 динара, 

 

- од 10 т до 12 т носивости -  1.390 динара, 

 

- носивости преко 12 т -  2.140 динара; 

 

7) за вучна возила (тегљаче): 

 

- чија је снага мотора до 66 киловата  - 1.600 динара, 

 

- чија је снага мотора од 66-96 киловата  - 2.140 динара, 

 

- чија је снага мотора од 96-132 киловата  - 2.680 динара, 

 

- чија је снага мотора од 132-177 киловата -  3.220 динара, 
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- чија је снага мотора преко 177 киловата  - 4.290 динара; 

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела  - 1.070 динара 

НАПОМЕНА:  

Таксени обвезник дужан је таксу из овог тарифног броја уплати на одговарајући рачун прихода oпштине 

Жабари пре регистрације, односно продужења важности регистрације и да органу надлежном за 

регистрацију пружи доказ о уплаћеној такси.  

Орган надлежан за регистрацију возила одбиће захтев за регистрацију уколико није достављен доказ о 

уплати таксе по овом тарифном броју.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту регистрације возила, унапред за 12 

месеци. 

 

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 

1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, које се 

на њено име прво региструје у једној години; 

2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу 

неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, које се на 

њено име прво региструје у једној години; 

3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи 

непосредно брину, на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво 

региструје у једној години; 

4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са 

инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом за возила прилагођена искључиво за 

превоз њихових чланова; 

Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за специјална возила јавних комуналних 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и за она возила за која се не плаћа накнада за 

употребу и коришћење путева, сходно Закону о јавним путевима. 

Лица која испуњавају услове за остваривање права из ове тачке, подносе доказе о испуњености 

услова за годину у којој се врши регистрација. 

Тарифни број 4.  

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим 

ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности, од сваког целог или започетог квадратног метра коришћеног простора плаћа се такса у дневном 

износу и то:  

1. За киоске и друге привремене монтажне објекте у дневном износу плаћа се, и то:  

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       5,00  

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      4,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,00                

 

2. За уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове, кокице и освежавајућа безалкохолна пића плаћа се по 

апарату дневно, и то:  
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- ПРВА ЗОНА                                                                                                                     10,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      8,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     6,00 

3. За коришћење јавних површина од стране угоститељских објеката за обављање угоститељске делатности у  

башти отвореног типа плаћа се дневно по квадратном метру, и то:  

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       6,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      5.00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,00 

 

4. За коришћење јавних површина од стране угоститељских објеката за обављање угоститељске делатности у  

башти затвореног типа плаћа се дневно по квадратном метру, и то:  

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       6,50 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      5,50 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,50 

 

5. За коришћење јавне површине за продају цвећа такса се плаћа дневно по м
2
 у износу од 2,00 динара.  

6. За приређивање изложби, за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи плаћа се дневно по 

м
2
 5,00 динара.  

7. За коришћење јавних површина у пословне сврхе у време одржавања сајмова, културних и других јавних 

приредби, вашара, осмомартовских празника, новогодишњих и ускршњих празника на локацијама које 

утврди Општинско веће општине Жабари решење доноси Одељење за општу управу, заједничке и 

инспекцијске послове, а такса се утврђује дневно по м
2
 у износу од 300,00 динара без обзира на зону.  

8. за постављање изложбених пултова за излагање и продају робе која се продаје у објекту, плаћа се дневно 

по квадратном метру, и то:  

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       6,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      5.00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,00 

 

НАПОМЕНА:  

1. Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Одељење за буџет и финансије – Одсек за утврђивање 

и наплату локалних прихода, а на основу решења које издаје Одељења за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности сходно Одлуци о комуналном уређењу („Службени гласник општине Жабари“, број 7/14). 

Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности дужно је да један примерак решења достави 

Комуналној  инспекцији и Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, осим тачке 7 овог тарифног 

броја која је у надлежности Одељења за општу управу, заједничке и инспекцијске послове. 

2. Такса за коришћење тротоара и простора на јавним површинама из тачке 1, тачке 4, тачке 5 и тачке 8  из 

овог тарифног броја плаћа се  до 15-ог у месецу за претходни месец на основу задужења Одсека за 

утврђивање и наплату локалних прихода, а на основу решења Одељења за привреду урбанизам и друштвене 

делатности, а за остале обвезнике по овом тарифном броју  приликом издавања решења од стране надлежног 

Одељења сходно Одлуци о комуналном уређењу.  
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Приликом подношења захтева надлежном одељењу за издавање решења – одобрења за коришћење простора 

на јавним површинама обвезник локалне комуналне таксе дужно је да достави и уверење Одсека за 

утврђивање и наплату локалних прихода о измиреним обавезама по овом тарифном броју. 

3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета општине Жабари, 

организатори манифестација када је покровитељ општина Жабари и јавна предузећа и установе чији је 

оснивач општина Жабари на површинама јавне намене које су им поверене на управљање, коришћење и 

одржавање.  

4. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности.  

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности продаје и нека друга роба, онда се такса плаћа у целокупном прописаном износу из овог тарифног 

броја.  

5. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741531843-77. 

Тарифни број 5.  

За држање средстава за игру (билијар, пикадо, флипери, електронске видео игре, СЕГА - апарати, забавне 

игре на рачунарима, симулатори, видео аутомати и друге сличне направе које се стављају у погон уз помоћ 

новца, жетона или на други начин и друге сличне игре) такса се утврђује у дневном износу по једном 

средству за игру:  

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                     17,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                    15,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                   13,00 

НАПОМЕНА:  

Средствима за игру, односно забавним играма сматрају се направе које се стављају у погон уз помоћ новца, 

жетона или на други начин у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или 

правима.  

Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац средстава за игру.  

Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка држања средстава за игру поднесе пријаву 

Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода и достави податке од значаја за одређивање висине таксе, 

ради доношења решења, а исту су дужни уплатити у року од осам дана од дана пријема решења о 

утврђивању таксе.  

Пријава је саставни део Одлуке. 

Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја држалац је дужан да пријави 

Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода у року од 5 дана од настанка исте.  

Такса се плаћа на рачун број 840-714572846-29. 

Тарифни број 6.  

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова (постављањем 

скела, заштитних ограда и грађевинских машина за монтажне и привремене објекте који служе за потребе 

градилишта и сл.) утврђује се комунална такса дневно и то:  
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- при изградњи објеката дневно по м
2
 заузете површине       30,00 динара  

2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара дневно по м
2
 плаћа се  

40,00 динара 

 

3. При заузимању јавних површина које захтевају забрану кретања возила и пешака и паркирања возила 

дневно плаћа се  300,00 динара 

 

НАПОМЕНА:  

1. Такса из тарифног броја 7 плаћа се сразмерно времену коришћења.  

2. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја повећава се за 50% уколико се дозвољени рок за раскопавање, 

односно заузимање јавних површина продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи више од 15 дана такса 

се повећава за 100%.  

3.Комуналну таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за период од дана почетка градње, односно 

заузећа јавне површине до завршетка грађевинских радова, односно уклањања грађевинског материјала. 

4. Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се заузимање јавне површине врши за изградњу 

и одржавање коловоза или друге јавне површине, за отклањање хаварије на инсталацијама водовода, 

канализације, као и за извођење радова на изградњи и реконструкцији водовода, канализације, када се ови 

радови финансирају из средстава иностране помоћи по одређеним донаторским програмима или по 

програмима јавних комуналних предузећа који се финансирају из средстава буџета општине. 

5. Таксу из тачака од 1. до 3. овог тарифног броја утврђује,  наплаћује и контролише Одељење општу управу, 

заједничке и инспекцијске послове приликом издавања одобрења за раскопавање односно заузеће јавне 

површине.  

6. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741535843-08. 

Тарифни број 7.  

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 

местима утврђује се такса и то:  

- За коришћење такси стајалишта у току рада такси превозника, утврђује се комунална такса у годишњем 

износу од 3.600,00 динара по једном возилу. 

НАПОМЕНА:  

Комунална такса наплаћује се годишње, приликом издавања или продужења такси дозволе. 

Наплату таксе по одредбама овог тарифног броја врши надлежно одељење општинске управе општине 

Жабари. 

Такса по овом тарифном броју уплаћује се на рачун: Комунална такса за коришћење простора за паркирање 

друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним површинама број 840- 741532843- 84.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-239/2016-03 

У Жабарима, дана 16.12.2016. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Адамовић,с.р. 
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Општина Жабари 

Општинска управа Жабари 
 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 
 

  

  

ПРИЈАВА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 

ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

за _______ годину 

 

 ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ТАКСЕ   

  

1. Пословно име (фирма)   

   

2. Порески идентификациони број (ПИБ) 
 

  

                    

   

3. Матични број (правног лица, односно предузетника) 
 

    

                

   

4. Шифра претежне делатности 
 

       

          

   

5. Име и презиме (овлашћеног лица, односно власника)   

   

6. Јединствен матични број грађана (ЈМБГ)                           

   

7. Подаци о седишту правног лица, односно пребивалишту предузетника 
          

   

7.1. Општина   

   

7.2. Место   

   

7.3. Улица   

   

7.4. Број и слово 
 

       

          

   

7.5. Спрат, број стана и слово 
 

    

    

 

          

   

8. Број телефона или факса 
  

      
 

              

   

9. Е-mail   

 
 10. Пословни приход- за период 01.01.-31.12.___ (у 000 динара) 

     

                

 
  11. Разврставање за текућу годину    

   

 ПОДАЦИ О ИСТИЦАЊУ ФИРМЕ  НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 
  

  

1. На адреси седишта фирме:   

  

  Општина   

   

  Место   

   

  Улица   

   

  Број и слово 
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Спрат, број стана и слово 

      
    

 

          

    Датум истицања фирме 
  

 

    

 

    

 

        

 
 

         
     Површина пословног простора у м2 

  
       

        

 
 
 2.  На адреси ван седишта фирме (издвојени пословни простор): 

 
 

Р.б. 
Назив и адреса пословне јединице, огранка, заступништва 

и сл. 

Датум истицања 

фирме 

Разврставање 

фирме       

Површина 

пословног 

простора у 

м2 

 

           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
 Напомена: 

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је да поднесе пријаву за утврђивање 

обавеза по основу комуналне таксе надлежном Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, до 31. Јануара 

текуће године, односно односно у року од 30 дана од дана почетка обављања делатности, као и да сваку насталу 

промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Обавеза плаћања ове таксе утврђује се решењем по оснивању предузећа или радње, а надаље по службеној дужности 

у континуитету све док постоји обавеза плаћања таксе по овом тарифном броју. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Напомена обвезника:   

  

 Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни. 

 -------------------------------------            ---------------------------        м.п.                           ------------------------------------------------ 

         (место)                                                  (датум)                                            (потпис одговорног лица-подносиоца пријаве) 
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Образац ПП ЗИ  

ОПШТИНА ЖАБАРИ – ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

ПРИЈАВА 

ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУ за 20__ годину  

   

1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ  

   

1.1  Фирма - пословно име    

   

1.2  Порески идентификациони број (ПИБ)  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  

   

1.3  Име и презиме власника (оснивача)    

   

1.4  Матични број (правног лица, односно предузетника)  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

   

1.5  Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  

   

1.6  Подаци о седиšту / пребивалишту    

   

   1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-маил  

   

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ  

   

2.1  Претежна делатност (назив и шифра)  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

   

2.1.1  Адреса објекта у коме се приређују забавне игре    

   

2.1.2  Адреса објекта у коме се приређују забавне игре    

   

3. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИРЕЂИВАЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА СЛЕДЕЋИМ 

АПАРАТИМА  

   

Р.Б.  ВРСТА АПАРАТА  МАРКА/ТИП  УКУПАН БРОЈ АПАРАТА  СЕРИЈСКИ БРОЈ АПАРАТА  

3.1              

3.2              

3.3              

3.4              

3.5              

3.6              

3.7              

НАПОМЕНА: Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка држања средстава за игру поднесе 

пријаву Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода и достави податке од значаја за одређивање висине таксе, 

ради доношења решења, а исту су дужни уплатити у року од осам дана од дана пријема решења о утврђивању таксе.  

Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја држалац је дужан да пријави Одсеку за 

утврђивање и наплату локалних прихода у року од 5 дана од настанка исте.  
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5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  

   

   

   

Попуњава подносилац пријаве  

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:  

   

____________________  ____________________  М.П.  ____________________  

(место)  (датум)     (потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)  

   

Попуњава Одељење за буџет и финансије –Одсек за утврђивање и наплату лок.прихода  

Потврда о пријему пријаве  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење одлука о локалним таксама и садржан је у одговарајућим одредбама Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. 

изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016 и 91/2016 - усклађени дин. изн.), 

којима су уређени услови за увођење локалних такса, које су изворни приход Општине. 

На основу Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 

93/12 и 99/13), утврђује начин и мерила којима се одређује висина локалних комуналних такси по 

прописаним тарифама, поштујући при том законска ограничења.  

Чланом 15 прописано је за које облике се могу уводити локалне комуналне таксе 

Сходно члану 15а предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 

велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за 

истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина). 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, 

као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње 

и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу највише до две просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица 

(осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу највише до три просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала 

правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности 

банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 

трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 

услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада. 

Под просечном зарадом, у смислу ст. 2, 3. и 4. овог члана, сматра се просечна зарада по запосленом 

остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар - август године која претходи години 



 131 

за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике 

(просечна зарада за период јануар – август 2016. године према подацима органа надлежног за послове 

статистике за територију општине Жабари (саопштење број 257 од 26.09.2016. године) износи 37.480,00 

динара). 

 Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, јединица локалне самоуправе може утврдити и већи износ 

фирмарине, уз претходну сагласност министарства надлежног за финансије. 

Сходно члану 15б локална 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.) на годишњем нивоу за правна лица и 

предузетнике не може бити већа од 20% одговарајућих износа утврђених у члану 15а ст. 2, 3. и 4. овог 

закона, зависно од тога да ли су разврстани у велика, средња и мала правна лица и предузетнике и зависно од 

делатности које обављају. 

 Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских 

услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну 

таксу из става 1. овог члана. 

Сходно члану 15в  прописани  су највиши износ локалне комуналне таксе за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом 

регистрације возила.  

Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1. овог члана усклађују се годишње, са годишњим 

индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се 

заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује 

на десет динара. 

 Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог члана, 

основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе. 

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише 

износе локалне комуналне таксе из става 1. овог члана. 

Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из става 4. овог члана примењују се 

од првог дана наредног месеца од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије." 

У случају да јединица локалне самоуправе пропише више износе ове таксе од износа прописаних у 

ставу 1. овог члана, примењиваће се највиши износи прописани овим законом. 

Члан 17. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016 и 

91/2016 - усклађени дин. изн.) предвиђено је да јединица локалне самоуправе може утврдити локалне 

комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних 

карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по 

деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се 

плаћају таксе.  

Чланом 18. истог закона прописано је да се актом скупштине јединице локалне самоуправе, којим се 

уводи локална комунална такса, утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне 

комуналне таксе. 

С тим у вези, чланом 20. тачка 4) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 

83/2014) прописано је да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом утврђује стопе 

изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада.  

Чланом 32. тач. 3) и 13) истог закона предвиђено је да скупштина општине, у складу са законом 

утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и 

накнада, те утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону. 

У складу са Законом о финансирању локалне самоуправе и Законом о трговини ("("Сл. гласник РС", 

бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016 и 91/2016 - усклађени дин. изн.), фирмарина се плаћа када је фирма истакнута, 

укључујући ситуацију када постоји обавеза истицања фирме за одређена друштва (трговце). Закон о 

трговини у члану 42. став 1 прописује да је трговац дужан да на продајном месту има видно истакнуто 

пословно име, односно назив или скраћено пословно име. 

Законским одредбама су утврђене надлежности општине у погледу својих изворних јавних прихода, 

укључујући локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (фирмарину). Општини 

припадају ти приходи остварени на њеној територији. Такође, прописано је да ако се на једном пословном 
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објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму, а за сваку 

фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.  Законом су прописани 

критеријуми за ослобођење од плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 

(фирмарину) и њена максимална висина на годишњем нивоу, који се примењују и на случај када исти 

обвезник има више пословних објеката у више општина са више истакнутих фирми. 

Одредбама члана 10. тачка 4. Статута општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", бр. 

7/2008,3/2013,4/2014,7/2014 i 10/2015), предвиђено је да Општина преко својих органа, у складу са Уставом и 

законом утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси 

и накнада. 

 У складу са чланом 13. тачка 3 и тачка 13 Статута општине Жабари, доношење ове одлуке у 

надлежности је Скупштине општине Жабари.  

 

- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ 

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада 

утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом. 

Одлука из става 1. овог члана доноси се након одржавања јавне расправе, а може се мењати највише 

једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину. 

Изузетно, одлука из става 1. овог члана може се изменити и у случају доношења, односно измене 

закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 

Одлука се објављује на начин на који се објављују акти јединице локалне самоуправе. 

         Одлуком о локалним комуналним таксама извршено је усклађивање са Законом о финасирању локалне 

самоуправе у погледу законских решења која су регулисала лимите за утврђивање појединих таксених 

облика и одређивање таксених обвезника (члан 15, 15а, 15б и 15в Закона).  
         Чланом15в Закона о финансирању локалне самоуправе(„Службени гласник РС“, бр. 62/09, 47/11 и 

93/12) прописани су највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила.  

 

  

ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ПРИХОДА 

                   Жељко Новаковић,с.р. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Небојша Миловановић, с.р. 
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На основу чланa 97. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” 

бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 

– одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 13. став 1. тачка 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  16.12.2016. године, доноси:  

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

 

Члан 1. 

У члану 4. уместо речи «ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари»  

треба да стоје речи «Општинска управа општине Жабари». 

 

Члан 2. 

Члан 6. а) ЗОНЕ, мења се и гласи:  

„За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне општине 

Жабари и то:  

ПРВА ЗОНА  К.О. Жабари  

ДРУГА ЗОНА К.О. Александровац, К.О. Влашки До, К.О. Симићево, 

К.О. Ореовица, К.О. Породин и К.О. Жабарско блато 

ТРЕЋА ЗОНА К.О. Четереже, К.О. Брзоходе, К.О. Кочетин, К.О. 

Миријево, К.О. Свињарево, К.О. Тићевац, К.О. Полатна, 

К.О. Сибница, К.О. Витежево“ 

 

Члан 3. 

Члан 8. мења се и гласи: 

„Коефицијент за зону (Куз): 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Прва зона  0,03 

Друга зона 0,03 

Трећа зона 0,03“ 

 

Члан 4. 

У члану 19. став 2. уместо речи «ЈП Дирекцији за изградњу општине Жабари»  

треба да стоје речи «Општинској управи општине Жабари». 

 

Члан 5. 

У члану 20. став 2. уместо речи «ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари (правно лице из 

члана 94. став 2 Закона)» 

треба да стоје речи „Општинска управа општине Жабари».  

      

Члан 6. 

У члану 21. уместо речи „ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари»  

треба да стоје речи „Општинске управе општине Жабари».  

 

 

Члан 7. 

Члан 22. брише се. 
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Члан 8. 

Члан 24. мења се и гласи:  

«Измена и допуна Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Жабари», а примењиваће 

се од 1. јануара 2017. године.» 

 

Број: 020-240/2016-03 

Датум: 16.12.2016. год. 

Ж а б а р и  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                           Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 

 

Измена и допуна Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на 

основу: 

1. Одлуке о престанку рада, постојања и брисања Јавног предузећа Дирекције за изградњу 

општине Жабари, Жабари и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа 

Дирекције за изградњу општине Жабари, Жабари на општину Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, бр. 15/2016) и  

2. Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, бр. 15/2016). 

 

 

 

 
 

 

  Начелник општинске управе 

 Општине Жабари 

                    

Небојша Миловановић, дипл.прав. с.р. 
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На основу члана  59.  став 7. Закона о јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС “, број 

15/2016) и члана 13. став 2. тачка 1.   Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 7/08, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015  ), на предлог Општинског већа општине 

Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 16.12.2016. године, донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

o давању сагласности на  Програм пословања Јавног комуналног предузећа  Комуналац 

Жабари за 2017. годину  

 

 

I 

 

Даје се сагласност на  Програм пословања Јавног  комуналног предузећа Комуналац Жабари 

за 2017.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП   Комуналац Жабари,   под бројем  425-1/2016 

од  09.12.2016.године. 

 

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број:  020-241/2016-03                                                              

Дана: 16.12.2016. године 

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 16.12.2016. године донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању заменика секретара Изборне комисије општине Жабари у сталном саставу 

 

 

I 

       

 Иван Раденковић, дипл.правник из Жабара именује  се за заменика секретара Изборне 

комисије општине Жабари у сталном саставу. 

  

      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: 020-242/2016-03 

Дана: 16.12.2016.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                          Дејан Адамовић , с.р. 
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 55. 

став 3. („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 

68/2015 и 62/2016-одлука УС), 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 

овлашћеног предлагача број: 02-17/2016-03 од 25.11.2016. године и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 16.12.2016. године, донела је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ СА ДУЖНОСТИ  ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ  ИСПРЕД РОДИТЕЉА 

 

 

I 

 

  Саша Марковић из Породина  разрешава се дужности  члана у  Школском  одбору ОШ 

„Дуде Јовић “ Жабари, испред родитеља,  на лични захтев. 

 

II 

   

 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-243/2016-03                                                    

Датум: 16.12.2016.год. 

Жабари       

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                 Председник СО Жабари  

                                                                                             Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 55. 

став 4. („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 

68/2015 и 62/2016-одлука УС), 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 

овлашћеног предлагача број: 02-17/2016-03 од 25.11.2016. године и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 16.12.2016. године, донела је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ НА ДУЖНОСТИ  ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ  ИСПРЕД РОДИТЕЉА 

 

 

I 

 

  Саша Миловановић из Симићева  именује  се на дужност  члана у  Школском  одбору ОШ 

„Дуде Јовић “ Жабари, испред родитеља,  до истека мандата органа управљања. 

 

II 

   

 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-244/2016-03                                                    

Датум: 16.12.2016.год. 

Жабари       

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                 Председник СО Жабари  

                                                                                             Дејан Адамовић, с.р. 
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