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На основу члана 6. Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015 и 81/2016-Одлука УС РС), тачке 7. Одлуке о максималном 

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

систему АПВ и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017) и 

члана 13. Статута општине Жабари (“Службени гласник општине Жабари”, бр.7/2008, 3/2013, 

4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25.09. 

2017. године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о максималном броју запослених на неодређено време у 2017. години  

 

 

 

Члан 1. 

              Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2017. годину која је усвојена 23.06.2017. године ("Сл. гласник РС", 

бр. 61/2017), одређен је максималан број од 76 запослених на неодређено време за Општину 

Жабари. 

 

Члан 2. 

              Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време по 

организационим облицима у систему локалне самоуправе - општине Жабари за 2017. годину, и то:  

1. Општинска управа општине Жабари ............................................................................................49; 

4. Општинско правобранилаштво општине Жабари..........................................................................1; 

2. ПУ „Моравски цвет“ Жабари.........................................................................................................13;  

3. ЈКП Комуналац Жабари..................................................................................................................10;  

5. Центар за културу „Војислав Илић Млађи“ Жабари.....................................................................2; 

6. Народна библиотека „Проф. др Александар Ивић“ Жабари.........................................................1;  

 

 

Члан 3. 

              Обавезују се сви организациони облици из члана 2. ове Одлуке да, у року од 60 дана од 

дана доношења Одлуке Скупштине општине ускладе своја акта о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места руководећи се начелима функционалности, рационалности, 

ефикасности и одговорног фискалног управљања, као и мерама из члана 7. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, с тим да укупан број утврђених 

радних места и број извршилаца на радним местима не може бити већи од максималног броја 

утврђеног чланом 2. ове Одлуке. 

 

 

Члан 4. 

У оквиру максималног броја запослених, сваки организациони облик може имати највише 

онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараду.  

 

 

 

Члан 5. 

За све што није уређено овом одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.  
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Члан 6. 

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

општине Жабари”.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-89/2017-01 

25.09.2017. године  

       Ж а б а р и                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                     Дејан Адамовић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           У складу са чланом 4. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору ("Сл. гласник РС" бр. 68/15), Влада РС донела је Одлуку о максималном броју запослених 

на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему 

локалне самоуправе за 2017. годину ("Сл. гласник РС" бр. 61/2017). Овом одлуком, у тачки 7. 

Општини Жабари утврђен је максималан број запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе за 2017. годину, и то 76 запослених.  

         Тачком 8. горе наведене Одлуке утврђено је да јединица локалне самоуправе која има већи 

број запослених на неодређено време од броја наведеног у тачки 7. Одлуке је дужна да спроведе 

рационализацију најмање до наведеног броја запослених.  

         Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у 2017. години Општина 

Жабари утврђује максималан број запослених по свим организационим облицима. Организациони 

облици којима је утврђен мањи број запослених од броја који сада имају на неодређено време 

дужни су да изврше рационализацију и број запослених сведу на онај утврђен одлуком, а у складу 

са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.  

           Одлуком Владе, а и овом Одлуком утврђено је да у оквиру максималног броја запослених, 

сваки организациони облик из ове Одлуке може имати највише онолики број запослених на 

неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде.  

           Члан 31. Закона утврдио је у делу „надзор“ да ће се праћење примене Закона на основу којег 

је донета ова Одлука спроводити путем буџетске инспекције, управне инспекције и инспекције 

рада а предвиђене су и новчане казне руководиоцима организационих облика за поступање 

супротно  Закону. 

          Предлаже се доношење одлуке као у тексту.  

                                                                     

                                                                                                                    OПШТИНСКА УПРАВА  

                                                                                                                     ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                                                                                       Начелник 

                                                                                            Небојша Миловановић, с.р. 
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На основу члана 32. и 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

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

(„Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008,  3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана  25.09.2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

         Овом Одлуком утврђује се надлежност, унутрашња организација, начини руковођења, 

односи са другим органима, средства за рад и друга питања од значаја за рад и организацију 

Општинске управе општине Жабари (у даљем тексту: Општинска управа). 

 

Члан 2. 

         Општинска управа је орган Општине. 

         Општинска управа образује се као јединствен орган. 

 

Члан 3. 

         Општинска управа: 

1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник 

општине и општинско веће; 

2. извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског 

већа; 

3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 

скупштине општине, 

5. извршава Законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини; 

6. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених 

послова, општинском већу и скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње за 

претходну годину; 

7. обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и 

општинско веће. 

 

Члан 4. 

         Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута општине и 

других аката Општине. 

 

Члан 5. 

         Рад Општинске управе је доступан јавности и подложан критици и јавној контроли грађана 

на начин утврђен Законом, Статутом општине и овом Одлуком. 

 

Члан 6. 

Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно, не 

руководећи се при том својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу  

изражавати и заступати. 
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Члан 7.   

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине 

Жабари. 

II  ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 

                                     Члан 8. 

          Унутрашња организација и систематизација Општинске управе 

уређује се актом који припрема начелник Општинске управе а усваја Општинско веће. 

    Члан 9. 

У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење 

међусобно повезаних управних, стручних и других послова из одређене области-одељења. 

Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно сродни, 

успешнијег извршавања послова, пуне упослености и одговорности радника у оквиру 

основних организационих јединица могу се образовати и унутрашње организационе јединице 

и то: група,  одсек и служба. 

У оквиру Општинске управе образује се Кабинет председника општине као посебна 

организациона јединица за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за 

односе са јавношћу и административно-техничких послова који су значајни за рад 

председника општине. 

                                    Члан 1  0. 

У Општинској управи основне организационе јединице су: 

1. Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности, 

2. Одељење за буџет и финансије, 

3. Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове. 

                                  Члан 11. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ  И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, врши 

управне и стручне послове из области привреде, врши управне и друге послове у 

непосредном спровођењу Закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено 

Општини у области урбанизма, комунално - стамбеној области и области заштите 

животне средине, као и непосредно спровођење Закона и других прописа који су поверени 

Општини у остваривању права грађана у области социјалне заштите, здравствене 

заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег 

образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, културе, спорта, борачко - 

инвалидске заштите. 

Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности даје пројекције будућих 

кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног развоја Општине. 

Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, 

координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја. 

Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне 

наступе Општине на сајмовима и другим манифестацијама. 

Учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са 

потребама субјеката и одговарајућих јавних служби, у циљу подршке економском 

развоју Општине. 
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         Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на 

задовољење одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, 

туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину. 

           Носилац ј е  израде предлога пројекта и програма у области привреде и пољопривреде, 

посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, 

пројеката из области јавних радова и слично. 

           Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних 

друштвених и предузетничких радњи код АПР дневно ажурира базе података привредних 

субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину. 

           Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.                 

            Учествује у изради Програма за израду Просторног плана Општине, врши  јавно 

оглашавање ради уступања израде планског документа, стара се о излагању планског документа 

на јавни увид, обезбеђуе постојеће копије топографског и катастарског плана односно 

дигиталне  записе, односно катастар подземних и надземних водовода, обезбеђује ажурирање 

катастарских подлуга, прикуruьа податке за потребе израде програма за израду Плана, 

припрема предлоге одлука о изради урбанистичког плана, издаје изводе из урбанистичких 

планова, издаје Акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког 

пројекта, потврђује да је урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, 

прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање одобрења за 

изградњу, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и 

друге прописане услове, решава пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција 

завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе за 

објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, доноси решења о 

рушењу објеката по захтеву странке. 

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

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене. 

Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине и Општинско веће из ове 

области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима. 

Прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређивању 

услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у општини. 

Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач 

Општина, врши техничке административне и друге послове неопходне за успешно обављање 

послова из своје надлежности. 

             Врши и друге послове по налогу начелника Општинске управе . 

Члан 1       2. 

            ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ, организује и кординира поступак 

израде буџета, издаје упуrства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење 

буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему. 

            Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише  о томе извршни 

орган. 

            У извршавању буџета Одељење за буџет и финансије, контролише план извршења 

буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише 

преузете обавезе, прати примања и издатке буџета ,  даје препоруке корисницима  

буџетских средстава.Месечно информише Председника општине о планираним и 

оствареним примањима и издацима буџета. 

Одељење за буџет и финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун 

трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте 
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преузетих обавеза и плаћања. Управља готовонским средствима на консолидованом рачуну 

трезора, контролише расходе, управља дугом. 

Обавља рачуноводствене послове, врша плаћања, води главну књигу трезора и одабране 

помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну 

буџета. 

Одељење за буџет и финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску 

управу, Месне заједнице, установе чији је оснивач Скупштина општине, фондове и друге 

субјекте када му је то посебном одлуком поверено. 

Врши утврђивање,  наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о 

правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних 

прихода Општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано 

да их утврђује сам порески обвезник у складу са Законом. 

Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и 

правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, 

редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени поступак доношења 

пореских управних аката, примењује јединствени информациони систем и води пореско 

књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по 

основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима 

води службену евиденцију. 

Обавља послове буџетске инспекцие код директних и индиректних корисника буџетских 

средстава и других правних лица из члана 85. Закона о буџетском систему и  послове интерне 

ревизије (накнадно проверавање обављених послова, догађаја које се врши на основу постојећих 

докумената), као и правне заштите у поступку ревизије. 

Врши и друге послове по налогу начелника Општинске управе. 

Члан 13.  

          ОД ЕЉ ЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је 

непосредно спровођење поверено општини у области држављанства, матичних књига, личног 

имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа, врши послове 

инспекцијског надзора у области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора 

заштите животне средине, послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја. 

Врши послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, 

стручне и административно - техничке послове који се односе на примену прописа из области 

јавних набавки, врши имовинско - правне послове за потребе општине. 

Врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објеката, редовно 

одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање 

средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, 

доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у 

Општинској управи и послове економата за Општинску управу. 

   За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и 

поверених послова државне управе и стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и 

ближе местима становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије. 

Месне  канцеларије  се  образују  за  следећа  подручја: 

1. Месна канцеларија Александровац, за насељено место Александровац,  

2. Месна канцеларија Брзоходе, за насељено место Брзоходе, 

3. Месна канцеларија Витежево, за насељено место Витежево , 

4. Месна канцеларија Влашки До, за насељено место Влашки До, 
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5. Месна канцеларија Жабари, за насељено место Жабари, 

6. Месна канцеларија Кочетин, за насељено место Кочетин, 

7. Месна канцеларија Миријево, за насељено место Миријево, 

8. Месна канцеларија Ореовица, за насељено место Ореовица, 

9. Месна канцеларија Полатна, за насељено место Полатна, 

10. Месна  канцеларија Породин,  за насељено место Породин, 

11.  Месна канцеларија Свињарево, за насељено место Свињарево, 

12. Месна канцеларија Сибница, за насељено место Сибница, 

13. Месна канцеларија Симићево, за насељено место Симићево 

14. Месна канцеларија Тићевац, за насељено место Тићевац, 

15. Месна канцеларија Четереже, за насељено место Четереже. 

         Месне канцеларије врше послове који се односе на издавање уверења о 

чињеницама када је то одређено законом, врше послове пријемне канцеларије за 

општинске органе управе, вођење других евиденција кадаје то предвиђено законом и другим 

прописима. 

         Месне канцеларије  могу да врше и друге послове које им из своје надлежности 

повери Општинска управа. 

         У Месним канцеларијама се могу обављати одређени п о с л о в и  з а  друге органе, 

организације и установе на основу уговора који закључује  начелник Општинске управе 

односно лице које  он  овласти  са представницима органа, организација и установа за које 

обављају п о сл о в е .  

         Месне канцеларије врше одређене послове за Месне заједнице у насељеним  местима 

Општине које им повери Скупштина општине и начелник Општинске  управе. 

         Врши идруге послове по налогу начелника Општинске управе .  

Члан 14. 

         Председник  Општине  поставља  и  разрешава своје помоћнике у Општинској управи, 

који обављају послове из појединих области и то: 

- за област привреде и пољопривреде, 

- за област инфраструктуре и развоја месних заједница, 

- за област европских интеграција и међународну сарадњу. 

          

Члан 15. 

         Помоћници председника општине заснивају радни однос на одређено време у Кабинету 

председника општине, док траје дужност председника општине. 

         Радни однос из става 1. овог члана се заснива без јавног конкурса и не може да прерасте у 

радни однос на неодређено време. 

        Решењем надлежног радног тела Скупштине општине, утврђују се права и дужности 

помоћника. 

Члан 16. 

       Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у области за које су 

постављени и врше и друге послове по налогу председника општине. 
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Члан 17. 

       Организационе послове за рад помоћника председника Општине обављају основне 

организационе јединице Општинске управе, зависно од области у којој су ангажовани. 

III РУКОВОЂЕЊЕ 

Члан 18. 

       Општинском управом руководи начелник. 

       Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности 

и спречености да обавља своју дужност. 

       Начелник Општинске управе и његов заменик су службеници на положају. 

        За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и 

Општинском већу. 

Члан 19. 

        Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе. 

         Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, на пет година. 

        Заменик начелника Општинске управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим 

условима као начелник.  

Члан 20. 

        За начелника Општинске управе поставља се лице које има стечено високо образовање из 

научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 

у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Члан 21. 

         Начелник Општинске управе представља и заступа Општинску управу, организује и 

обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу 

основних организационих јединиа, одлучује о правима, дужностима и одговорностима 

запослених, стара се о обезбеђењу услова рада, припрема Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Општинске управе. 

 

Члан 22. 

         Услови за престанак рада на положају, разлози за разрешење начелника и заменика 

начелника Општинске управе, као и последице престанка рада на положају, прописани су 

Законом. 

Члан 23. 

        Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника 

управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће 

може поставити вршиоца дужности - службеника који испуњава утврђене услове за радно место 

службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 

спровођења јавног конкурса. 

       Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се 

оглашава у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности. 

        У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности 

може се продужити најдуже још три месеца. 
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Члан 24. 

 

         Радом Одељења као основних организационих јединица Општинске управе руководе 

руководиоци одељења. 

         Радом унутрашњих организационих јединица Општинске управе руководе руководиоци 

унутрашњих организационих јединица и то: 

- радом Одсека-шеф одсека, 

- радом службе-шеф службе, 

- радом групе-координатор групе. 

         Радом Кабинета председника општине као посебне организационе јединице руководи шеф 

кабинета. 

 

Члан 25. 

         Руководиоци основних организационих јединица Општинске управе, организују  и 

обезбеђују  њихов  законит  и ефикасан  рад,  старају  се о правилном распореду послова на 

поједине унутршње организационе јединице и запослене и старају се о испуњавају радних 

дужности запослених. 

         Руководилац основне организационе јединице је у извршавању послова из претходног 

става дужан да се придржава налога и упутстава начелника Општинске управе. 

Руководилац основне организационе јединице одговара начелнику Општинске 

управе, за свој рад и за законит благовремени рад основне организационе јединице  којом 

руководи. 

Шеф Кабинета председника општине за свој рад одговара председнику општине. 

 

Члан 26. 

         Руководиоце основних организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник 

Општинске управе. 

Члан 27. 

         Руководиоце унутрашњих организационих јединица распоређује начелник Општинске 

управе на предлог руководиоца основне организационе јединице. 

        Руководиоци унутрашњих организационих јединица обављају најсложеније послове 

своје унутрашње организационе јединице и старају се о ефикасном, законитом и квалитетном 

вршењу послова и равномерној упослености  запослених. 

 За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају 

руководиоцу основне организационе јединице и начелнику Општинске управе. 

 

IV ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА 

 

1.ОДНОС ПРЕМА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ И СКУПШТИНИ 

ОПШТИНЕ  

Члан 28. 

         Однос Општинске управе према председнику Општине, Општинском већу и 

Скупштини општине, заснива се на правима и дужностима утврђеним законима и Статутом 

општине. 

         Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину 

општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења 
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и податке из своје надлежности који су неопходни за рад председника општине, 

Општинског већа и Скупштине општине. 

Члан 29. 

         Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и 

дужностима угврђеним Законом, Статугом општине и другим општим актима. 

         Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да 

поједина акта нису у складу са Законом, Статутом општине или Одлуком скупштине, 

Општинско веће може да их поништи или укине уз налагање да се донесе нови акт у складу са 

Законом. 

         Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, може се 

покренути питање одговорности запосленог који је радио на доношењу акта, односно 

надлежног руководиоца организационе јединице, у складу са Законом. 

 

2.ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА 

Члан 30. 

         Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички 

неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и 

правних интереса. 

         Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање 

њихових права и правних интереса. 

         Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и 

обавештења и пружа правну помоћ. 

         Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и 

достојанство грађана. 

Члан 31. 

         Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, 

да поступа по њима и о томе благовремено обавештава грађане. 

Члан 32. 

          Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се на 

односе према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучује о њиховм 

правима и интересима, на основу Закона и одлука Општине. 

 

3.МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

Члан 33. 

          Међусобни односи основних организационих јединица Општинске управе заснивају 

се на правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом општине и овом Одлуком. 

          Основне организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно 

сарађују када то захтева природа послова и размењују потребне податке и информације 

неопходне за рад. 
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V ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 34. 

          Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем 

(интернет), средствима јавног информисања и давањем службених информација о обављању 

послова из своје надлежности, о свим променама које су у вези са њеном организацијом, 

распоредом радног времена и другим променама. 

Члан 35. 

         Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у 

појединим случајевима може овластити и друго запослено лице да то учини у име Општинске 

управе. 

          О раду основних организационих једеница информације дају њихови руководиоци. 

Члан 36. 

Општинска управа не може давати информације ако њихова садржина представља 

државну, војну, службену или пословну тајну. 

         О ускраћивању информација из претходног става одлучује начелник Општинске 

управе. 

VI ПРАВНИ АКТИ 

Члан  37. 

 Општинска управа доноси: правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке. 

 

Члан 38. 

          Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог 

извршавања. 

          Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба Одлука и других аката, наређује 

или забрањује поступак у одређеној ситуацији која има општи значај. 

         Упутством се прописује начин рада и вршења послова Општинске управе као и других 

организација када врше поверене послове Општинске управе у извршавању појединих одредаба 

одлука и других аката. 

         Решењем се одлучује о појединачним стварима у складу са Законом и другим актима. 

         Закључком се у складу са прописима, уређују правила и начин рада и поступак 

Општинске управе. 

Члан 39. 

         Правилнике, наредбе и упутства доноси начелник Општинске управе. 

         Решења и закључке доноси начелник Општиснке управе, руководиоци основних 

организационих јединица или друго лице које начелник Општинске управе овласти.  

 

VII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 

Члан 40. 

         Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других 

предузећа, установа и организација када на основу одлуке Скупштине општине одлучују о 

појединим правима грађана, правних лица или других странака. 
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          Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између Организационих јединица  

општинске управе. 

 

VIII ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

Члан 41. 

 По жалби против првостепеног решења Општинске управе из надлежности Општине 

решава Општинско веће, уколико Законом или другим актима није другачије одређено. 

 

IX ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

Члан 42. 

          О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. 

          О  изузећу  службеног  лица  у  Општинској  управи  решава  начелник Општинске 

управе. 

X КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Члан 43. 

          Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се на Општинску 

управу, као и на друге органе и организације када се врше  јавна овлашћења. 

 

XI РАДНИ ОДНОС 

Члан 44. 

          Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса 

грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен 

стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство у складу са 

Законом и другим прописима. 

Члан 45. 

         На остваривање права, обавеза и одговорности запослених у Општинској управи, примењују 

се одредбе Закона и других прописа из ове области. 

         Акт којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа 

доноси се у форми решења, сагласно закону којим се уређује општи управни поступак, и има 

карактер управног акта, ако Законом није друкчије одређено. 

         Намештеник заснива радни однос уговором о раду. 

Члан 46. 

         О правима, обавезама и одговорностима службеника и намештеника у Општинској управи 

одлучује начелник Општинске управе. 

         О правима, обавезама и одговорностима начелника и заменика начелника Општинске управе 

одлучује Општинско веће. 

Члан 47. 

         Жалба се изјављује у року од осам дана од дана достављања решења, ако овим законом није 

одређен краћи рок. Жалба не одлаже извршење решења само кад је то овим законом изричито 

одређено. 

         О жалбама службеника у Општинској управи у другом степену одлучује Жалбена комисија 

општине Жабари. 
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         Надлежност Жалбене комисије, рок за одлучивање по жалби, право на управни спор и рад 

Жалбене комисије прописани су Законом. 

 

 

 

Члан 48. 

         Распоред радног времена у Општинској управи утврђује начелник Општинске управе. 

 

XII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Члан 49. 

         Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине. 

Члан 50. 

 Средства за финансирање послова Општинске управе чине: 

1. средства за расходе за запослене (плате и додаци запослених, накнаде, 

социјална давања и награде за запослене и остали посебни расходи), 

2. средства за коришћење услуга и роба (стални трошкови, трошкови путовања, 

услуге и материјал), 

3. средства за набавку и одржавање основних средстава (објекти, машине и 

опрема, софтвер), 

4. средства за отплату кредита. 

Члан 51. 

         За законито коришћење средстава намењених за финансирање Општинске управе 

одговоран је начелник Општинске управе. 

         Документацију на основу које се одобрава коришћење средстава Општинске управе 

потписује начелник Општинске управе, односно лице које он овласти. 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 52. 

         Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи 

општине Жабари, са свим каснијим изменама и допунама (“Службени гласник општине 

Жабари”, број 7/2008, 4/2013, 15/2016). 

 

Члан 53. 

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

гласнику општине Жабари”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-90/2017-01 

25.09.2017. године  

       Ж а б а р и                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

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

7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017) и члана 8. Одлуке о престанку рада, постојања и 

брисања Јавног предузећа Дирекција 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),  

Скупштина општине Жабари, на седници од 25.09.2017. године, донела је  

 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на измену и допуну Годишњег програма одржавања, уређења и 

изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 

 

 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на измену и допуну Годишњег програма одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2017. годину. 

 

 

Члан  2. 

 

О спровођењу активности измењеног и допуњеног Годишњег програма одржавања, 

уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2017. годину, стараће 

се Општинска управа, Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности, Група за 

инвестиције и инфраструктуру.  

 

Члан  3. 

 

Ова  Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине Жабари". 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 020-91/2017-01 ПРЕДСЕДНИК 

Датум: 25.09.2017. године    Дејан Адамовић, с.р. 

   

 

 

 



 16 

 

 

 

         

            О П Ш Т И Н А     Ж А Б А Р И 
                     ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, тел: 012/250-114, факс: 012/250-232,  

                                                     e-meil: ouzabari.investicije@gmail.com;  www.zabari.rs 

               ПИБ 102672556, Матични број 07162456, шифра делатности 8411 

 

 

 

 
ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2017. годину 

 
 

 

 

 

 

 

Орган ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Надлежна филијала Управе за 

трезор:   

Министарство финансија,  

Управа за трезор, филијала Пожаревац, 

експозитура Жабари 

Шифра делатности: 8411 

Матични број: 07162456 

ПИБ: 102672556 

ЈББК: 08168 

Седиште: Жабари, ул. Кнеза Милоша 103 

Надлежно министарство: Министарство за државну управу и и локалну 

самоуправу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жабари, август 2017. год. 

 

 

 

 

mailto:ouzabari.investicije@gmail.com
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

Страна 

 

 

1.  Основни подаци  

 

3 

2.  Законски оквир који уређује годишњи програм одржавања, уређења и 

изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 

 

4 

3.  Мисија, визија, циљеви 

 

5 

4.  Обим активности у 2017. години 

 

8 

5.  Планирани обим активности у 2017. години 

 

10 
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На основу члана 21. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015) и члана 8. Одлуке о престанку рада, постојања и брисања 

Јавног предузећа Дирекција 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), председник Општине Жабари, дана 

28.08.2017. године, доноси 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2017. годину 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

На основу Одлуке о престанку рада, постојања и брисања Јавног предузећа Дирекција 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), уређује се престанак рада и постојања Јавног предузећа Дирекција 

за изградњу општине Жабари, брисање јавног предузећа из реистра привредних друштава и 

преузимања права, обавеза и послова Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Жабари на 

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

Општина Жабари даном престанка рада и постојања Дирекције, од 01.12.2016. године 

ступа на место дирекције у свим затеченим облигационим и другим односима.  

Послове Дирекције одређене одлукама Скупштине општине Жабари – административне, 

стручне и извршне на одржавању, уређењу и изградњи комуналне инфраструктуре и објеката 

јавне намене, од 01.12.2016. године, вршиће општина Жабари, њен орган – Општинска управа.  

Годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката 

јавне намене, доноси председник општине Жабари, уз претходну сагласност Скупштине општине 

Жабари.  

Средства за финансирање годишњег програма биће предвиђена Одлуком о буџету општине 

Жабари са раздела Општинске управе.  

На основу Правилника о организацији радних места у Општинској управи, општинском 

правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Опшитне Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 16/2016 од 12.12.2016. године), планирање, припремање, 

спровођење и реализација пројекта из годишњег програма одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене, вршиће: 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Група за инвестиције и инфраструктуру 

Опис посла:  

1. Анализира, прикупља и обрађује информације и податаке потребне за припрему и 

реализацију Плана капиталних улагања општине,  

2. Припрема пројекате који се односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру,  

3. Дефинише пројектне задатаке за израду пројектне документације,  

4. Увођење извођача у посао у име инвеститора,  

5. Извештава о обиму и квалитету извршених послова,  

6. Стара се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дифинисаним 

роковима,  

7. Израђује динамичке планове остварења инвестиција,  

8. Остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором,  
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9. Врши проверу грађевинске документације – привремених и окончане ситуације,  

10. Прати реализацију извођења грађевинских радова и учествује у пријему обављених радова. 

 

 

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР који уређује годишњи програм одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 

 

Годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне 

намене, уређује се на основу следећих закон, правилника, одлука и осталих докумената:  

 

- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 

- други закон.); 

- Статут општине Жабари („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 

10/2015); 

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015); 

- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012 и 101/2016);  

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС 

РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС 

РС, 132/2014 и 145/2014. - Решење УС РС - 54/2013-11.); 

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - други 

закон, 72/2009 - други закон  43/2011 - Одлука УС РС и 14/2016); 

- Закон о комуналним делатностима  („Сл. гласник РС“, број: 88/2011 и 104/2016, Одлука УС РС 

- 46/2014); 

- Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 

104/2013.); 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/2015 од 

8.12.2015. године, ступио је на снагу 16.12.2015, а одредбе чл. 54-57. овог закона примењују се 

од дана приступања Републике Србије Европској унији); 

- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други закон, 103/2015 и 99/2016; 

- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 83/2016 и 104/2016 - други закон. - 99/2013, 125/2014, 95/2015, 91/2016); 

- Одлуке о буџету општине Жабари за 2017. годину („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

17/2016), 

- Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, општинском 

правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Опшитне Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, бр. 16/2016 од 12.12.2016. године); 

- Правилник измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама Опшитне Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 19/2016 од 

29.12.2016. године); 

 

- Локална стратегија одрживог развоја општине Жабари 2015-2020 („Сл. гласник општине 

Жабари“, бр. 11/2015); 

- Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта  („Службени гласник 

општине Жабари», бр. 2/2015 од 09.03.2015. године),  

- Одлуке о измени и допуне Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта („Службени гласник општине Жабари», бр. 15/2016 од 16.12.2016. године),  

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општинске управе општине Жабари 

број 404-42/2016-01 од 30.12.2016. године;  

- Одлуке и закључци Скупштине општине Жабари и Општинског већа општине Жабари и 

овлашћења Председника општине; 

- Програма, обавештења и остале докуметнтације одобрене од стране министарства и 

канцеларија Владе Републике Србије. 
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3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 

 

Мисија 

 

Мисија Општине Жабари састоји се у стварању услова за унапређење и  допринос 

економском развоју општине Жабари кроз побољшање комуналне и саобраћајне 

инфраструктуре у складу са стандардима ЕУ у циљу  побољшања квалитета живота на 

локалном ниво као и заштита животне средине кроз одрживо коришћење ресурса и 

очувања животне средине и за наредне генерације. 

 

 

У остварењу мисије, поштоваће се следеће вредности:  

1.   Добри међуљудски односи, 

2. Поштовање закона, прописа и уредби,  

3. Промовисање и фаворизовање стручности,  

4. Принцип правилног коришћења доступних средстава, 

5. Очување животне средине, 

6. Тимски рад у реализацији пројеката,  

7. Стално усавршавање. 

 

Визија 

 

Општина Жабари – стручно и добро организована која успешно планира, припрема, 

спроводи и реализује пројекте од општег интереса грађана општине кроз коришћење 

доступних средстава у складу са законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ОПШТИ ЦИЉ ПОСЕБНИ 

ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ ИНДИКАТОР 

2.1. Побољшана и 

унапређена путна 

инфраструктура 

2.1.1. Изградња, 

реконструкција и 

одржавање локалних 

путева и улица и 

некатегорисаних 

путева 

• Реконструкција, одржавање 

и асфалтирање улица у 

насељима и локалних путева 

на територији општине 

Жабари 

• Изградња, реконструкција и 

одржавање некатегорисаних 

путева 

- Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности општине (у км) 

- Број километара санираних и 

одржаваних некатегорисаних 

путева путева 

- Број километара санираних или 

реконструисаних улица   

2.2. Уређење и 

унапређење  

система 

водоснабдевања у 

општини Жабари 

2.2.1. Обезбеђивање 

здраве пијаће воде у 

свим насељима 

 

• Обезбедити снабдевање 

водом у насељима где је 

нема  

• Изградња нових 

екслоатационих бунара и 

- Проценат домаћинстава 

обухваћених услугом у односу 

на укупан број домаћинстава 

- Проценат покривености 

територије услугама  
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санација постојећих             

• Изградња и проширење 

водовода у свим насељима  

• Иновирање и усаглашавање 

генералног плана 

водоснабдевања у општини 

Жабари  

водоснабдевања (број насеља 

обуихваћених услугама у односу 

на укупан број насеља 

- Број обављених контрола 

исправности воде за пиће које су 

показале неадекватан квалитет  

воде у односу на број контрола 

- Губици у дистрибуцији воде 

2.3. Изградња 

канализације 

2.3.1. Изградња 

система фекалне 

канализације  

 

• Завршетак изградње 

канализације у насељима где 

су започети радови  

• Израда пројектне 

документације за изградњу 

канализације у осталим 

насељима општине Жабари 

- Степен покривености корисника  

услугом канализације (број 

домаћинстава обхваћених 

услугом у односу на укупан број 

домаћинстава) 

- Проценат покривености 

територије услугама прикупљања 

и одвођења отпадних вода  

(мерено кроз број насеља у 

односу на укупан број насеља) 
2.4. Побољшање 

снабдевања 

електричном 

енергијом и 

гасификација 

подруцја 

2.4.1. Изградња и 

реконструкција 

нисконапонске мреже  

• Замена дотрајалих стубова 

 

- Укупна дужина НН мреже 

- Број  замењених стубова 

2.4.2. Гасификација 

подручја  

 Дефинисање услова и 

сагласности 

- Број прикључака у односу на 

2015 

 

Путна инфраструктура 

Инфраструктурни услови на подручју општине не задовољавају потпуно потребе грађана 

општине.  

Технички ниво локалне путне мреже је низак јер постоје веома лоше деонице на којима је 

потпуно пропао коловоз и макадамски делови пута на којима се саобраћај одвија отежано јер су 

читави путни правци деградирани и ван своје нормалне функције.  

Приоритет општине Жабари у наредном периоду је изградња и реконструкција локалне 

путне мреже у дужини од 7 км чиме би се повећала саобраћајна веза и са путним правцима вишег 

ранга.  

Смањењем инфраструктурних недостатака на територији општине Жабари омогућио би 

равномернији и интензивнији развој општине.  

 

Водоснабдевање 

Основни циљ развоја водопривредне инфраструтуре је да се обезбеди довољна количина 

воде за потребе становништва тако што треба да се реконструише постојећа водоводна мрежа и 

изворишта. 

На територији општине Жабари централни водоводни систем не постоји, снабдевање 

водом је организовано изградњом довољног броја бунара који помоћу хидрофорских станица 

извлаче воду из субартешке и артешке издани.  

Основни проблем су застарела инфраструктура (азбестне цеви старе 30 и више година) и 

квалитет воде (лоша изабрана локација изворишта углавном у урбаном делу). Насеља у побрђу 

немају никакав облик, заједничког система за водоснабдевање. 

Насеља се према тренутном стању могу поделити у две групе: 

- насеља  у   којима  је   изграђен  заједнички   систем  за  водоснабдевање (Александровац,  

Витежево, Влашки До, Жабари,  Ореовица, Породин, Симићево),  

- остатак насеља у којима је снабдевање водом решено индивидуално по домаћинствима. 
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Канализација 

Изграђен систем канализације има само део насеља Жабари у дужини од 4,3 км. У насељу 

Жабари тренутно се ради на пречишћавању отпадних вода по систему "Мокро поље" .  

Отпадне воде свих насеља представљају проблем који се не може на задовољавајући начин 

решити преко септичких јама.  

Изградња канализационог система за одвођење отпадних вода је једини исправан пут за 

решење проблема отпадних вода.  

 

Све ово намеће неопходност да се у наредном периоду као један од најважнијих 

приоритета истакне инфраструктурни развој општине.  

Путна инфраструктура у наредном периоду се мора осавременити и прилагодити 

потребама грађана. Ово подразумева реконструкцију локалних путева и улица као и изградњу, 

реконструкцију и одржавање атарских и других некатегорисаних путева.  

Општина ће учинити све што је у њеној могућности како би се мрежа регионалних путева 

који пролазе кроз Жабари продужила новим путним правцима, док ће се истовремено радити на 

подизању квалитета постојећих регионалних путних праваца.  

У делу водоснабдевања планирају се значајне активности како би што већем броју 

домаћинстава била доступна здрава, квалитетна пијаћа вода. То подразумева и активности на 

проналажењњу алтернативних решења за водснабдевање и реконструкцију ситема у насељима где 

већ постоји. 

Значајне активности очекују се и на плану  побољшања  снабдевања електричном 

енергијом, али и гасифакацијом подручја имајући у виду да је општина потписала протокол и 

споразум о гасификацији подручја.  

 

4. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 2017. И НАКОН 2019. ГОДИНЕ 

 

На основу Одлуке о буџету општине Жабари за 2017. годину („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 17/2016), планирају се средства за капиталне пројекте (извођење радова дуже од 1 

године и чији је век трајања дужи од 5 године). 

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 коришћења дужи од пет година. 

 

Фаза припреме обухвата активности на обезбеђивању земљишта, изради пројектно – техничке 

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

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

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

услуга и реализацији уговора.  
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Табела капиталних пројеката који се планирају за период 2017 и након 2019. године 

 

 
ОПШТИНА ЖАБАРИ   

Укупно сви 

пројекти: 
174.623.045 79.923.045 31.400.000 31.500.000 31.800.000 

 
Назив капиталног пројекта 

Година 

почетка 

финанси

рања 

пројекта 

Година 

завршетка 

финансира

ња 

пројекта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

2017 2018  2019 Након   2019 

  1 2 3 4 8 9 10 11 

1. 

Водоснабдевање у насељу 

Витежево, Влашки До, 

Александровац, Симићево и 

Жабари 

2017 након 2019 42.083.481 12.083.481 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

2. 

Текуће поправке и одржавање 

водоводне мреже на територији 

општине Жабари 

2017 након 2019 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

3. 
Асфалтирање путева на територији 

општине Жабари 2017 након 2019 35.685.215 20.685.215 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

4. 
Одржавање путева на територији 

општине Жабари 2017 након 2019 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

5. 

Уређење (ревитализација) пољских 

путева на територији општине 

Жабари 
2017 након 2019 13.500.000 4.500.000 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 5.850.000 1.350.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

7. 
Текуће поправке и одржавање 

уличне расвете 
2017 након 2019 2.490.144 990.144 500.000 500.000 500.000 

8. 
Текуће поправке и одржавање 

објекта Месних заједница 
2017 након 2019 12.213.000 3.213.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

9. 
Капиталне субвенције ЈКП 

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

10. 

Израда пројектне документације за 

водоснабдевање у општини 

Жабари 
2016 након 2019 

8.445.000 945.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

11. 

Израда пројектне документације за 

путну инфраструктуру у општини 

Жабари 2016 након 2019 

3.602.600 602.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

12. 
Израда пројектне докуменације за 

канализацију у општини Жабари 2016 након 2019 
1.538.000 438.000 200.000 300.000 600.000 

13. 

Израда пројектне докуменације за 

установе културе у општини 

Жабари 2016 након 2019 

800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

14. 

Инвестиционо одржавање ОШ 

"Херој Роса Трифуновић 

Александровац 2017 2017 

3.252.200 3.252.200 0 0 0 

15. 
Пројекти за Индустријску зону 

Жабари 2017 2017 
550.000 550.000 0 0 0 

16. 
Капиталне субвенције у 

пољопривреди 2017 2017 
6.300.000 6.300.000 0 0 0 

17. 

Реконструкција фекалног 

колектора у ул. 9 септембра, 

Смедеревска и део улице Кнеза 

Милоша у Жабарима II фаза 2017 2017 

2.150.000 2.150.000 0 0 0 

18. 
Инвестиционо одржавање објеката 

културе 2017 2017 
400.000 400.000 0 0 0 

19. 
Изградња надстрешнице 

2017 2017 
1.739.900 1.739.900 0 0 0 

20. 
Одржавање спортске 

инфраструктуре 2017 2017 
3.300.000 3.300.000 0 0 0 
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21. 
Одржавање зграда и објеката 

2017 2017 
3.600.000 3.600.000 0 0 0 

22. 
Реконструкција Дома културе у 

Породину 2017 2017 
5.100.000 5.100.000 0 0 0 

23 
Појачано одржавање и доградња 

спортског терена у Влашком Долу 
2017 2017 5.023.504,68 5.023.504,68 

0 0 0 

 

 

5. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Конто Опис 
ПЛАН 2017  

01.01.-31.12.2017. 

ПРОГРАМ 1.                                                                                                                  

 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање 

Опште услуге  

511 Зграде и грађевински објекти 550.000,00 

5114 Пројекти за Индустријску зону Жабари 550.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 550.000,00 

      

ПРОГРАМ 2:                                                                                     

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

Програмска активност 0001: Управљање (одржавање) јавним расветама 

Улична расвета 

425 Текуће поправке и одржавање 490.144,00 

4251 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

4251 Улична расвета 90.144,00 

511 Зграде и грађевински објекти 500.000,00 

Програмска активност 0001: Водоснабдевање 

Водоснабдевање у општини Жабари 

425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 3.100.000,00 

5114 
Израда пројектне документације за водоснабдевање у општини 

Жабари 
600.000,00 

5112 Водоснабдевање општине Жабари 2.500.000,00 

5113 Капитално одражвање 0,00 

  Реконструкција дела главног цевовода у Александровцу 9.328.480,79 

5112 Изградња 8.983.480,79 

5114 Пројектно техничка документација 345.000,00 

423 Услуге по уговору 120.000,00 

4235 Стручне услуге 120.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 14.038.624,79 
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ПРОГРАМ 6:                                                                                     

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине 

Заштита животне средине не квалификована на другом месту 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама 

Управљање отпадним водама 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

5112 

Реконструкција фекалног колектора у ул. 9. септембра, 

Смедеревска и део улице Кнеза Милоша  у Жабарима - II 

фаза 

2.220.000,00 

5113 Реконструкција фекалног колектора 2.000.000,00 

5114 Планирање и праћење пројекта, оцена и коментар 220.000,00 

5114 Пројекат канализационе мреже у Александровцу 218.000,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 Стручне услуге 50.000,00 

  

Санација Шајковачког потока (обезбеђење протицајног 

профила бујичних потока) 
740.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 740.000,00 

423 Услуге по уговору 40.000,00 

4235 Стручне услуге 40.000,00 

Програмска активност 0005: Управљање комуналним отпадом 

Управљање отпадом  

424 Специјализоване услуге 7.351.313,41 

424 Специјализоване услуге 6.600.000,00 

4249 Пренета средства из претходне године 751.313,41 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ  6 11.019.313,41 

      

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност 0001: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Друмски саобраћај 

424 Специјализоване услуге 100.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 

Програмска активност 0002: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре 
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424 Специјализоване услуге 100.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Жабари 

Друмски саобраћај 

425 Текуће поправке и одржавање 4.500.000,00 

4251 
Уређење (ревитализација) пољских путева на територији 

општине Жабари 
4.500.000,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 Стручне услуге 50.000,00 

Реконструкција (поплочавање) тротоара у Жабарима 

511 Зграде и грађевински објекти 0 

5113 Реконструкција (поплочавање) тротоара у Жабарима 0 

Извођење радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији општине 

Жабари 

Друмски саобраћај 

425 Текуће поправке и одржавање 1.350.000,00 

  
Извођење радова на летњем одржавању локалних путева и улица 

на територији општине Жабари 
1.350.000,00 

423 Услуге по уговору 60.000,00 

4235 Стручне услуге 60.000,00 

  Пројекти локалних путева   

Друмски саобраћај 

511 Зграде и грађевински објекти 602.600,00 

5114 Пројектно планирање 602.600,00 

Асфалтирање путева на територији општине Жабари 

511 Зграде и грађевински објекти 20.085.215,35 

  Зграде и грађевински објекти 17.118.918,06 

  Обавезе за пут Миријево и Породин 398.300,29 

  Реконструкција пешачке стазе до Дома здравља у Жабарима  2.567.997,00 

423 Услуге по уговору 500.000,00 

4235 Стручне услуге 500.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 7 27.947.815,35 

      

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Програмска активност 0001: Функционисање основних школа 

Основно образовање 

Пројекат: Инвестиционо одржавање ОШ "Херој Роса Трифуновић" у Александровцу 
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511 Зграде и грађевински објекти 2.996.222,60 

423 Услуге по уговору 355.977,40 

4235 
Израда енергетских пасоша основних школа Жабари и 

Брзоходе 
200.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 9 3.552.200,00 

      

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе 

Услуге културе 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 

511 Зграде и грађевински објекит 200.000,00 

5114 Пројектна документација за реконструкцију крова  200.000,00 

Реконструкција Дома културе 

Услуге културе 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

Реконструкција Дома културе у Породину 

Услуге културе 

511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00 

423 Услуге по уговору 100.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 13 5.600.000,00 

      

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Програмска активност 0003: Одржавање Одржавање спортске инфраструктуре 

Услуге рекреације и спорта 

425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 

511 Зграде и грађевински објекит 200.000,00 

Завршетак фискултурне сале ОШ Жабари 

Услуге рекреације и спорта 

511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000,00 

423 Услуге по уговору 300.000,00 

Појачано одржавање и доградња спортског терена у Влашком Долу 

Услуге рекреације и спорта 

511 Зграде и грађевински објекти 5.023.504,68 

423 Услуге по уговору 50.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 14 8.373.504,68 

      

ПРОГРАМ 15. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА 
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Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина   

4235 Стручне услуге 2.545.000,00 

4235 Стручне услуге 1.545.000,00 

4239 Остале опште услуге 1.000.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  3.000.000,00 

4251 Текуће поп.и одрж.зграда и објеката 1.350.000,00 

4252 Текуће поправке и одржа.опреме 1.650.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 2.339.900,40 

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 600.000,00 

5113 Изградња НАДСТРЕШНИЦЕ 1.739.900,40 

512 Машине и опрема 1.300.000,00 

5121 Опрема за саобраћај 50.000,00 

5122 Административна опрема 1.250.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 9.184.900,40 

      

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Програмска активност 0002: Месне заједнице 

Опште услуге неквалификоване на другом месту 

425 Текуће поправке и одржавање 3.213.000,00 

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  2.945.000,00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 268.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 15 3.213.000,00 

      

      

  ПРОГРАМ 1 550.000,00 

  ПРОГРАМ 2 14.038.624,79 

  ПРОГРАМ 6 11.019.313,41 

  ПРОГРАМ 7 27.947.815,35 

  ПРОГРАМ 9 3.552.200,00 

  ПРОГРАМ 13 5.600.000,00 

  ПРОГРАМ 14 8.373.504,68 

  ПРОГРАМ 15 ОПШТИНСКА УПРАВА 9.184.900,40 

  ПРОГРАМ 15 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                     3.213.000,00 

    83.479.358,63 

 

 

У току 2017. године планира се реализација пројеката који се финансирају и суфинансирају 

из буџета Републике Србије, и то:  

 

1. Влада Републике Србије, Канцеларије за управљање јавним улагањима финансира 

пројекте на основу Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору 

образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе Републике Србије 05 број 351-

3817/2016) као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката 
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јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је 

усвојен Закључком Владе 05 Број: 351-562/2017 од 24. јануара 2017. године, и то:  

 

Р.бр. Назив пројекта Вредност пројекта са ПДВ-ом 

1. Санација и адаптација Здравствене амбуланте у 

Влашком Долу  

7.621.305,84 

2. Адаптација и санација Основне школе „Дуде Јовић“ 

Жабари, истурено одељење у Кочетину 

7.779.240,00 

3. Адаптација и санација Основне школе „Дуде Јовић“ у 

селу Сибница 

23.917.793,71 

 УКУПНО: 39.318.339,56 

 

 

2. Министарство омладине и спорта доставило је обавештење Општини Жабари о избору 

Пројекта Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић“ Жабари, општина 

Жабари, са предрачунском вредношћу у износу од 11.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

13.800.000,00 динара са ПДВ-ом.  

На основу овог обавештења Општина Жабари суфинансира реализацију пројекта са 

2.300.000,00 динара, као и ангажовање стручног надзора и техничког прегледа радова.  

 

3. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за пољопривредно 

земљиште. 

Влада Републике Србије сваке године доноси Урeдбу o утврђивaњу Прoгрaмa извoђeњa 

рaдoвa нa зaштити, урeђeњу и кoришћeњу пoљoприврeднoг зeмљиштa зa 2017. гoдину, на 

основу које ће Општина Жабари конкурисати за суфинансирање радова на уређењу 

(ревитализацији) пољских путева на територији општине Жабари. 

 

4. Министарство рударства и енергетике 

На основу и у складу са Пројектним документом потписаним између Министарства рударства 

и енергетике и Програма Уједињених нација за развој 05 бр. 337-9995/2015-3 од 22. октобра 

2015. године, Писмом о сарадњи између Министарства рударства и енергетике и Програма 

Уједињених нација за развој 05 бр. 337-9995/2015-3 од 22. октобра 2015. године, Jавним 

позивом Mинистарства рударства и енергетике за доделу бесповратних средстава из 

Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и Глобалног фонда за животну 

средину ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години 

у јединицама локалне самоуправе, ЈП 2/16 (у даљем тексту: Јавни позив) од 24. октобра 2016. 

године и Решењем Министарства рударства и енергетике, брoj 401-00-1356/2016-06 од 22. 

марта 2017. године, којим се одобравају средства јединицама локалне самоуправе за 

финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности Министарство рударства и енергетике и 

Oпштина Жабари, закључили су дана 20.04.2017. године уговор о финансирању пројекта 

унапређења енергетске ефикасности „Идејни прoјекат инвестиционог одржавања ОШ ,,Херој 

Роса Трифуновић“ Александровац“  улица краља Александра Обреновића бб, 

Александровац 

- Пројекат општине Жабари, „Идејни прoјекат инвестиционог одржавања ОШ ,,Херој Роса 

Трифуновић“ Александровац“  улица краља Александра Обреновића бб, Александровац(у 

даљем тексту: Пројекат), је испунио услове из Јавног позива. 

- Решењем број: 401-00-1356/2016-06 од 22. марта 2017. године, општини Жабари, као 

кориснику средстава, су додељена средства из Буџетског фонда ради финансирања Пројекта, 

a у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), 

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), 

Уредбом о утврђивању програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног 

коришћења енергијеу 2016. години, Правилником о условима за расподелу и коришћење 

средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и 

критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа  („Службени гласник 

http://www.mpzzs.gov.rs/download/Uredbe/Uredba-o-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2599%25D0%25B8%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2588%25D1%259B%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2582.pdf
http://www.mpzzs.gov.rs/download/Uredbe/Uredba-o-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2599%25D0%25B8%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2588%25D1%259B%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2582.pdf
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РС”, број 15/16) и Јавним позивом. 

- Износ средстава који ће бити додељен Кориснику по овом уговоруће бити утврђен уговором 

који ће Корисник закључити са изабраним понуђачем, након спроведеног поступка јавне 

набавке за реализацију Пројекта. 

 

Пројекат ће се финансирати у висини одређеној Решењем, на следећи начин: 

1)  Средствима Буџетског фонда,са највише 1.864.148,40 (словима: 

једанмилионосамстотинашесдесетчетирихиљадеједнастотиначетрдесетосам и 40/100) динара, 

односно највише до  21,82%  вредности Пројекта наведенe у Изјави о начину финансирања; 

2) Средствима УНДП, са највише 3.883.642,50 (словима: 

тримилионаосамстотинаосамдесеттрихиљадешестстотиначетрдесетдва и 50/100) динара, односно највише до 

34.448,39 (словима: тридесетчетирихиљадечетиристотинечетрдесетосам и 39/100) USD,обрачунатих по UNORE 

курсу за месец новембар 2016. године, односно највише до 45,45%  вредности Пројекта наведенe у Изјави о 

начину финансирања; 

3)         Средствима Корисника са најмање 33% вредности пројекта без урачунатог ПДВ-а,у складу са Изјавом о 

начину финансирања пројекта, коју је Корисник поднео уз пријаву Пројекта на Јавни позив, укључујући и 

средства за припадајући ПДВ. 

 

5. Општина Жабари је са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, дана 18.12.2016. године, закључила Споразум о сарадњи на пројекту: Реконструкција 

зграде Центра за социјални рад Жабари, Кнеза Милоша бр. 117, 12374 (к.п.бр. 6755 К.О. 

Жабари). 

 

 

На основу уредби, јавних позива и конкурса Владе Републике Србије и ресорних 

министарстава, Опшина Жабари ће определити средства за суфинансирање и реализацију 

пројеката који су планирани годишњим програмом одржавања, уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене  а у циљу унапређења и доприноса економском развоју 

општине Жабари.  

 

 

Председник 

Општине Жабари 

Јован Лукић, с.р. 
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,  

На основу члана 5,29 и 63. Закона о буџетском систему(„Службени гласник Републике 

Србије“број 54/09,73/10,101/2010,101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/13,142/14,68/2015,103/015 

 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ 

бр.129/07 и 83/2014), члан 13. став 1. тачка 2. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“број 7/08,3/2013,4/2014,7/2014 и 10/2015 ) и Буџета општине Жабари за 2017. 

годину („Службени гласник општине Жабари“ бр. 17/2016, 3/2017 И 6/2017), 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана  25.09.2017 године донела 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2017.  

ГОДИНУ. 

 

 

        Члан 1.   
 

  

  Члан 2 мења се и гласи: „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) 304.793.209,00 

    1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 304.693.209,00 

1   - буџетска средства 282.193.441,00 

2   - сопствени приходи 22.499.768,00 

3   - донације   

4   
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 8) 100.000,00 

    
2. Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине (кл. 4+5) 391.592.394,00 

    2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 326.979.679,00 

5   - текући буџетски расходи 309.529.102,00 

6   - расходи из сопствених прихода 17.450.577,00 

7   - донације   

    
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 64.612.715,00 

8   - текући буџетски издаци 58.544.924,00 

9   - издаци из сопствених прихода 6.067.791,00 

10   - донације   

    
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - 
(кл. 4+5) -86.799.185,00 
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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) -86.799.185,00 

    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 86.799.185,00 

16   Издаци за отплату главнице дуга (61)    

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

    
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(13+14+15)-
(16+17) 86.799.185,00 

 

 

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 

  304.693.209,00 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.)     

    1.5. Остали порески приходи 716+719 4.500.000,00 

2. Непорески приходи 
74+77+78 

30.829.890,00     (осим накнада које се користе преко Буџ.фонда), у чему: 

3. Донације 731+732 3.883.643,00 

4. Трансфери 733 188.879.676,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

  391.592.394,00 И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Текући расходи 4 326.979.679,00 

    1.1. Расходи за запослене 41 84.454.144,00 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 105.458.814,00 

  43   

    1.3. Отплата камата 44   

    1.4. Субвенције 45 9.300.000,00 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 32.465.314,00 
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    1.6. Остали расходи 48+49 38.964.333,00 

2. Трансфери 463+465 56.337.074,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 64.612.715,00 

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 

86.799.185,00 (класа 3, извор финансирања 13) 

      
      

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ  
3 

  ПРЕДХОДИНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 

ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ:(92+3-62+62)   86.799.185,00 

 

 

 

Члан 2. 

 

Члан 3 мења се и гласи: 

 

  Буџет општине Жабари за 2017. годину састоји се од : 

1.) Текућих примања у износу од 304.693.209,00 динара, 

2.) Текућих издатака у износу од  391.592.394,00 динара и 

3.) Буџетског дефицита од  86.799.185,00 динара. 

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

од 86.799.185,00 динара обезбеђена су из неутрошених средстава  из предходне године, класа 3, 

извор финансирања 13 и 15.  

 

 

       Члан 3. 

 

 

Члан 4 Одлуке о буџету мења се и уместо динара 10.685.456,00 гласи 8.511.951,32 

динара. 

 

      Члан 4. 

 

Члан 6 мења се и гласи: 
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                    П Р О Г Р А М И       

0,00 

            

ПРОГРАМ 1 Урбанизам 

и просторно планирање 550.000,00   550.000,00 

0,15 

            

ПРОГРАМ 2 Комуналне 

делатности 16.208.624,79 0,00 16.208.624,79 

4,40 

            

ПРОГРАМ 3 Локални 

економски развој 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 
0,82 

            

ПРОГРАМ 4 Развој 

туризма 2.329.000,00 0,00 2.329.000,00 
0,63 

            

ПРОГРАМ 5 Развој 

пољопривреде 7.011.751,10 0,00 7.011.751,10 

1,90 

            

ПРОГРАМ 6 Заштита 

животне средине 10.919.313,41 0,00 10.919.313,41 
2,97 

            

ПРОГРАМ 7 

Организација саобраћаја 

и саобраћајна 

инфраструктура 27.727.815,35 0,00 27.727.815,35 

7,53 

            

ПРОГРАМ  8 

Предшколско васпитање 16.182.000,00 6.941.758,00 23.123.758,00 
4,40 

            

ПРОГРАМ 9 Основно 

образовање 39.117.824,00 5.747.790,90 44.865.614,90 
10,63 

            

ПРОГРАМ 10 Средње 

образовање     0,00 
0,00 

            

ПРОГРАМ 11 Социјална 

и дечја заштита 37.860.840,47 0,00 37.860.840,47 
10,29 

            

ПРОГРАМ 12 Здраствена 

заштита 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 
1,41 

            

ПРОГРАМ 13 Развој 

културе 20.221.000,00 320.000,00 20.541.000,00 
5,49 

            

ПРОГРАМ 14 Развој 

спорта и омладине 14.779.504,68 0,00 14.779.504,68 
4,02 

            

ПРОГРАМ 15 Опште 

услуге локалне 

самоуправе 125.713.426,72 10.508.819,42 136.222.246,14 

34,15 

            

ПРОГРАМ 16 Политички 

систем локалне саоуправе 41.252.925,00 0,00 41.252.925,00 

11,21 

            

ПРОГРАМ 17 Енергетска 

ефикасност     0,00 
0,00 

            УКУПНО ПРОГРАМИ: 368.074.025,52 23.518.368,32 391.592.393,84 

100,00 

 

 

 

            
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 
      0,00 

                    0,00 

          01. Приходи из буџета 280.165.000,00   280.165.000,00 76,12 

          
02 

Трансфери између корисника на 
истом нивоу     0,00 

0,00 

          03 Социјални доприноси     0,00 0,00 

          
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника   13.106.977,42 13.106.977,42 

0,00 

          
05 Донације од иностраних земаља 

    0,00 
0,00 

          
06 

Донације од међународних 

организација 0,00 3.883.642,50 3.883.642,50 
0,00 
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07 

Трансфери од других нивоа 

власти 2.128.440,47 5.209.148,40 7.337.588,87 
0,58 

          
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица   300.000,00 300.000,00 
0,00 

          
09 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине     0,00 
0,00 

          
10 

Примања од домаћих 

задуживања     0,00 
0,00 

          
11 

Примања од иностраних 

задуживања     0,00 
0,00 

          

12 

Примања од отплате датих 

кредита и продаје финансијске 
имовине 

    0,00 

0,00 

          
13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 85.780.585,05 1.018.600,00 86.799.185,05 
23,31 

          

14 

Неутрошена средства од 

приватизације из претходних 
година 

      

0,00 

          
15 

Неутрошена средства донација 

из претходних година 0,00     
0,00 

          
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности       
0,00 

            УКУПНИ ИЗВОРИ: 368.074.025,52 23.518.368,32 391.592.393,84 
100,00 
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Члан  5. 

 

Члан 7 мења се и гласи: 

 

 

  
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2017 - Након  2019 

СДК 

    
        Табела 8а 

  

Укупно сви пројекти: 79.923.045 31.400.000 31.500.000 31.800.000 

  

          
Укупно приходи 

из буџета 
општине  

79.923.045 31.400.000 31.500.000 31.800.000 

  

          
Укупни приходи 

из буџета РС 
        

Р.бр. 

Назив капиталног 
пројекта 

Конто    
3 

ниво 

Конто    
4 

ниво 
Опис конта Извор Опис извора 2017 2018  2019 

Након   
2019 

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

1. 

Впдпснабдеваое у насељу 
Витежевп, Влащки Дп, 
Александрпвац, Симићевп и 
Жабари 

511 5112 
Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

12.083.481 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

2. 

Текуће ппправке и 
пдржаваое впдпвпдне 
мреже на теритприји 
ппщтине Жабари 

425 4251 
Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

500.000 500.000 500.000 500.000 

3. 

Асфалтираое путева на 
теритприји ппщтине Жабари 511 5113 

Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

20.685.215 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
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4. 

Одржаваое путева на 
теритприји ппщтине Жабари 425 4251 

Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

  1.000.000 1.000.000 1.000.000 

5. 

Уређеое (ревитализација) 
ппљских путева на 
теритприји ппщтине Жабари 

425 4251 
Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

4.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

6. 

Извпђеое радпва на летоем 
пдржаваоу лпкалних путева 
и улица на теритприји 
ппщтине Жабари 

425 4251 
Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

1.350.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

7. 

Текуће ппправке и 
пдржаваое улишне расвете 425 4251 

Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

990.144 500.000 500.000 500.000 

8. 

Текуће ппправке и 
пдржаваое пбјекта Месних 
заједница 425 4251 

Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

3.213.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

9. 

Капиталне субвенције ЈКП 
"Кпмуналац" Жабари 

451 4512 

Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
прганизацијама 

01 
Прихпди из 
бучета 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

10. 

Израда прпјектне 
дпкументације за 
впдпснабдеваое у ппщтини 
Жабари 

511 5114 
Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

945.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

11. 

Израда прпјектне 
дпкументације за путну 
инфраструктуру у ппщтини 
Жабари 

511 5114 
Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

602.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

12. 

Израда прпјектне 
дпкуменације за 
канализацију у ппщтини 
Жабари 

511 5114 
Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

438.000 200.000 300.000 600.000 
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13. 

Израда прпјектне 
дпкуменације за устанпве 
културе у ппщтини Жабари 511 5114 

Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

200.000 200.000 200.000 200.000 

14. 

Инвестиципнп пдржаваое 
ОШ "Херпј Рпса Трифунпвић 
Александрпвац 511 511 

Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

3.252.200       

15. 

Прпјекти за Индустријску 
зпну Жабари 511 5114 

Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

550.000       

16. 

Капиталне субвенције у 
ппљппривреди 

451 4512 

Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским 
предузећима и 
прганизацијама 

01 
Прихпди из 
бучета 

6.300.000       

17. 

Рекпнструкција фекалнпг 
кплектпра у ул. 9 септембра, 
Смедеревска и деп улице 
Кнеза Милпща у Жабарима II 
фаза 

511 5113 
Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

2.150.000       

18. 

Инвестиципнп пдржаваое 
пбјеката културе 

425 4251 
Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

400.000       

19. 

Изградоа надстрещнице 

511 5113 
Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

1.739.900       

20. 

Одржаваое сппртске 
инфраструктуре 425 4251 

Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

3.300.000       

21. 

Одржаваое зграда и 
пбјеката 425 4251 

Текуће ппправке и 
пдржаваое зграда и 
пбјаката 

01 
Прихпди из 
бучета 

3.600.000       
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22. 

Рекпнструкција Дпма 
културе у Ппрпдину 511 5113 

Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

5.100.000       

23 

Ппјашанп пдржаваое и 
дпградоа сппртскпг терена у 
Влащкпм Дплу 

511 5113 
Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката 

01 
Прихпди из 
бучета 

5.023.504,68       

 

 

 

 

 

У ТАБЕЛАМА ДОЛЕ СУ ПРИКАЗАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ПО  ПРОГРАМИМА СА ИЗВОРОМ 

ФИНАНСИРАЊА ПОЈЕДИНАЧНО 

 

 

 

Програм 

Програмска 

активност Функција 

Екон. 

клас. ОПИС 2017. 2018. 2019. Након 2019. 

        

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 550.000,00 0,00 0,00 0,00 

1. Пројекти за 

Индустријску 

зону Жабари 01101-0001 130   Просторно и урбанистичко планирање 550.000,00 0,00 0,00 0,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 550.000,00       

      5114 Пројекти за Индустријску зону Жабари 550.000,00       

                      

        Година почетка 2017.         

        Година завршетка 2017.         

        Укупна вредност: 550.000,00       

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 550.000,00       

        Из других извора         
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        ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 14.038.624,79 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 

2. Комунална 

делатност 1102-0001 640   Управљање (одржавање) јавним расветама 990.144,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

      425 Текуће поправке и одржвање 490.144,00       

      511 Зграде и грађевински објекти 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

                      

  1102-0008 630    Водоснабдевање у општини Жабари  3.600.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 

      425  Текуће поправке и одржвање  500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

      511  Зграде и грађевински објекти  3.100.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

      5114 Израда и пројектовање у општини 600.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

      5112 Водоснабдевање општине Жабари 2.500.000,00       

      5113 Капитално одржавање 0,00       

  1102-П     

Реконструкција дела главног цевовода у 

Александровцу  
9.448.480,79 

      

      511 Зграде и грађевински објекти 9.448.480,79       

      5112 Изградња 8.983.480,79       

      5114 Пројектно - техничка документација 345.000,00       

      423 Услуге по уговору 120.000,00       

      4235 Стручне услуге 120.000,00       

                      

        Година почетка 2017.         

        Година завршетка Након 2019.         

        Укупна вредност: 14.038.624,79 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 14.038.624,79 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 

        Из других извора         

                      

        
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

3. Локални 

економски 

развој 1501-0001 660   

 Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента  3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

      451  Субвенције  3.000.000,00       
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      4512  Капиталне донације ост.нив.вл.  3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

                  

        Година почетка 2017.         

        Година завршетка Након 2019.         

        Укупна вредност: 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

        Из других извора         

                      

        ПРОГРАМ 5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 

5. Развој 

пољопривреде 0101-П23 420   Капиталне субвенције у пољопривреди 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 

      4512 Капиталне субвенције у пољопривреди 6.300.000,00       

        Вештачко осемењавање 2.000.000,00       

        Инвестиције у опрему и засаде 3.400.000,00       

        Садни материјал 600.000,00       

        Остало 300.000,00       

                      

        Година почетка 2017.         

        Година завршетка 2017.         

        Укупна вредност: 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 6.300.000,00       

        Из других извора 0,00       

                      

        

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 6.736.000,00 200.000,00 300.000,00 600.000,00 

6. Заштита 

животне 

средине 1102-0001 520   Управљање отпадним водама 3.368.000,00 200.000,00 300.000,00 600.000,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 3.368.000,00       

      511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00       
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  0401-П6   511 

Реконструкција фекалног колектора у ул. 9 

септембра, Смедеревска и део улице Кнеза 

Милоша у Жабарима II фаза 2.220.000,00       

      5113 Реконструкција фекалног колектора  2.000.000,00       

      5114 Планирање и праћење пројекта, оцена и коментар 220.000,00 200.000,00 300.000,00 600.000,00 

  0401-П7   511 Пројекат канализационе мреже 218.000,00       

      423 Услуге по уговору 50.000,00       

      4235 Стручне услуге 50.000,00       

                  

  0401-П8   511 

Санација Шајковачког потока (обезбеђење 

протицајног профила бујичних потока) 740.000,00       

      425 Текуће поправке и одржавање 740.000,00       

      423 Услуге по уговору 40.000,00       

      4235 Стручне услуге 40.000,00       

                  

        Година почетка 2017.         

        Година завршетка Након 2019.         

        Укупна вредност: 6.736.000,00 200.000,00 300.000,00 600.000,00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 6.736.000,00 200.000,00 300.000,00 600.000,00 

        Из других извора         

                      

        

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 27.147.815,35 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 

7. Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 0701-0002 451   Управљање саобраћајном инфраструктуром   0,00 0,00 0,00 

  0701-П1     Ревитализација пољских путева 4.550.000,00       

      425 Текуће поправке и одржавање 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

      4251 Уређење пољских путева - ревитализација 4.500.000,00       

      423 Услуге по уговору 50.000,00       
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      4235 Стручне услуге 50.000,00       

  0701-П2   511 

Реконструкција (поплочавање) тротоара у 

Жабарима 0,00       

  0701-П3     Летње одржавање локалних путева 1.410.000,00       

      425 Текуће поправке и одржавање 1.350.000,00       

      4251 Летње одржавање локалних путева 1.350.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

      423 Услуге по уговору 60.000,00       

      4235 Стручне услуге 60.000,00       

  0701-П4   511 Пројекти локалних путева 602.600,00       

      511 Зграде и грађевински објекти 602.600,00       

      5114 Пројектно планирање 602.600,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  0701-П5   511 

Асфалтирање путева на територији општине 

Жабари 20.585.215,35 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 17.118.918,06       

        Обавезе за пут Миријево и Породин 398.300,29       

      
  

Реконструкција пешачке стазе до Дома здравља 

Жабари 
2.567.997,00 

      

      423 Услуге по уговору 500.000,00       

      4235 Стручне услуге 500.000,00       

                      

        Година почетка 2017.         

        Година завршетка Након 2017.         

        Укупна вредност: 27.147.815,35 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 27.147.815,35 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 

        Из других извора         

                      

        ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 3.552.200,00 0,00 0,00 0,00 

9. Основно 

образовање 2002-0001 912   ОШ "Херој Роса Трифуновић Александровац         

  2002-П2     

Инвестиционо одржавање ОШ "Херој Роса 

Трифуновић Александровац 3.552.200,00       



 44 

      511 Зграде и грађевински објекти 2.996.222,60       

      423 Услуге по уговору 355.977,40       

      4235 

Израда енергетских пасоша основних школа 

Жабари и Брзоходе 200.000,00       

        Година почетка 2017.         

        Година завршетка 2017.         

        Укупна вредност: 3.552.200,00 0,00 0,00 0,00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 3.552.200,00       

        Из других извора         

                      

        ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 5.600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

13.  Развој 

културе 1201-0001 820    Функционисање локалних установа културе  5.600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

      425  Текуће поправке и одржавање  100.000,00       

      511  Зграде и грађевински објекти  200.000,00       

      5114  Пројектна документација  200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

        Реконструкција Дома културе          

      425  Текуће поправке и одржавање  100.000,00       

      511  Зграде и грађевински објекти  100.000,00       

  1201-П     Реконструкција Дома културе у Породину         

      511  Зграде и грађевински објекти  5.000.000,00       

      423  Услуге по уговору  100.000,00       

                      

        Година почетка 2017.         

        Година завршетка Након 2019.         

        Укупна вредност: 5.600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 5.600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

        Из других извора         

                      

        
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 8.373.504,68 0,00 0,00 0,00 
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14. Развој 

спорта и 

омладине 1301-0003 810    Одржавање спортске инфраструктуре  3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 

      425  Текуће поправке и одржвање  300.000,00       

      511  Зграде и грађевински објекти  200.000,00       

  1301-П1     Завршетак фускултурне сале ОШ Жабари 2.800.000,00       

      511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000,00       

      423 Услуге по уговору 300.000,00       

  1301-П2     

Појачано одржавање и доградња спортског 

терена у Влашком Долу 
5.073.504,68       

      511 Зграде и грађевински објекти 5.023.504,68       

      423 Услуге по уговору 50.000,00       

                  

        Година почетка 2017.         

        Година завршетка 2017.         

        Укупна вредност: 8.373.504,68       

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 8.373.504,68       

        Из других извора         

                      

        ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 11.097.900,40 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

15. Локална 

самоуправа 0602-0001 130   

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 11.097.900,40       

      423 Услуге по уговору 2.545.000,00       

      425 Текуће поправке и одржање 3.000.000,00       

      4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.350.000,00       

      4252 Текуће поправке и одржавање опреме 1.650.000,00       

      511 Зграде и грађевински објекти 600.000,00       

      5113 Капитално одржавање зграда и објектата 600.000,00       

      425 Текуће поправке и одржање Месне заједнице 3.213.000,00       

      4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.945.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

      4252 Текуће поправке и одржавање опреме 268.000,00       

  0602-П   511 Изградња надстрешнице 1.739.900,40       
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        Година почетка 2017.         

        Година завршетка Након 2019.         

        Укупна вредност: 11.097.900,40 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 11.097.900,40 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

        Из других извора         

                    

        УКУПНИ РАСХОДИ : 86.396.045,22 31.400.000,00 31.500.000,00 31.800.000,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 1 550.000,00 0,00 0,00 0,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 2 14.038.624,79 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 3 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 5 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 6 6.736.000,00 200.000,00 300.000,00 600.000,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 7 27.147.815,35 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 9 3.552.200,00 0,00 0,00 0,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 13 5.600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 14 8.373.504,68 0,00 0,00 0,00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 15 11.097.900,40 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

        УКУПНИ ПРОГРАМИ: 86.396.045,22 31.400.000,00 31.500.000,00 31.800.000,00 



 47 

Члан 6. 

      

    Члан 8. мења се и гласи: 

 

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

износу од  86.396.044,22 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на  

следећи начин: 

- из  прихода и примања буџета у износу од 86.396.045,22 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 31.400.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 31.400.000,00 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 31.500.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 31.500.000,00 динара и 

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

План финансирања појединачних пројеката дат је у самој табели 

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

укупном износу од 31.800.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 31.800.000,00 динара и 

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

План финансирања појединачних пројеката дат је у самој табели 

 

      

Члан 7. 

 

Члан 9. мења се и гласи: 

 

 

Класа/Кат

егорија/Гр

упа 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 План за 2017.   

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   Средства 

из буџета  

Струк

т-ура 

% 

 Средства 

из осталих 

извора 

финан. 

буџ. 

корисника  

    

Пренета средства из претходне 

године 

     

85.780.585       
23,3%    1.018.600          86.799.185       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

   

282.193.440       
76,7%  22.499.768        304.693.208       

710000   ПОРЕЗИ 
     

81.000.000       
22,0%                   -          81.000.000       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

     

42.500.000       
11,5%                   -          42.500.000       

  711111 Порез на зараде 
     

33.000.000       
9,0%      33.000.000       

  711121 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по 

решењу Пореске управе 

          

500.000       
0,1%           500.000       

  711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по 

решењу Пореске управе 

       

2.000.000       
0,5%        2.000.000       
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  711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

       

2.500.000       
0,7%        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 управе  

          

200.000       
0,1%           200.000       

  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       
0,1%           500.000       

  711184 
Самодоприноси од лица који 

самостално обављају делатност 

          

500.000       
0,1%           500.000       

  711190 Порез на друге приходе 
       

3.300.000       
0,9%        3.300.000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
     

23.000.000       
6,3%                   -          23.000.000       

  713121 

Порез на имовину (осим на 

земљиште, акције и уделе) од 

физичких лица 

     

13.000.000       
3,5%      13.000.000       

  713122 

Порез на имовину (осим на 

земљиште, акције и уделе) од 

правних лица 

       

4.800.000       
1,3%        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       
0,8%        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       
0,4%        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       
3,0%                   -          11.000.000       

  714441 
Средства за противпожарну 

заштиту 
  0,0%                       -       
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  714431 

Комунална такса за коришћење 

рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и 

просторима који припадају 

јединици локалне 

самоуправе(коловози, тротоари, 

зелене површине, бандере и сл.)   

            

50.000       
0,0%             50.000       

  714513 

Комунална такса за држање 

моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних 

возила и машина 

       

8.000.000       
2,2%        8.000.000       

  714543 

Накнада за промену намене 

обрадивог пољопривредног 

земљишта 

            

50.000       
0,0%             50.000       

  714549 

Накнада од емисије SO2, NO2, 

прашкастих материја и одложеног 

отпада 

  0,0%                       -       

  714552 Боравишна такса   0,0%                       -       

  714562 
Посебна накнада за заштиту и 

унапређење животне средине 

       

2.900.000       
0,8%        2.900.000       

  714572 
Комунална такса за држање 

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

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
       

4.500.000       
1,2%                   -            4.500.000       

  716111 
Комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору 

       

4.500.000       
1,2%        4.500.000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
   

183.670.527       
49,9%    9.092.791        192.763.318       

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

                     

-       
0,0%    3.883.643            3.883.643       

  732150 

Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа 

градова 

  0,0%    3.883.643            3.883.643       

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ 

   

183.670.527       
49,9%    5.209.148        188.879.675       

  

733151 

Ненаменски трансфери од 

Републике у корист нивоа 

општина 

   

181.542.087       
49,3%    3.345.000        184.887.087       

  733154 

Текући наменски трансфери, у 

ужем смислу, од Републике у 

корист нивоаопштина 

       

2.128.440       
0,6%    1.864.148            3.992.588       

  733253 

Капитални трансфери од других 

нивоа власти у корист нивоа 

општина 

  0,0%                       -       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
     

17.422.913       
4,7%  13.406.977          30.829.890       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
       

2.700.000       
0,7%       500.000            3.200.000       

  741151 
Камате на средства трезора 

општине 

       

1.350.000       
0,4%        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%                       -       
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  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       
0,2%       500.000            1.300.000       

  741532 

Комунална такса за коришћење 

простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима 

  0,0%                       -       

  741533 

Комунална такса за коришћење 

слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге 

облике привременог коришћења 

  0,0%                       -       

  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       
2,2%  11.352.758          19.502.758       

  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%    6.548.000            6.748.000       

  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 озакоњавање објеката 
       

1.900.000       
0,5%        1.900.000       

  742351 

Приходи  које својом делатношћу 

остваре органи и организације 

општине 

       

5.500.000       
1,5%    3.616.758            9.116.758       

  742372 

Приходи буџетских корисника 

које остварују додатним 

активностима 

          

250.000       
0,1%       793.000            1.043.000       
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743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

       

1.950.000       
0,5%                   -            1.950.000       

  743324 

Приходи од новчаних казни за 

прекршаје, предвиђене прописима 

о безбедности саобраћаја на 

путевима 

       

1.750.000       
0,5%        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       

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       
1,3%       404.219            5.027.132       

  745151 
Остали приходи у корист нивоа 

градова 

       

4.522.913       
1,2%       404.219            4.927.132       

  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%                   -                           -       
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  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 

   

282.293.440       
76,7%  22.499.768        304.793.208       

  

3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА 

СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

   

368.074.025       

100,0

% 
 23.518.368        391.592.393       

 

 

 

 

 

Легенда 

  

Средства из буџета 
Средства из осталих 

извора 

  Изворни приходи 49.322.913 13.406.977 

  Уступљени приходи 49.200.000 0 

  Трансфери 183.670.527 9.092.791 

  Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000 0 

  Примања од задуживања 0 0 

  

Укупно 282.293.440 22.499.768 

 

 

 

Члан 8. 

   

 

           Члан 10. мења се и гласи: 

 

       ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА  

      

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
            

309.529.102       
  

         

17.450.577       

           

326.979.680       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

            

82.866.144       
22,5% 

         

1.588.000       
          84.454.144       
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411 Плате и додаци запослених 

              

56.230.230       
15,3% 

           

1.200.000       

             

57.430.230       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 

              

10.204.822       
2,8% 

              

238.000       

             

10.442.822       

413 Накнаде у натури (превоз) 

                   

181.000       
0,0% 

                          

-       

                  

181.000       

414 Социјална давања запосленима 

                

8.680.092       
2,4% 

              

150.000       

               

8.830.092       

415 Накнаде за запослене 

                

7.090.000       
1,9% 

                          

-       

               

7.090.000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 

                   

480.000       
0,1% 

                          

-       

                  

480.000       

417 Посланички додатак; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

418 Судијски додатак. 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

            

90.880.236       
24,7% 

       

14.578.577       
        105.458.814       

421 Стални трошкови 

              

12.726.000       
3,5% 

           

3.179.000       

             

15.905.000       

422 Трошкови путовања 

                   

965.000       
0,3% 

              

403.000       

               

1.368.000       

423 Услуге по уговору 

              

41.492.177       
11,3% 

           

2.321.000       

             

43.813.177       

424 Специјализоване услуге 

              

11.079.115       
3,0% 

              

355.000       

             

11.434.115       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 

              

16.346.144       
4,4% 

           

2.910.819       

             

19.256.963       

426 Материјал 

                

8.271.800       
2,2% 

           

5.409.758       

             

13.681.558       

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% 

                          

-       
                             -       

442 Отплата страних камата; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

443 Отплата камата по гаранцијама 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

              

9.300.000       
2,5% 

                          

-       
            9.300.000       

4511 

Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

4512 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

                

9.300.000       
2,5% 

                          

-       
            9.300.000       

452 

Субвенције приватним финансијским 

институцијама; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
 

453 

Субвенције јавним финансијским 

институцијама; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

454 Субвенције приватним предузећима 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       
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460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

            

55.633.074       
15,1% 

            

704.000       
          56.337.074       

461 Донације страним владама  
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

462 
Донације и дотације међународним 

организацијама 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
              

37.201.526       
10,1%  

             

37.201.526       

4632 
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 

                

2.849.624       
0,8% 

                          

-       

               

2.849.624       

464 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

                

5.600.000       
1,5% 

                          

-       
            5.600.000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
                

9.981.924       
2,7% 

              

704.000       
          10.685.924       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

            

32.465.314       
8,8% 

                          

-       
          32.465.314       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

              

32.465.314       
8,8% 

                          

-       

             

32.465.314       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

            

28.471.557       
7,7% 

            

580.000       
          29.051.557       

481 Дотације невладиним организацијама; 

              

10.450.525       
2,8% 

                          

-       

             

10.450.525       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

              

14.406.576       
3,9% 

              

530.000       

             

14.936.576       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 

                

1.907.456       
0,5% 

                

50.000       

               

1.957.456       

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; 

                

1.407.000       
0,4% 

                          

-       

               

1.407.000       

489 

Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију националног инвестиционог 

плана 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

БУЏЕТА 

              

9.912.777       
2,7% 

                          

-       
            9.912.777       

494 

Административни трансфери из буџета - 

Текући расходи 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

495 

Административни трансфери из буџета - 

Издаци за нефинансијску имовину 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

496 

Административни трансфери из буџета - 

Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

499 

Административни трансфери из буџета - 

Средства резерве 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

49911 Стална резерва 

                

1.400.825       
0,4% 

                          

-       

               

1.400.825       

49912 Текућа резерва 

                

8.511.952       
2,3% 

                          

-       

               

8.511.952       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

            

58.544.924       
15,9% 

         

6.067.791       
          64.612.715       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

            

58.544.924       
15,9% 

         

6.067.791       
          64.612.715       

511 Зграде и грађевински објекти; 

              

56.143.924       
15,3% 

           

5.847.791       

             

61.991.715       

512 Машине и опрема; 

                

2.301.000       
0,6% 

              

200.000       

               

2.501.000       

513  Остале некретнине и опрема; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

514 Култивисана имовина; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       
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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  

         

368.074.026       
100,0% 

       

23.518.368       
        391.592.395       
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Члан 9. 

 

 

 Члан 11. мења се и гласи: 
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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 7.958.000  7.958.000 

    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 14.689.592  14.689.592 

      Функција 111: 14.689.592 0 14.689.592 

      
Извори финансирања за програмску активност 2101-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 14.689.592  14.689.592 
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      Свега за програмску активност 2101-0001: 14.689.592 0 14.689.592 

          

 2 2101-П1    Манифестација Дана особођења општине Жабари    

   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 

     4819 Редовна делатност политичких партија 84.525  84.525 

     4819 Изборне активности политичких партија    
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      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 16.824.117  16.824.117 

      Свега за Програм 15: 16.824.117 0 16.824.117 

          

      Извори финансирања за Главу 1:    

     01 Приходи из буџета 16.824.117  16.824.117 

      Свега за Главу 1: 16.824.117 0 16.824.117 

          

      Извори финансирања за Раздео 1:    

     01 Приходи из буџета 16.824.117  16.824.117 

      Свега за Раздео 1: 16.824.117 0 16.824.117 

          

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 

    23 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   0 

    24 421 Стални трошкови   0 

    25 422 Трошкови путовања 300.000  300.000 



 59 

    26 423 Услуге по уговору 2.270.000  2.270.000 

    27 424 Специјализоване услуге 1.000.000  1.000.000 

    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 12.699.808  12.699.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 111: 12.699.808 0 12.699.808 

      
Извори финансирања за програмску активност 2101-

0002: 
      

     01 Приходи из буџета 12.699.808  12.699.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за програмску активност 2101-0002: 12.699.808 0 12.699.808 

      Извори финансирања за Програм 16:    

     01 Приходи из буџета 12.699.808  12.699.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Програм 16: 12.699.808 0 12.699.808 

      Извори финансирања за Главу 1:    

     01 Приходи из буџета 12.699.808  12.699.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Главу 1: 12.699.808 0 12.699.808 

          

 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 

      Извори финансирања за функцију 830:       

     01 Приходи из буџета 1.900.000  1.900.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 
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      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 14.599.808  14.599.808 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за Раздео 2: 14.599.808 0 14.599.808 

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 10.000.000  10.000.000 

    33 426 Материјал 200.000  200.000 

    249 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.089.000  1.089.000 

      Извори финансирања за функцију 111:       

     01 Приходи из буџета 11.289.000  11.289.000 

      Функција 111: 11.289.000 0 11.289.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0002: 
      

     01 Приходи из буџета 3.989.000  3.989.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.300.000  7.300.000 

      Свега за програмску активност 1201-0002: 11.289.000 0 3.989.000 
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      Извори финансирања за Програм 16:    

     01 Приходи из буџета 3.989.000  3.989.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.300.000  7.300.000 

      Свега за Програм 16: 11.289.000 0 3.989.000 

          

      Извори финансирања за Главу 1:    

     01 Приходи из буџета 3.989.000  3.989.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.300.000  7.300.000 

      Свега за Главу 1: 11.289.000 0 3.989.000 

          

      Извори финансирања за Раздео 3:    

     01 Приходи из буџета 3.989.000  3.989.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.300.000  7.300.000 

      Свега за Раздео 3: 11.289.000 0 3.989.000 

              

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 
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    45 465 Остале донације, дотације и трансфери (Уредба Владе) 166.424  166.424 

    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 
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    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 

    53 421 Стални трошкови 7.252.000  7.252.000 

    54 422 Трошкови путовања 250.000  250.000 

    55 423 Услуге по уговору 6.765.000  6.765.000 

    56 424 Специјализоване услуге 300.000  300.000 

    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 5.200.000  5.200.000 

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

    61 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.896.456  1.896.456 

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

    63 511 Зграде и грађевински објекти 2.339.900  2.339.900 

    64 512 Машине и опрема 1.300.000  1.300.000 

      Извори финансирања за функцију 130:       

     01 Приходи из буџета 97.182.508  97.182.508 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.686.900  2.686.900 

      Функција 130: 99.869.408 0 97.182.508 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 97.182.508 0 97.182.508 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.686.900  2.686.900 

      Програмска активност 0602-0001 99.869.408 0 99.869.408 

      Извори финансирања за пројекат 0602-П:       

     01 Приходи из буџета 97.182.508  97.182.508 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.686.900  2.686.900 

      Свега за пројекат 0602-П: 99.869.408 0 99.869.408 

          

      БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА     

  
0602-

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

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-

0010: 
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     01 Приходи из буџета 1.400.825  1.400.825 

      Свега за програмску активност 0602-0010: 1.400.825 0 1.400.825 

  
0602-

0009 
112 66 49912 Текућа резерва 2,0% 8.511.952  8.511.952 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-

0009: 
      

     01 Приходи из буџета 8.511.952  8.511.952 

      Свега за програмску активност 0602-0009: 8.511.952 0 8.511.952 

      Извори финансирања за функцију 112:       

     01 Приходи из буџета 4.309.477  4.309.477 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.603.300  5.603.300 

      Функција 112: 9.912.777 0 4.309.477 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-

0009+0010: 
      

     01 Приходи из буџета 4.309.477  4.309.477 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.603.300  5.603.300 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 9.912.777 0 4.309.477 

          

      Извори финансирања за функцију 112:       

     01 Приходи из буџета 4.309.477  4.309.477 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.603.300  5.603.300 

      Функција 112: 9.912.777 0 9.912.777 

  0602-П    Пројекат јавних радова    

   620   Развој заједнице    

    67 422 Трошкови путовања   0 

    68 423 Услуге по уговору   0 

    69 424 Специјализоване услуге   0 

    70 465 Остале донације, дотације и трансфери   0 

    71 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   0 

    251 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурањаНАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
1.000.000  1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 620:       
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     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 1.000.000 

      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 102.491.985  102.491.985 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.290.200  8.290.200 

      Извори финансирања за Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 102.491.985  102.491.985 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.290.200  8.290.200 

      Свега за Програм 15: 110.782.185 0 110.782.185 

          

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 

      
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 



 66 

    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       

  0602-0014   Ванредне ситуације    

   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 

    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-

0014: 
      

     01 Приходи из буџета 570.000 0 570.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0014: 570.000 0 570.000 
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      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 

      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 
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  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       

  1102-0010     Управљање (идржавање) јавним расветама    

   640   Улична расвета    

    82 425 Текуће поправке и одржавање 490.144  490.144 

    83 511 Зграде и грађевински објекти 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 640:       

     01 Приходи из буџета 990.144  990.144 

      Функција 640: 990.144 0 990.144 

      
Извори финансирања за програмску активност 1102-

0010: 
      

     01 Приходи из буџета 990.144  990.144 

      Свега за програмску активност 1102-0010: 990.144 0 990.144 
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  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) 
800.000  800.000 

      Извори финансирања за функцију 560:       

     01 Приходи из буџета 1.950.000  1.950.000 

      Функција 560: 1.950.000 0 1.950.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1102-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета 1.950.000  1.950.000 

      Свега за програмску активност 1102-0004: 1.950.000 0 1.950.000 

          

  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:       
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     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 3.100.000  3.100.000 

     5112 Изградња 2.500.000  2.500.000 

     5113 Капитално одржавање    

     5114 Пројекти водоснабдевања 600.000  600.000 

      Извори финансирања за функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 

      Функција 630: 3.600.000 0 3.600.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1102-

0008: 
      

     01 Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 

      Свега за програмску активност 1102-0008: 3.600.000 0 3.600.000 

  1102 П    Реконструкција дела главног цевовода у Александровцу    

   630   Водоснабдевање    

    255 511 Зграде и грађевински објекти 9.328.481  9.328.481 

    255.1. 5113 Изградња 8.983.481  8.983.481 

    255.2. 5114 Пројектно техничка документација 345.000  345.000 

    256 423 Услуге по уговору 120.000  120.000 

      Извори финансирања за функцију 630:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.448.481  9.448.481 

      Функција 630: 9.448.481 0 9.448.481 

      Извори финансирања за пројекат 1102-П:       
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     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.448.481  9.448.481 

      Свега за пројекат 1102-П: 9.448.481 0 9.448.481 

      Извори финансирања за функцију 630:       

     01 Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.448.481  9.448.481 

      Функција 630: 13.048.481 0 13.048.481 

      
Извори финансирања за програмску активност 1102-

0008: 
      

     01 Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.448.481  9.448.481 

      Свега за програмску активност 1102-0008: 13.048.481 0 13.048.481 

          

  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 6.760.144 0 6.760.144 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.448.481  9.448.481 

      Свега за Програм 2: 16.208.625 0 16.208.625 

          

5 1.7. 0101    ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    
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  0101-0001   Унапређење  услова за пољопривредну делатност    

   421   Пољопривреда    

    93 423 Услуге по уговору 400.000  400.000 

    94 424 Специјализоване услуге 311.751  311.751 

      Извори финансирања за функцију 421:       

     01 Приходи из буџета 632.000  632.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 79.751  79.751 

      Функција 421: 711.751 0 632.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0101-

0001: 
    0 

     01 Приходи из буџета 632.000  632.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 79.751  79.751 

      Свега за Програмску активност 0101-0001: 711.751 0 711.751 

         0 

  0101-0002   Подстицаји пољопривредној производњи   0 

   421   Пољопривреда   0 

    95 451 Субвенције 6.300.000  6.300.000 

  0101- П   4512 Капиталне субвенције у пољопривреди                                                                 6.300.000  6.300.000 

      Вештачко осемењавање 2.000.000  2.000.000 

      Инвестиције у опрему и засаде 3.400.000  3.400.000 

      Садни материјал  600.000  600.000 

      Остало 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 421:     0 

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.000.000  6.000.000 

      Функција 421: 6.300.000 0 6.300.000 

      Извори финансирања за Пројекат 0101-0002:     0 

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.000.000  6.000.000 

      Свега за Пројекат 0101-0002: 6.300.000 0 6.300.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 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 6.000.000  6.000.000 

      Свега за Програмску активност 0101-0002: 6.300.000 0 6.300.000 

         0 

      Извори финансирања за Програм 5:   0 

     01 Приходи из буџета 932.000  932.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.079.751  6.079.751 

      Свега за Програм 5: 7.011.751 0 7.011.751 

          

      Извори финансирања за Програм 5:    

     01 Приходи из буџета 932.000  932.000 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.079.751  6.079.751 

      Свега за Главу 4: 7.011.751 0 7.011.751 

          

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    

    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 
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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    

   520 98 511 
Зграде и грађевински објекти 

(реконстр.фекал.колектора,прикључак, планирање) 
  0 

    98.1. 511 Зграде и грађевински објекти 100.000  100.000 

  0401-П6 520 98.2. 511 

Реконструкција фекалног колектора у ул."9 Септембра, 

Смедеревска и део улице Кнеза Милоша" У Жабарима II 

фаза 

2.220.000  2.220.000 

     5113 Реконструкција фекалног колектора 2.000.000  2.000.000 

     5114 Планирање и праћење пројекта, оцена и коментар 220.000  220.000 

  0401-П7 520 98.3 511 Пројекат канализационе мреже у Александровцу 218.000  218.000 

    257 423 Услуге по уговору 50.000  50.000 

  0401-П8 520   
ПРОЈЕКАТ Санација шајковачког потока ( обезбеђење 

протицајног профила бујичних потока) 
  0 

    253 425 Текуће поправке и одржавање 740.000  740.000 

    254 423 Услуге по уговору 40.000  40.000 

      УКУПНО ПРОЈЕКАТ 0401-П8 780.000  780.000 

      Извори финансирања за функцију 520:       

     01 Приходи из буџета 318.000  318.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.050.000  3.050.000 

      Функција 520: 3.368.000 0 318.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0401-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета 318.000  318.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.050.000  3.050.000 

      Свега за Програмску активност 0401-0004: 3.368.000 0 318.000 

          

  0401-0005   Управљање комуналним отпадом    
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   510   Упеављање отпадом     

    99 424 Специјализоване услуге  7.351.313  7.351.313 

    99.1. 424 Специјализоване услуге (ДЕПОНИЈА) 6.600.000  6.600.000 

    99.2. 424 Пренета неутрошена средства из предх.године 751.313  751.313 

      Извори финансирања за функцију 510:       

     01 Приходи из буџета 6.600.000  6.600.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 751.313  751.313 

      Функција 510: 7.351.313 0 6.600.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0401-

0005: 
      

     01 Приходи из буџета 6.600.000  6.600.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 751.313  751.313 

      Свега за Програмску активност 0401-0005: 7.351.313 0 6.600.000 

          

      Извори финансирања за Програм 6:    

     01 Приходи из буџета 7.118.000  7.118.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.801.313  3.801.313 

      Свега за Програм 6: 10.919.313 0 10.919.313 

          

      Извори финансирања за Главу 1.8:    

     01 Приходи из буџета 7.118.000  7.118.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.801.313  3.801.313 

      Свега за Главу 1.8: 10.919.313 0 10.919.313 

          

5 1.9.     ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

          

  0701-0001    Одржавање путева    

   451   Друмски саобраћај    

    100 424 Специјализоване услуге   0 

    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 300.000  300.000 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 451: 300.000 0 300.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0701-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за програмску активност 0701-0001: 300.000 0 300.000 

          

  0701-0002   Одржавање саобраћајне инфраструктуре    

   451   Друмски саобраћај    

    103 424 Специјализоване услуге   0 

    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 300.000  300.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 451: 300.000 0 300.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0701-

0002: 
      

     01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Свега за програмску активност 0701-0002: 300.000 0 300.000 

          

  0701-П    Ревитализација пољских путева    

   451   Друмски саобраћај    

    106 425 Текуће поправке и одржавање 4.500.000  4.500.000 

    258 423 Услуге по уговору 50.000  50.000 

      Извори финансирања за функцију 451:     0 

     01 Приходи из буџета 850.000  850.000 

     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.700.000  3.700.000 

      Функција 451: 4.550.000 0 4.550.000 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П:       
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     01 Приходи из буџета 850.000  850.000 

     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.700.000  3.700.000 

      Свега за пројекат 0701-П: 4.550.000 0 4.550.000 

          

  0701-П    Поплочавање тротоара у Жабарима    

   451   Друмски саобраћај    

     482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   0 

     511 Зграде и грађевински објекти   0 

      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    

    107 425 Текуће поправке и одржавање 1.350.000  1.350.000 

    259 423 Услуге по уговору 60.000   

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.410.000  1.410.000 

      Функција 451: 1.410.000 0 1.410.000 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.410.000  1.410.000 

      Свега за пројекат 0701-П: 1.410.000 0 1.410.000 

          

  0701-П    Пројекти локалних путева    
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   451   Друмски саобраћај    

    108 511 Зграде и грађевински објекти 602.600  602.600 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

     07 Трансфери од других нивоа власти 102.600 0 102.600 

      Функција 451: 602.600 0 500.000 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

     07 Трансфери од других нивоа власти 102.600 0 102.600 

      Свега за пројекат 0701-П: 602.600 0 500.000 

  0701-П    Асфалтирање путева на територији општине    

   451   Друмски саобраћај    

    109 511 Зграде и грађевински објекти 20.065.215  20.065.215 

    260 423 Услуге по уговору 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 451:       

     01 Приходи из буџета 1.470.000  1.470.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 19.095.215  19.095.215 

      Функција 451: 20.565.215 0 20.565.215 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П:       

     01 Приходи из буџета 1.470.000  1.470.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 19.095.215  19.095.215 

      Свега за пројекат 0701-П: 20.565.215 0 20.565.215 

  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 
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      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 3.420.000  3.420.000 

     07 Трансфери од других нивоа власти 102.600 0 102.600 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 24.205.215  24.205.215 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 7 27.727.815 0 27.727.815 

                    

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: 
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     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 

Донације и трансфери осталим нивоима власти=накнада за 

социјалну заштиту из буџета ЗА НЕСОЦИЈАЛНО 

СТАНОВНИШТВО ( помоћи,сахране лечење,избеглице..) 

335.314  335.314 

    118 463 
Донације и трансфери осталим нивоима власти (наркоманија 

) 
0  0 

     4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти   0 

    119 472 
Накнада за социјалну заштиту из буџета ЗА СОЦИЈАЛНО 

СТАНОВНИШТВО ( помоћи,сахране лечење,избеглице..) 
268.460  268.460 

    120 463 
Донације и трансфери осталим нивоима власти ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ЖАБАРИ 
1.670.000  1.670.000 

     4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 1.520.000  1.520.000 

     4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 150.000  150.000 

    271 463 

Донације и трансфери осталим нивоима власти=накнада за 

социјалну заштиту из буџета ЗА НЕСОЦИЈАЛНО 

СТАНОВНИШТВО ( помоћи,сахране лечење,избеглице..) 

874.686  874.686 

     4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 874.686  874.686 

    272 472 
Накнада за социјалну заштиту из буџета ЗА СОЦИЈАЛНО 

СТАНОВНИШТВО ( помоћи,сахране лечење,избеглице..) 
531.540  531.540 

      Извори финансирања за функцију 070:       

     01 Приходи из буџета 3.560.000  3.560.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 120.000  120.000 

      Функција 070: 3.680.000 0 3.560.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 3.560.000  3.560.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 120.000  120.000 
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      Свега за Програмску активност 0901-0001: 3.680.000 0 3.680.000 

          

          

  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
   

  
 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не 

квалификованом на другом месту    

  0901-П    Пројекат: "ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА."    

    275 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  3.025.840  3.025.840 

     4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти  3.025.840  3.025.840 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 1.000.000  1.000.000 

     07. Донације од осталих нивоа власти 2.025.840  2.025.840 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 090: 3.025.840 0 3.025.840 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета 1.000.000  1.000.000 

     07. Донације од осталих нивоа власти 2.025.840  2.025.840 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 3.025.840 0 3.025.840 

          

  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
   

  
 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не 

квалификованом на другом месту    

  
0901-П  

  
Пројекат: "ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА СА 

СМЕТЊАМА"    

    276 463 Накнада за социјалну заштиту из буџета 2.940.000  2.940.000 

     4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти  2.940.000  2.940.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.840.000  2.840.000 
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      Функција 090: 2.940.000 0 2.940.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.840.000  2.840.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 2.940.000 0 2.940.000 

      Функција 090:   0   

  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 ЛИЦА-

ИЗБЕГЛИЦЕ СА Косова    

    122 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 1.000.000  1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.000.000  1.000.000 

      Функција 090: 1.000.000 0 1.000.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0003: 
      

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.000.000  1.000.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 1.000.000 0 1.000.000 

  
0901-П  

  
Пројекат: "ПОМОЋ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА-

ИЗБЕГЛИЦЕ ван Косова    

    123 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 2.000.000  2.000.000 
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      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.000.000  2.000.000 

      Функција 090: 2.000.000 0 2.000.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0003: 
      

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.000.000  2.000.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0003: 2.000.000 0 2.000.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0003: 
      

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.000.000  2.000.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0003: 3.540.000 0 3.540.000 

          

  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 У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ"Жаг.    

    125 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 675.000  675.000 
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     4631 
Текуће донације, дотације и трансфери осталим нивоима 

власти 
675.000  675.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 675.000  675.000 

      Функција 090: 675.000 0 675.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 675.000  675.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 675.000 0 675.000 

          

  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
   

  
 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не 

квалификованом на другом месту    

  
0901-П  

  
Пројекат: "ПОМОЋ У КУЋИ УГРОЖЕНОМ 

СТАНОВНИШТВУ."    

    126 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  0  0 

     4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти    0 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета   0 

     07. Донације од осталих нивоа власти   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 090: 0 0 0 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета 0  0 

     07. Донације од осталих нивоа власти 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 0 0 0 

          

  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
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 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не 

квалификованом на другом месту    

  
0901-П  

  
Пројекат: "ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА СА 

СМЕТЊАМА"    

    127 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 160.000  160.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 160.000  160.000 

      Функција 090: 160.000 0 160.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 160.000  160.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 160.000 0 160.000 

      Функција 090:   0   

  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
   

  
 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не 

квалификованом на другом месту    

  

0901-П  

  
Пројекат: "ПОМОЋ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КОЈИ ИМАЈУ 

ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ"    

    265 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 2.940.000  2.940.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.940.000  2.940.000 

      Функција 090: 2.940.000 0 2.940.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.940.000  2.940.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 2.940.000 0 2.940.000 

      Функција 090:   0   
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  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
   

  
 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не 

квалификованом на другом месту    

  

0901-П  

  

Пројекат: "ПОМОЋ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И 

МЕТОХИЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА А 

КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ"    

    266 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 2.750.000  2.750.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.750.000  2.750.000 

      Функција 090: 2.750.000 0 2.750.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.750.000  2.750.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 2.750.000 0 2.750.000 

      Функција 090:   0   

  0901-0004   
САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
   

  
 090 

  
Социјална помоћ угроженом становништву не 

квалификованом на другом месту    

  

0901-П  

  

Пројекат: "ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ РОБЕ И 

МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ У 

ПОЉ.ЗАНАТСТВУ,УСЛУЖНОЈ И ДР.ДЕЛАТНОСТИ 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И 

МЕТОХИЈЕ  А КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ"    

    267 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 600.000  600.000 

      Извори финансирања за функцију 090:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600.000  600.000 
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      Функција 090: 600.000 0 600.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0004: 
      

     01 Приходи из буџета 0  0 

     07. Донације од осталих нивоа власти 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.125.000  7.125.000 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 7.125.000 0 7.125.000 

      Функција 090:   0   

  0901-0003   Подршка социо-хуманитарним организацијама    

  0901-П    
Пројекат: "СТАМБЕНО РЕШЕЊЕ ЗА 

НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ИЗБЕГЛИЦЕ И СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНА ЛИЦА И ПОРОДИЦЕ" 

   

   060   Функција: Становање    

    280 511 Зграде и грађевински објекти 400.000  400.000 

     5114 Пројектно планирање 400.000  400.000 

    281 423 Услуге по уговору 100.000  100.000 

     4235 Стручне услуге 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 060:       

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500.000  500.000 

      Функција 060: 500.000 0 0 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-

0003: 
      

     01 Приходи из буџета   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500.000  500.000 

      Извори финансирања за Програм 11:    

     01 Приходи из буџета 22.250.000  22.250.000 

     07. Донације од осталих нивоа власти 2.025.840  2.025.840 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13.585.000  13.585.000 

      Свега за Програм 11: 37.860.840 0 37.860.840 

      Извори финансирања за Разео 5.1.10:    

     01 Приходи из буџета 22.250.000 0 22.250.000 

     07. Донације од осталих нивоа власти 2.025.840  2.025.840 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13.585.000  13.585.000 

      Свега за Раздео 5.1.10: 37.860.840 0 37.860.840 

              

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 4.500.000  4.500.000 

     4641 Дотације организацијама социјалног осигурања 910.000  910.000 

     4642 Дотације организацијама социјалног осигурања 3.590.000  3.590.000 

      Извори финансирања за функцију 760:       

     01 Приходи из буџета 4.500.000  4.500.000 

      Функција 760: 4.500.000 0 4.500.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 1801-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 4.500.000  4.500.000 
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      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 

                    

            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  600.000 

     4631 Tекући трансфери осталим нивоима власти 600.000  600.000 

    135 481 Дотације невладиним организацијама 100.000  100.000 
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      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 

  
1201-П  

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ПОРОДИНУ 
   

   820   Услуге културе    

    261 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000   

    262 423 Услуге по уговору 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.100.000  5.100.000 

      Функција 820: 5.100.000 0 5.100.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1201-П:       

     13. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.100.000  5.100.000 

      Свега за Програмску активност 1201-П 5.100.000 0 5.100.000 

          

      820     ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

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

   840   ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    138 481 Дотације невладиним организацијама 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 840:       

     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 1.700.000  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 5.100.000  5.100.000 

      Свега за Програм 13: 6.800.000 0 6.800.000 

          

      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 5.100.000  5.100.000 

      Свега за Главу 4.4: 6.800.000 0 6.800.000 

          

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 
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      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 

      Свега за Програмску активност 1301-0002: 500.000 0 500.000 

  
1301-П  

  ЗАВРШЕТАК ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОШ ЖАБАРИ 
   

   810   Услуге културе    

    263 511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000   

    264 423 Услуге по уговору 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 810:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.600.000  2.600.000 

      Функција 810: 2.800.000 0 2.600.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 1201-П:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

     13. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.600.000  2.600.000 

      Свега за Програмску активност 1201-П 2.800.000 0 2.600.000 

  
1301-П  

  
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И ДОГРАДЊА СПОРТСКОГ 

ТЕРЕНА У ВЛАШКОМ ДОЛУ    

   810   Услуге културе    

    277 511 Зграде и грађевински објекти 5.023.505  5.023.505 

    264 423 Услуге по уговору 50.000  50.000 

      Извори финансирања за функцију 810:       

     01 Приходи из буџета 5.073.505  5.073.505 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 810: 5.073.505 0 5.073.505 

      Извори финансирања за Програмску активност 1301-П:       

     01 Приходи из буџета 5.073.505  5.073.505 

     13. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 
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      Свега за Програмску активност 1301-П 5.073.505 0 5.073.505 

  1301-0001   
Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
   

   810   Услуге рекреације и спорта    

      СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ    

    141 481 Дотације невладиним организацијама 5.706.000  5.706.000 

      Извори финансирања за функцију 810:       

     01 Приходи из буџета 5.056.000  5.056.000 

     13. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 650.000  650.000 

      Функција 810: 5.706.000 0 5.706.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 1301-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 5.056.000  5.056.000 

     13. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 650.000  650.000 

      Свега за Програмску активност 1301-0001: 5.706.000 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 11.529.505  11.529.505 
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     13. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.250.000  3.250.000 

      Свега за Програм 14: 14.779.505 0 11.529.505 

      Извори финансирања за раздео 5.1.13.       

     01 Приходи из буџета 11.529.505 0 11.529.505 

     13. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.250.000  3.250.000 

      Свега за Раздео 5.1.13. 14.779.505 0 14.779.505 

          

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-П    
Пројекат:Инвестиционо одржавање ОШ "Херој Роса 

Трифуновић" Александровац 
   

   912   Основно образовање    

    269 511 Зграде и грађевински објекти 2.996.223 5.747.791 8.744.014 

    270 423 Услуге по уговору 355.977  355.977 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 3.352.200  3.352.200 
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     06. Донације од међународних организација  3.883.643 3.883.643 

     07. Донације од осталих нивоа власти  1.864.148 1.864.148 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 912: 3.352.200 5.747.791 9.099.991 

      Извори финансирања за пројекат 2002-П2:       

     01 Приходи из буџета 3.352.200  3.352.200 

     06. Донације од међународних организација  3.883.643 3.883.643 

     07. Донације од осталих нивоа власти  1.864.148 1.864.148 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за пројекат 2002-П: 3.352.200 5.747.791 9.099.991 

  2002-П    Пројекат:Израда енергетских пасоша школа    

   912   Основно образовање    

    282 423 Услуге по уговору 200.000 0 200.000 

      Школа Жабари 100.000  100.000 

      Школа брзоходе 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

     06. Донације од међународних организација   0 

     07. Донације од осталих нивоа власти   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 912: 200.000 0 200.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-П2:       

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

     06. Донације од међународних организација   0 

     07. Донације од осталих нивоа власти   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за пројекат 2002-П: 200.000 0 200.000 

  2002-0001   Функционисање основних школа    

   912   Основно образовање    

    149 463 Основна школа "Дуде Јовић" Жабари 15.956.000  15.956.000 

     4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 15.398.000  15.398.000 

     4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 558.000  558.000 
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      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 14.853.000  14.853.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.103.000  1.103.000 

      Функција 912: 15.956.000 0 14.853.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 2002-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 14.853.000  14.853.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.103.000  1.103.000 

      Свега за програмску активност 2002-0001: 15.956.000 0 15.956.000 

          

  2002-П1    Санација и адаптација школе у Кочетину    

   912   Основно образовање    

    150 463 Трансфери осталим нивоима власти 800.000  800.000 

     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 



 97 

      Свега за пројекат 2002-П: 0 0 0 

      Извори финансирања     

     01 Приходи из буџета 15.853.000 0 15.853.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.103.000  1.103.000 

      Свега  16.956.000 0 16.956.000 

          

    151 463 
Основна школа "Херој Роса Трифуновић" 

Александровац 
11.612.000  11.612.000 

     4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10.868.000  10.868.000 

     4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 744.000  744.000 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета 10.262.000  10.262.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.350.000  1.350.000 

      Функција 912: 11.612.000 0 11.612.000 

          

  2002-П    Санација фасаде на школи у Александровцу    

   912   Основно образовање    

    152 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-П2:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за пројекат 2002-П: 0 0 0 

  2002-П    Сређивање ђачке кухиње у Ореовици    

   912   Основно образовање    

    252 463 Трансфери осталим нивоима власти 597.624  597.624 

     4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 597.624  597.624 

      Извори финансирања за функцију 912:       

     01 Приходи из буџета   0 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 597.624  597.624 

      Функција 912: 597.624 0 597.624 

      Извори финансирања за пројекат 2002-П2:       

     01 Приходи из буџета 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 597.624  597.624 

      Свега за пројекат 2002-П: 597.624 0 597.624 

      Извори финансирања     

     01 Приходи из буџета 10.262.000 0 10.262.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.947.624  1.947.624 

      Свега  12.209.624 0 12.209.624 

      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 36.067.200  36.067.200 

     06. Донације од међународних организација  3.883.643 3.883.643 

     07. Донације од осталих нивоа власти  1.864.148 1.864.148 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.050.624  3.050.624 

      Свега за програмску активност 2002-0001: 39.117.824 5.747.791 44.865.615 

      Извори финансирања за Програм 9:    

     01 Приходи из буџета 36.067.200  36.067.200 

     06. Донације од међународних организација  3.883.643 3.883.643 

     07. Донације од осталих нивоа власти  1.864.148 1.864.148 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.050.624  3.050.624 

      Свега за Програм 9: 39.117.824 5.747.791 44.865.615 

          

      Извори финансирања     

     01 Приходи из буџета 36.067.200 0 36.067.200 

     06. Донације од међународних организација  3.883.643 3.883.643 

     07. Донације од осталих нивоа власти  1.864.148 1.864.148 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.050.624  3.050.624 

      Свега  39.117.824 5.747.791 44.865.615 

5 1.15. 1101       
ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
      

  1101-0001   Просторно и урбанистичко планирање    

   130   Опште услуге    

    268 511 Зграде и грађевински објекти 550.000  550.000 

      Извори финансирања за функцију 130:     0 

     01 Приходи из буџета 550.000  550.000 

      Функција 130: 550.000 0 550.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 1101-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 550.000  550.000 

      Свега за Програмску активност 1101-0001: 550.000 0 550.000 

      Извори финансирања за Програм 1:    

     01 Приходи из буџета 550.000  550.000 

     06. Донације од међународних организација   0 

     07. Донације од осталих нивоа власти   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за Програм 1: 550.000 0 550.000 

      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5.ГЛАВА 1. 281.567.859 5.747.791 287.315.650 

      Извори финансирања за Главу 1:   0 

     01 Приходи из буџета 202.628.834 0 202.628.834 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 

     06. Донације од међународних организација  3.883.643 3.883.643 

     07. Донације од осталих нивоа власти 2.128.440 1.864.148 3.992.589 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 76.810.585  76.810.585 

         0 

5 2         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     0 

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА   0 
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  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 3.554.000 2.659.000 6.213.000 

    160 422 Трошкови путовања  153.000 153.000 

    161 423 Услуге по уговору 768.200 1.526.000 2.294.200 

    162 424 Специјализоване услуге 1.026.050 105.000 1.131.050 

    163 425 Текуће поправке и одржавање 4.130.000 2.660.819 6.790.819 

    164 426 Материјал 1.561.800 763.000 2.324.800 

    165 434 Употреба природне имовине   0 

    166 441 Отплата домаћих камата   0 

    167 465 Остале донације, дотације и трансфери  704.000 704.000 

    168 481 Дотације невладиним организацијама   0 

    169 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 152.000 500.000 652.000 

    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  9.490.219 9.490.219 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  1.018.600 1.018.600 

      Функција 160: 11.192.050 10.508.819 21.700.869 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0602-

0002: 
    0 

     01 Приходи из буџета 11.192.050  11.192.050 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  9.490.219 9.490.219 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  1.018.600 1.018.600 

      Свега за Програмску активност 0602-0002: 11.192.050 10.508.819 21.700.869 
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         0 

      Извори финансирања за Програм 15:   0 

     01 Приходи из буџета 11.192.050 0 11.192.050 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  9.490.219 9.490.219 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  1.018.600 1.018.600 

      Свега за Програм 15: 11.192.050 10.508.819 21.700.869 

         0 

      Извори финансирања за Главу 2:   0 

     01 Приходи из буџета 11.192.050 0 11.192.050 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  9.490.219 9.490.219 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  1.018.600 1.018.600 

      Свега за Главу 2: 11.192.050 10.508.819 21.700.869 

          

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   

    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 210.000  210.000 

    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 
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    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 850.000  850.000 

      Извори финансирања за функцију 820:       

     01 Приходи из буџета 4.126.000  4.126.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 700.000 0 700.000 

      Функција 820: 4.826.000 0 4.126.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 4.126.000  4.126.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 700.000 0 700.000 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 4.826.000 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 

      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 
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      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 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 700.000 0 700.000 

      Свега за Програм 13:   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 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 700.000 0 700.000 

      Свега за Главу 5.3.1: 7.476.000 300.000 7.776.000 

          

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 

    192 412 Социјални доприноси на терет послодавца 220.000  220.000 

    193 413 Накнаде у натури   0 

    194 414 Социјална давања запосленима 139.000  139.000 

    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 1.550.000  1.550.000 
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    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 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 370.000 0 370.000 

      Функција 820: 3.925.000 20.000 3.945.000 

      
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 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 370.000  370.000 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 3.925.000 20.000 3.945.000 

         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 

     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 
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      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 370.000  370.000 

      Свега за Главу 5.3.2: 4.045.000 20.000 4.065.000 

          

      Извори финансирања за Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 10.451.000  10.451.000 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  20.000 20.000 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  300.000 300.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.070.000  1.070.000 

      Свега за Програм 13: 11.521.000 320.000 11.841.000 

          

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 840.000 150.000 990.000 

    214 415 Накнада за запослене 900.000  900.000 

    215 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 80.000  80.000 

    216 421 Стални трошкови 1.380.000 520.000 1.900.000 

    217 422 Трошкови путовања 40.000 250.000 290.000 

    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 412.000 250.000 662.000 

    221 426 Материјал 432.000 4.646.758 5.078.758 

    222 431 Употреба основних средстава   0 
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    223 465 Остале донације, дотације и трансфери 959.000  959.000 

    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 16.182.000  16.182.000 

     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: 16.182.000 6.941.758 23.123.758 

      
Извори финансирања за програмску активност 2001-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 16.182.000  16.182.000 

     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: 16.182.000 6.941.758 23.123.758 

          

      Извори финансирања за Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 16.182.000  16.182.000 

     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: 16.182.000 6.941.758 23.123.758 

          

      Извори финансирања за Главу 5.4.:    

     01 Приходи из буџета 16.182.000 0 16.182.000 

     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.: 16.182.000 6.941.758 23.123.758 

          

5 5         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА OПШТИНЕ ЖАБАРИ     
  

  1502    ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА    
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  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 1.630.000  1.630.000 

    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 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600.000  600.000 

      Функција 473: 1.979.000 0 1.979.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 1502-

0001: 
      

     01 Приходи из буџета 1.379.000 0 1.379.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600.000  600.000 

      Свега за Програмску активност 01502-0001: 1.979.000 0 1.979.000 

          

  1502-0002   Туристичка промоција    

  1502-П3    Новогодишње украшавање општине    

   473   Туризам    
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    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 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600.000  600.000 

      Свега за Програм 4: 2.329.000 0 1.729.000 

          

      Извори финансирања за Главу 5:    

     01 Приходи из буџета 1.729.000  1.729.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600.000  600.000 

      Свега за Главу 5: 2.329.000 0 1.729.000 

          

      Извори финансирања за Раздео 5:    

     01 Приходи из буџета 242.182.884  242.182.884 

     04. Сопствени приходи буџетских корисника  13.106.977 13.106.977 

     06 Донације од међународних организација  3.883.643 3.883.643 

     07. Трансфери од других нивоа власти 2.128.440 5.209.148 7.337.589 

     08. Добровољни трансфери од физичких и правних лица  300.000 300.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 78.480.585 1.018.600 79.499.185 

      Свега за Раздео 5: 322.791.909 23.518.368 346.310.277 

            0 

      СВЕГА БУЏЕТ ОД РАЗДЕЛА 1-5 368.074.026 23.518.368 391.592.394 

          

      Извори финансирања :    
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     01 Приходи из буџета 280.165.001  280.165.001 

     02 Трансфери између корисника на истом нивоу   0 

     03 Социјални доприноси   0 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  13.106.977 13.106.977 

     05 Донације од иностраних земаља   0 

     06 Донације од међународних организација  3.883.643 3.883.643 

     07 Трансфери од других нивоа власти 2.128.440 5.209.148 7.337.589 

     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 85.780.585 1.018.600 86.799.185 

     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: 368.074.026 23.518.368 391.592.394 
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Члан 10. 

 

Члан 12. мења се и гласи: 

 

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функц

иje 
Функционална класификација  

Средства из 

буџета 

Струк

тура         

% 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна 

јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА     37.860.840       10,3%                   -          37.860.840       

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

020 Старост;                     -       0,0%                   -                          -       

030 Корисници породичне пензије;                     -       0,0%                   -                          -       

040 Породица и деца;     16.580.000       4,5%                   -          16.580.000       

050 Незапосленост;                     -       0,0%                   -                          -       

060 Становање;          500.000       0,1%                   -               500.000       

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту; 

      3.680.000       1,0%                   -            3.680.000       

080 
Социјална заштита - истраживање 

и развој; 
                    -       0,0%                   -                          -       

090 
Социјална заштита 

некласификована на другом месту 
    17.100.840       4,6%                   -          17.100.840       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ   163.347.160       44,4%  10.508.819        173.855.980       

110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови 

и спољни послови; 

                    -       0,0%                   -                          -       

111 Извршни и законодавни органи     40.668.400       11,1%                   -          40.668.400       

112 Финансијски и фискални послови       9.912.777       2,7%                   -            9.912.777       

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;   100.419.408       27,3%                   -        100.419.408       

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       3,4%  10.508.819          22.855.394       

170 Трансакције јавног дуга;                     -       0,0%                   -                          -       

180 

Трансфери општег карактера 

између различитих нивоа власти 
                    -       0,0%                   -                          -       
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300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ       3.169.192       0,9%                   -            3.169.192       

310 Услуге полиције;          500.000       0,1%                   -               500.000       

320 Услуге противпожарне заштите;          100.000       0,0%                   -               100.000       

330 Судови;       2.569.192       0,7%                   -            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     37.068.566       10,1%                   -          37.068.566       

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       7.011.751       1,9%                   -            7.011.751       

422 Шумарство                     -       0,0%                   -                          -       

423 Лов и риболов                     -       0,0%                   -                          -       

430 Гориво и енергија;                     -       0,0%                   -                          -       

431 

Угаљ и остала чврста минерална 

горива 
                    -       0,0%                   -                          -       

432 Нафта и природни гас                     -       0,0%                   -                          -       

433 Нуклеарно гориво                     -       0,0%                   -                          -       

434 Остала горива                     -       0,0%                   -                          -       

435 Електрична енергија                     -       0,0%                   -                          -       

436 Остала енергија                     -       0,0%                   -                          -       

440 

Рударство, производња и 

изградња; 
                    -       0,0%                   -                          -       

441 

Ископавање минералних ресурса, 

изузев минералних горива 
                    -       0,0%                   -                          -       

442 Производња                     -       0,0%                   -                          -       

443 Изградња                     -       0,0%                   -                          -       

450 Саобраћај;                     -       0,0%                   -                          -       

451 Друмски саобраћај     27.727.815       7,5%                   -          27.727.815       

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       2.329.000       0,6%                   -            2.329.000       

474 Вишенаменски развојни пројекти                     -       0,0%                   -                          -       
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480 

Економски послови - истраживање 

и развој; 
                    -       0,0%                   -                          -       

481 

Истраживање и развој - Општи 

економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада 

                    -       0,0%                   -                          -       

482 

Истраживање и развој - 

Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов 

                    -       0,0%                   -                          -       

483 

Истраживање и развој - Гориво и 

енергија 
                    -       0,0%                   -                          -       

484 

Истраживање и развој - Рударство, 

производња и изградња 
                    -       0,0%                   -                          -       

485 Истраживање и развој - Саобраћај                     -       0,0%                   -                          -       

486 

Истраживање и развој - 

Комуникације 
                    -       0,0%                   -                          -       

487 

Истраживање и развој - Остале 

делатности 
                    -       0,0%                   -                          -       

490 

Економски послови 

некласификовани на другом месту 
                    -       0,0%                   -                          -       

500 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
    12.969.313       3,5%                   -          12.969.313       

510 Управљање отпадом;       7.351.313       2,0%                   -            7.351.313       

520 Управљање отпадним водама;       3.468.000       0,9%                   -            3.468.000       

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 
      2.150.000       0,6%                   -            2.150.000       

600 

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
    18.258.625       5,0%                   -          18.258.625       

610 Стамбени развој;                     -       0,0%                   -                          -       

620 Развој заједнице;       1.000.000       0,3%                   -            1.000.000       

630 Водоснабдевање;     13.048.481       3,5%                   -          13.048.481       

640 Улична расвета;          990.144       0,3%                   -               990.144       

650 

Послови становања и заједнице - 

истраживање и развој; 
                    -       0,0%                   -                          -       

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
      3.220.000       0,9%                   -            3.220.000       

700 ЗДРАВСТВО       5.200.000       1,4%                   -            5.200.000       

710 

Медицински производи, помагала 

и опрема; 
                    -       0,0%                   -                          -       

711 Фармацеутски производи                     -       0,0%                   -                          -       

712 Остали медицински производи                     -       0,0%                   -                          -       

713 Терапеутска помагала и опрема                     -       0,0%                   -                          -       

720 Ванболничке услуге;                     -       0,0%                   -                          -       

721 Опште медицинске услуге                     -       0,0%                   -                          -       

722 Специјализоване медицинске                     -       0,0%                   -                          -       
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услуге 

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       1,4%                   -            5.200.000       

800 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 
    35.000.505       9,5%       320.000          35.320.505       

810 Услуге рекреације и спорта;     14.779.505       4,0%                   -          14.779.505       

820 Услуге културе;     17.821.000       4,8%       320.000          18.141.000       

830 Услуге емитовања и штампања;       1.900.000       0,5%                   -            1.900.000       

840 Верске и остале услуге заједнице;          500.000       0,1%                   -               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     55.299.824       15,0%  12.689.549          67.989.373       

910 

Предшколско и основно 

образовање; 
                    -       0,0%                   -                          -       

911 Предшколско образовање     16.182.000       4,4%    6.941.758          23.123.758       

912 Основно образовање     39.117.824       10,6%    5.747.791          44.865.615       

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                     -       0,0%                   -                          -       
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нивоом; 

960 Помоћне услуге образовању;                     -       0,0%                   -                          -       

970 
Образовање - истраживање и 

развој; 
                    -       0,0%                   -                          -       

980 

Образовање некласификовано на 

другом месту 
                    -       0,0%                   -                          -       

  
УКУПНО   368.174.026       

100,1

% 
 23.518.368        391.692.394       

 

 

 

 

 

 

 

     Члан 11. 

 

   

 

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

гласнику општине Жабари“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 400- 140 /2017-01                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Жабари,   25.09. 2017. године                                                       ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

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

 

   III-Р Е Б А Л А Н С А    Б У Џ Е Т А  2017 Г. 

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

2017 годину од динара 367.971.425,52 повећају за динара 102.600,00 динара ( наменски 

трансфери за пројекте) и да износе динара 368.074.025,52 динара и да  сопствена средства осталих 

буџетских корисника од динара 23.514.148,90 динара  повећамо за динара 4.219,42 (приходи 

мешовити-МЗ Ореовица) и да сада износе динара 23.518.368,32 динара, а самим тим и план 

Трезора општине Жабари од динара 391.485.574,42 повећава се за динара 106.819,41 динара и 

сада износи динара 391.592.393,84. 
                       Имајући у виду смернице за припрему одлуке о буџету јединице локалне самоуправе 

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

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

су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.  

 
                   Приликом израде одлуке о изменама и допунама буџета локалне власти за 2017. годину 

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

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

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

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

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

 

ОПИС 

Економска Буџет за  

класификација 2017.год. 

1 2 3 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   304.793.209,00 

Текући приходи 7 304.793.209,00 

1. Порески приходи 71 81.000.000,00 

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   219.909.566,00 

2.1. Трансфери од другог нивоа власти 733 188.879.676,00 

2.2. Приходи од имовине 741 3.200.000,00 

2.3. Таксе 742 19.502.758,00 

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 6.377.132,00 

3. Донације 732 3.883.643,00 
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          Промене код прихода односе се на средства добијена од Републике за пројекте 

локалних путве динара 102.600,00 и  мешовите и неодређене приходе осталих корисника (МЗ 

Ореровица) динара 4.219,42.  

  У оквиру расхода извршили смо  измену позиција  т.ј. оне за које већ постоји 

Одлука али су средства недовољна или пак имамо уштеду и спецификација је у прилогу.  

  Неке измене апропријација имамо само у оквиру већ донетог буџета код појединих 

корисника буџета без додатних средстава. 

  Овај предлог Ребаланса буџета за 2017. годину радимо у складу са чланом 28. 

Буџета општине Жабари за 2017. годину(„Сл.гласник општине Жабари“ бр. 17/2016,3/2017 и 

6/2017).   

    У прилогу су табеле по корисницима, програмима и функционалних 

класификацији: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по 

основу продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 304.793.209 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5 391.592.394 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -86.799.185 

4. 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(у циљу спровођења јавних политика) 

категорија 62 

62 0 

5. 

Примања од продаје финансијске имовине 

(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 

9227, 9228) 

92   

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -86.799.185 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине 

(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
92 0 

3. 
Неутрошена средства из претходних 

година 
3 -86.799.185 

4. 

Издаци за набавку финансијске имовине 

која није у циљу спровођења јавних 

политика (део 62) 

6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 86.799.185 

 

 

 

       ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Стру

кт-

ура 

% 

Сопствени 

и други 

приходи 

Укупна 

средства 

Надлежан 

орган/особа Прог

рам 

 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1101   Програм 1.  Урбанизам и 

просторно планирање 550.000 0,1% 0 550.000 
Општинска 

управа 

  1101-0001 

Просторно и урбанистичко 

планирање 
550.000 0,1% 0 550.000   

  1101-0002 

Спровошење урбанистичких 

и просторних планова 
0 0,0% 0 0   

  1101-0003 

Управљање грађевинским 

земљиштем 
  0,0%   0   

  1101-0004 Социјално становање   0,0%   0   

  1101-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1101-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1101-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1101-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1101-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1101-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1101-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1101-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1101-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

1102   Програм 2.  Комунална 

делатност 16.208.625 4,4% 0 16.208.625 
Општинска 

управа 

  1102-0001 

Управљање (одржавање) 

јавним осветљењем 
990.144 0,3% 0 990.144   

  1102-0002 

Одржавање јавних зелених 

површина 
200.000 0,1% 0 200.000   

  1102-0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
0 0,0% 0 0   

  1102-0004 Зоохигијена 1.950.000 0,5% 0 1.950.000   

  1102-0005 

Уређивање, одржавање и 

коришћење пијацa 
0 0,0% 0 0   

  1102-0006 

Одрђавање гробља и 

погребне услуге 
10.000 0,0% 0 10.000   

  1102-0007 

Производња и дистрибуције 

топлотне енергије 
0 0,0% 0 0   

  1102-0008 

Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
3.600.000 1,0% 0 3.600.000   

  1102-0009 Остале комуналне услуге 10.000 0,0% 0 10.000   

  1102-П 

Реконструкција дела главног 

цевовода у Александровцу 

9.448.481 2,6%       

1501   Програм 3.  Локални 

економски развој 

3.000.000 0,8% 0 3.000.000 

Јавно 

комунално 

шпредузеће 

Жабари-

Директор 

  1501-0001 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 
3.000.000 0,8% 0 3.000.000   

  1501-0002 

Мере активне политике 

запошљавања 
0 0,0% 0 0   

  1501-0003 

Подстицаји за развој 

предузетништва 
0 0,0% 0 0   
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  1501-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1501-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1501-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1501-П4   0 0,0% 0 0   

  1501-П5   0 0,0% 0 0   

  1501-П6   0 0,0% 0 0   

  1501-П7   0 0,0% 0 0   

  1501-П8   0 0,0% 0 0   

  1501-П9   0 0,0% 0 0   

1502   Програм 4.  Развој туризма 

2.329.000 0,6% 0 2.329.000 

Туристичка 

организаци

ја Жабари-

Директор 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 1.979.000 0,5% 0 1.979.000   

  

1502-0002 Промоција туристичке 

понуде 
  0,0% 0 0   

  1502-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  

1502-П3 

Новогодишње украшавање 

општине 
350.000 0,1% 0 350.000   

  1502-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П10 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П11 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П12 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П13 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1502-П14 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

0101   Програм 5.  Развој 

пољопривреде 7.011.751 1,9% 0 7.011.751 
Општинска 

управа 

  

0101-0001 Подршка зс спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

711.751 0,2% 0 711.751   

  

0101-0002 Подстицаји пољопривредној 

производњи 
6.300.000 1,7% 0 6.300.000   

  
0101-П1 

Капиталне субвенције у 

пољопривреди 
0 0,0%   0   

  0101-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0101-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0101-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0101-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0101-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0101-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

0401   Програм 6.  Заштита 

животне средине 10.919.313 3,0% 0 10.919.313 
Општинска 

управа 

  0401-0001 Управљање заштитом 200.000 0,1% 0 200.000   
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животне средине  

  

0401-0002 Праћење квалитета 

елемената животне средине 
0 0,0% 0 0   

  0401-0003 Заштита природе 0 0,0% 0 0   

  0401-0004 Управљање отпадним водама 3.368.000 0,9% 0 3.368.000   

  

0401-0005 Управљање комуналним 

отпадом 
7.351.313 2,0%   7.351.313   

  

0401-0006 Управљање осталим врстама 

отпада 
  0,0%   0   

  0401-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0401-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0401-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0401-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0401-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0401-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0401-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0401-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0401-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0401-П10 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

0701   Програм 7.  Путна 

инфраструктура 27.727.815 7,5% 0 27.727.815 
Општинска 

управа 

  0701-0001 Управљање саобраћајем 300.000 0,1% 0 300.000   

  
0701-0002 

Одржавање саобраћајном 

инфраструктуром 
27.427.815 7,5% 0 27.427.815   

  
0701-0003 

Управљање јавним 

паркиралиштем 
  0,0%   0   

  
0701-0004 

Јавни градски и проградски 

превоз путника 
  0,0%   0   

  0701-П1 Изградња улице    0,0%   0   

  0701-П1 Ревитализација пољских 

путева 
0 0,0% 0 0   

  0701-П2 Насипање путева у    0,0%       

  0701-П2 Поплочавање тротоара  0 0,0% 0 0   

  0701-П3 Летње одршавање путева 0 0,0% 0 0   

  0701-П4 Пројекти локалних путева 0 0,0% 0 0   

  0701-П5 Асфалтирање путева на 

територији општине 
0 0,0% 0 0   

2001   Програм 8.  Предшколско 

васпитање 
16.182.000 4,4% 6.941.758 23.123.758 

Предшколс

ка установа 

-Директор 

  

2001-0001 Функционисање 

предшколских установа  
16.182.000 4,4% 6.941.758 23.123.758   

  2001-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   
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2002   Програм 9.  Основно 

образовање 
39.117.824 

10,6

% 
5.747.791 44.865.615 

Основне 

школе-

Директори 

  

2002-0001 Функционисање основних 

школа 
34.168.000 9,3% 5.747.791 39.915.791   

  

2002-П1 Реконструкција фасаде 

школе у Жабарима 
  0,0% 0 0   

  

2002-П2 
Инвестиционо одржавање у 

школе у Александровцу 
3.352.200 0,9% 0 3.352.200   

  

2002-П3 Санација и адаптација школе 

у Кочетину 
800.000 0,2% 0 800.000   

  

2002-П4 Сређивање ђачке кухиње у 

Ореовици 
597.624 0,2%       

  

2002-П4 Израда енергетских пасоша 

школа 
200.000 0,1% 0 200.000   

  2002-П5 Сређивање фасаде школе    0,0% 0 0   

  2002-П6 Изградња трибина у школи   0 0,0% 0 0   

  

2002-П7 Сређивање школског 

дворишта у 
0 0,0% 0 0   

  2002-П8 Сређивање зграде у 

школском дворишту у 

Ореовици 

  0,0%       

2003   Програм 10. Средње 

образовање 
0 0,0% 0 0   

  

2003-0001 Функционисање средњих 

школа 
0 0,0% 0 0   

  2003-П1   0 0,0% 0 0   

  2003-П2   0 0,0% 0 0   

  2003-П3   0 0,0% 0 0   

  2003-П4   0 0,0% 0 0   

  2003-П5   0 0,0% 0 0   

  2003-П6   0 0,0% 0 0   

  2003-П7   0 0,0% 0 0   

  2003-П8   0 0,0% 0 0   

  2003-П9   0 0,0% 0 0   

  2003-П10   0 0,0% 0 0   

0901   Програм 11.  Социјална  и 

дечја заштита 
37.860.840 

10,3

% 
0 37.860.840 

Центар за 

социјални 

рад-

Директор  

  0901-0001 Социјалне помоћи 3.380.000 0,9% 0 3.380.000   

  
0901-0002 

Прихватилишта и друге 

врсте смештаја 
0 0,0% 0 0   

  

0901-0003 

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 

13.630.000 3,7% 0 13.630.000   

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге 3.800.840 1,0% 0 3.800.840   

  
0901-0005 

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
470.000 0,1% 0 470.000   

  
0901-0006 

Подршка деци и породицама 

са децом 
16.580.000 4,5%   16.580.000   

  

0901-0007 

Подршка старијим лицима/ 

или особама са 

инвалидитетом 

  0,0%   0   

  0901-П1 Помоћ за особе са   0,0% 0 0   
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инвалидитетом 

  0901-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0901-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  

0901-П4 

Развој свеобухватног система 

подршке самосталном 

живљењу у заједници РС 

  0,0% 0 0   

1801   Програм 12.  Примарна 

здравствена заштита 5.200.000 1,4% 0 5.200.000 

Дом 

здравља-

Директор  

  

1801-0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

5.200.000 1,4% 0 5.200.000   

  1801-0002 Мртвозорство   0,0%       

  

1801-0003 

Спровођење активности из 

области друштвене бриге за 

јавно здравље 

  0,0%       

  1801-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1801-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1801-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1801-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1801-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1801-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1801-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1801-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

1201   Програм 13.  Развој 

културе 

20.221.000 5,5% 320.000 20.541.000 

Центар за 

културу и 

Библиотека

-Директори  

  1201-0001 

Функционисање локалних 

установа културе  
12.351.000 3,4% 20.000 12.371.000   

  1201-0002 

Јачање културне продукције 

и уметничког стваралаштва   0,0% 0 0   

  1201-0003 

Унапрешење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

  0,0%   0   

  1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

  0,0%   0   

  1201-0005 

Унапређење јавног 

информисања на језицима 

националних мањина 

  0,0%   0   

  1201-0006 

Унапређење јавног 

информисања особама са 

инвалидитетом 

  0,0%   0   

  1201-П1 Културна манифестација 

"четерешко прело" 
1.050.000 0,3% 300.000 1.350.000   

  1201-П2 Остале културне 

манифестације 
1.600.000 0,4% 0 1.600.000   

  1201-П3 Манифестације у области 

библиотекарства 
120.000 0,0% 0 120.000   

  1201-П4 Реконструкција Дома 

културе у Породину 
5.100.000 1,4% 0 5.100.000   

  1201-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   
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  1201-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П10 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П11 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П12 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П13 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П14 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П15 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П16 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П17 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П18 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П19 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П20 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П21 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П22 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П23 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П24 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

1301   Програм 14.  Развој спорта 

и омладине 14.779.505 4,0% 0 14.779.505 
Спортски 

савез  

  

1301-0001 Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

5.706.000 1,6% 0 5.706.000   

  

1301-0002 Подршка предшколском и 

школском спорту 
1.200.000 0,3% 0 1.200.000   

  

1301-0003 Одржавање спортске 

инфраструктуре 
  0,0% 0 0   

  

1301-0004 Функционисање локалних 

спортских установа 
  0,0%   0   

  

1301-0005 Спровођење омладинске 

политике 
  0,0%   0   

  1301-П1 Завршетак фискултурне сале 

ОШ Жабари 
2.800.000 0,8% 0 2.800.000   

  1301-П2 Појачано одржавање и 

доградња спортског терена у 

Влашком Долу 

5.073.505 1,4% 0 5.073.505   

  1301-П3 #NAZIV?   0,0% 0 0   

  1301-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1301-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1301-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1301-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1301-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

0602   Програм 15.  Локална 

самоуправа 

125.713.427 
34,2

% 
10.508.819 136.222.246 

 

Правобран

илац,МЗ,О

пштинска 

управа 

  

0602-0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

101.469.408 
27,6

% 
0 101.469.408   

  0602-0002 Месне заједнице 11.192.050 3,0% 10.508.819 21.700.869   

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 0 0,0% 0 0   
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0602-0004 

Општинско   

правобранилаштво 
2.569.192 0,7% 0 2.569.192   

  0602-0005 Заштитник грађана 0 0,0% 0 0   

  0602-0006 Инспекцијски послови 0 0,0% 0 0   

  

0602-0007 

Функционисање 

националних саавета 

националних мањина 

0 0,0% 0 0   

  0602-0008 Правна помоћ 0 0,0% 0 0   

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 8.511.952 2,3% 0 8.511.952   

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1.400.825 0,4% 0 1.400.825   

  0602-0011 Робне резерве   0,0%       

  0602-0012 Комунална полиција   0,0%       

  
0602-0013 Администрирање изворних 

прихода локалне самоуправе 
  0,0%       

  0602-0014 Ванредне ситуације 570.000 0,2%       

  
0602-П1 

Манифестација Дана 

ослообођења општине 
  0,0% 0 0   

  0602-П2 Изборна комисија   0,0% 0 0   

  0602-П3 Политичке партије  0 0,0% 0 0   

  0602-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0602-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0602-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0602-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0602-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0602-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

2101   Програм 16.  Политички 

систем локалне самоуправе 

41.252.925 
11,2

% 
34.027.188 75.280.113 

Скупштина

-

Председник

дник 

општине  

  
2101-0001 

Функционисање скупштине 
41.252.925 

11,2

% 
0 41.252.925   

  
2101-0002 

Функционисање извршних 

органа 
  0,0% 10.508.819 10.508.819   

  
2101-0003 

Подршка раду извршних 

органа и власти 
  0,0% 0 0   

  
0602-0004 

Општинско јавно 

правобранилаштво 
  0,0% 0 0   

  0602-0005 Заштитник грађана   0,0% 0 0   

  0602-0006 Информисање   0,0% 0 0   

  0602-0007 Канцеларија за младе   0,0% 0 0   

  
0602-0008 

Програми националних 

мањина 
  0,0% 0 0   

  0602-0009 Правна помоћ   0,0% 0 0   

  0602-0010 Резерве   0,0% 0 0   

  
0602-П1 

Прослава Дана ослообођења 

општине 
  0,0% 0 0   

  0602-П2 Изборна комисија   0,0% 0 0   

  0602-П3 Политичке партије  0 0,0% 0 0   

  0602-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0602-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0602-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   
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  0602-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0602-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0602-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ  
368.074.026 

100,0

% 
23.518.368 391.592.394 

Председник 

општине-

Наредбодав

ац буџета 
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             У ТАБЕЛАМА ДОЛЕ СУ ПРИКАЗАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА  

 

  
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 201 -  Након 2019 

  

          Табела 8. 
Нази
в 
кпри
сник
а 

ОПШТИНА ЖАБАРИ   
Укупнп 

сви 
прпјекти: 

174.623.045 79.923.045 31.400.000 31.500.000 31.800.000 

При
о 

рите
т 

Назив капиталног пројекта 

Година 
почетка 
финанс
ирања 
пројект

а 

Година 
завршет

ка 
финанси

рања 
пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

2017 2018  2019 Након   2019 

  1 2 3 4 8 9 10 11 

1. 

Впдпснабдеваое у насељу 
Витежевп, Влащки Дп, 
Александрпвац, Симићевп и 
Жабари 

2017 
накпн 

2019 
42.083.481 12.083.481 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

2. 
Текуће ппправке и пдржаваое 
впдпвпдне мреже на теритприји 
ппщтине Жабари 

2017 
накпн 

2019 
2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

3. 
Асфалтираое путева на теритприји 
ппщтине Жабари 2017 

накпн 
2019 

35.685.215 20.685.215 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

4. 
Одржаваое путева на теритприји 
ппщтине Жабари 2017 

накпн 
2019 

3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
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5. 
Уређеое (ревитализација) ппљских 
путева на теритприји ппщтине 
Жабари 

2017 
накпн 

2019 
13.500.000 4.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

6. 

Извпђеое радпва на летоем 
пдржаваоу лпкалних путева и 
улица на теритприји ппщтине 
Жабари 

2017 
накпн 

2019 
5.850.000 1.350.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

7. 
Текуће ппправке и пдржаваое 
улишне расвете 2017 

накпн 
2019 

2.490.144 990.144 500.000 500.000 500.000 

8. 
Текуће ппправке и пдржаваое 
пбјекта Месних заједница 2017 

накпн 
2019 

12.213.000 3.213.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

9. 
Капиталне субвенције ЈКП 
"Кпмуналац" Жабари 2017 

накпн 
2019 

12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

10. 
Израда прпјектне дпкументације за 
впдпснабдеваое у ппщтини 
Жабари 2016 

накпн 
2019 

8.445.000 945.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

11. 
Израда прпјектне дпкументације за 
путну инфраструктуру у ппщтини 
Жабари 2016 

накпн 
2019 

3.602.600 602.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

12. 
Израда прпјектне дпкуменације за 
канализацију у ппщтини Жабари 

2016 
накпн 

2019 
1.538.000 438.000 200.000 300.000 600.000 

13. 
Израда прпјектне дпкуменације за 
устанпве културе у ппщтини Жабари 

2016 
накпн 

2019 
800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

14. 
Инвестиципнп пдржаваое ОШ 
"Херпј Рпса Трифунпвић 
Александрпвац 2017 2017 

3.252.200 3.252.200 0 0 0 

15. 
Прпјекти за Индустријску зпну 
Жабари 2017 2017 

550.000 550.000 0 0 0 

16. Капиталне субвенције у 2017 2017 6.300.000 6.300.000 0 0 0 
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ппљппривреди 

17. 

Рекпнструкција фекалнпг кплектпра 
у ул. 9 септембра, Смедеревска и 
деп улице Кнеза Милпща у 
Жабарима II фаза 2017 2017 

2.150.000 2.150.000 0 0 0 

18. 
Инвестиципнп пдржаваое пбјеката 
културе 

2017 2017 
400.000 400.000 0 0 0 

19. Изградоа надстрещнице 2017 2017 1.739.900 1.739.900 0 0 0 

20. 
Одржаваое сппртске 
инфраструктуре 2017 2017 

3.300.000 3.300.000 0 0 0 

21. Одржаваое зграда и пбјеката 2017 2017 3.600.000 3.600.000 0 0 0 

22. 
Рекпнструкција Дпма културе у 
Ппрпдину 2017 2017 

5.100.000 5.100.000 0 0 0 

23 
Ппјашанп пдржаваое и дпградоа 
сппртскпг терена у Влащкпм Дплу 

2017 2017 5.023.504,68 5.023.504,68 
0 0 0 
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ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА, ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА У 2017.Г. 

 

Програм 

Шифра,Прог. 

активност, 

пројек. Функција 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. 

1 Урбанизам и 

просторио планирање 1101. 130 

Просторни развој у складу са 

плановима 

Проценат покривености 

територије урбанистичком 

планском документацијом 
  0,00   0,00     

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 0001. 130 

Повећање покривености територије 

планском и урбанистичком 

документацијом 

Усвојен просторни план 

општине, број усвојених 

планова генералне регулације 

у односу на број предвиђених 

планова вишег реда и 

проценат површине покривен 

плановима детаљне регулације 550.000,00 0,15   550.000,00     

Спровођење 

урбанистичких и 

просторних планова 0002. 130 

Ефикасно администрирање захтева за 

издавање грашевинских дозвола 

Проценат издатих 

грађевинских дозвола у 

односу на број поднетих 

захтева, просечно време за 

издавање грађевинских 

дозвола, проценат решених 

захтева и укупан број 

озакоњених објеката у години    0,00   0,00     

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 0003. 130 

Стављање у функцију грађевинског 

земљишта 

Површина земљишта датог у 

закуп и број локација 

комуналног опремљеног 

земљишта   0,00   0,00     

Социјално становање 0004. 130 

Унапређење стамбеног положаја 

грађана 

Број лица и број домажинства 

којима је решено стамбено 

питање и величина јавног 

стамбеног фонда   0,00   0,00     

      
УКУПНО ПРОГРАМ 1   

550.000,00 0,15 0,00 550.000,00 566.500,00 589.160,00 

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                                          0,00   0,00     

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 0001. 640 

Адекватанno управљање јавним 

осветљење 

Укупан број замена светиљки 

након пуцања лампи (на 

годишњој бази) 990.144,00 0,27   990.144,00 1.019.848,32 1.060.642,25 

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 0,05   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 1.950.000,00 0,53   1.950.000,00 2.008.500,00 2.088.840,00 
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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 0,00   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 
3.600.000,00 0,98   3.600.000,00 3.708.000,00 3.856.320,00 

Реконструкција дела 

главног цевовода у 
Александривцу П 630 

Већа снабдевеност дела насеља 

пијаћом водом 

Већа обухватностј 

домаћинства пијаћом водом 
9.448.480,79 2,57   9.448.480,79     

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. 
  

16.208.624,79 4,40 0,00 16.208.624,79 6.962.948,32 7.241.466,25 

3  

Локални економски 

развој 1501. 660 

Повећање запослености на 

територији општине 

Број становника 

града/општине који су 

запослени на новим радним 

местима, а налазили су се на 

евиденцији НСЗ (разврстаних 

по полу и 

старости)   0,00   0,00     

Унапређење привредног 

и инвестиционог 
амбијента 0001.   

Унапређење 

администрат. 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 0,82   3.000.000,00 3.090.000,00 3.213.600,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 3.   

3.000.000,00 0,82 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                             
  0,00   0,00     

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 1.979.000,00 0,54   1.979.000,00 2.038.370,00 2.119.904,80 

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.   

2.329.000,00 0,63 0,00 2.329.000,00 2.398.870,00 2.494.824,80 

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.   0,00   0,00     

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  

711.751,10 0,19 0,00 711.751,10 733.103,63 762.427,78 
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Пројекат; Подстицаји о 

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. 6.300.000,00 1,71 0,00 6.300.000,00 6.489.000,00 6.748.560,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 5   

7.011.751,10 1,91 0,00 7.011.751,10 7.222.103,63 7.510.987,78 

6  

Заштита животне 

средине 0401. 560 

Унапређење квалитета животне 

средине 

Проценат територије под 

заштитом. 

  0,00   0,00     

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 0,05   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 0,03   100.000,00 103.000,00 107.120,00 

Реконструкција 

фекалног колектора у 
Жабарима П 520 

Већа обухватност канализационом 

мрежом у Жабари 

већа обухватностј 

домаћинства канализационом 

мрежом 
2.270.000,00 0,62   2.270.000,00     

Санација Шајковачког 

потока П 520 

Обезбеђење протицајног профила 

бујичних потока 

Мања површина земљишта 

обухваћена поплавама од 

киша и падавина 780.000,00 0,21   780.000,00     

Пројекат канализационе 
мреже у Александровцу П 520 

Повећање насеља која имају 

канализациону мрежу 
Мање отпада и загађености 

218.000,00 0,06   218.000,00     

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 
7.351.313,41 2,00   7.351.313,41 7.571.852,81 7.874.726,92 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 6   

10.919.313,41 2,97 0,00 10.919.313,41 11.246.892,81 11.696.768,52 

7 Oрганизација 

саобраћаја и путна 

инфраструктура 001. 451 

Развијеност инфраструктуре у 

контексу диприноса социо 

економском развоју . 

Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности општине( у км) 

  0,00   0,00     

Управљање саобраћајем 0001.   

Испуњење обавеза у складу са 

законима у домену постојања 

стратешких и оперативних планова 

Број км новоизграђених 

путева 
300.000,00 0,08   300.000,00 309.000,00 321.360,00 

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 0002.   

Одржавање квалитета путне 

мреже кроз реконструкцију и 

редовно одржавање асфалтног 

покривача 

.Број километара санираних 

или реконструисаних путева,           

300.000,00 0,08   300.000,00 309.000,00 321.360,00 

Пројекат; 

Ревитализација пољских 

путева  П1   

Поправка и насипање пољских 

путева 

Доступност грађана до свог 

пољопривредног земљишта 

4.550.000,00 1,24   4.550.000,00 4.686.500,00 4.873.960,00 

Пројекат:Летње 
одржавање путева  П2   

Текуће поправке и одржавање путева 

током целе календарске године 

.Број километара санираних 

или реконструисаних путева,           
1.410.000,00 0,38   1.410.000,00 1.452.300,00 1.510.392,00 
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Пројекат: 
Пројекти локалних 

путева П3   

Израда пројеката за ону путну 

инфраструктуру која незадовољава 

услове за коришћење 

Број израђенихпројеката 

пројеката 

602.600,00 0,16   602.600,00 620.678,00 645.505,12 

Пројекат: 

Асфалтирање путева на 
територији општине  П4   

Асфалтирање свих путева на 

територији општине. 

Број км новоизграђених 

путева 

20.565.215,35 5,59   20.565.215,35 21.182.171,81 22.029.458,68 

      
 УКУПНО ПРОГРАМ 7    

27.727.815,35 7,54 0,00 27.727.815,35 28.559.649,81 29.702.035,80 

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)   0,00   0,00     

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 16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 23.817.470,74 24.770.169,57 

      
УКУПНО ПРГРАМ 8   

16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 23.817.470,74 24.770.169,57 

9  

Основно образовање и 

васпитање 2002. 912 

Потпуни обухват основним 

образовањем и васпитањем,  

Обухват деце основним 

образовањем. 

  0,00   0,00     

Функционисање 
основних школа 0001.   

.Обезбеђени прописани услови за 

васпитно-образовни рад са децом у 

основним школама,  

Просечан број деце по 

одељењу(разврстан по полу 
34.168.000,00 9,29   34.168.000,00 35.193.040,00 36.600.761,60 

Пројекат:Санација и 

адаптација школе у 
Кочетину П   

Санирање делова оштећене зграде 

школе 

Уређенији изглед основне 

школе и бољи услови за 

несметани рад ученика и 

наставника 800.000,00 0,22   800.000,00     

Пројекат-Израда 

енергетских пасоша 
школа П   

.Обезбеђени прописани услови за 

васпитно-образовни рад са децом у 

основним школама,  

Уређенији изглед основне 

школе и бољи услови за 

несметани рад ученика и 

наставника 200.000,00 0,05   200.000,00     

Пројекат: Сређивање 

ђачке кихиње у 

Ореовици П   

Санирање делова оштећене зграде 

кухиње 

Уређенији изглед ђачке 

кухиње и бољи услови за 

несметани рад кухиње 
597.624,00 0,16   597.624,00     

Пројекат: 

Инвестиционо 

одржавање школе у 
Александровцу П1   

Санирање делова оштећене зграде 

школе 

Уређенији изглед основне 

школе и бољи услови за 

несметани рад ученика и 

наставника 
3.352.200,00 0,91 5.747.790,90 9.099.990,90 9.372.990,63 9.747.910,25 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 9:   

39.117.824,00 10,63 5.747.790,90 44.865.614,90 46.211.583,35 48.060.046,68 
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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   0,00   0,00     

Социјалне помоћи 0001. 70 

Унапређење заштите сиромашних 

Број грађана-корисника 

субвенција (нпр, комуналних 

услуга услуга превоза и др.). 3.680.000,00 1,00   3.680.000,00 3.790.400,00 3.942.016,00 

Пројекта:Помоћ у кући 

за стара лица П 90 

Подршка развоју мреже 

ванинституционалне услуге 

социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити и 

Законом о социјалној заштити 

Број грађана старијих лица-

корисника  помоћи. 

3.025.840,47 0,82   3.025.840,47     

Пројекта:Помоћ у кући 

за одрасле и старе са 

психофизичким 
метњама"  П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања услуга 

што више различитих социјалних 

актера 

Број грађана старијих лица-

корисника помоћи. 

2.940.000,00 0,80   2.940.000,00     

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 0,15   540.000,00 556.200,00 578.448,00 

Пројекат:Помоћ за 

интерно расељена лица 

са Косова П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања услуга 

што више различитих социјалних 

актера 

Број избеглицаа Са Косова и 

Метохије-корисника помоћи. 

1.000.000,00 0,27   1.000.000,00     

Пројекат:Помоћ за 

интерно расељена лица 

ван Косова П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања услуга 

што више различитих социјалних 

актера 

Број избеглицаа  ван Косова и 

Метохије-корисника помоћи. 

2.000.000,00 0,54   2.000.000,00     

Пројекта:Помоћ у кући 

за стара лица  П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања услуга 

што више различитих социјалних 

актера 

Број грађана старијих лица-

корисника помоћи. 

160.000,00 0,04   160.000,00     

Пројекат:Помоћ за 
решавање стамбених 

потреба избеглица П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања услуга 

што више различитих социјалних 

актера 

Број избеглица-корисника 

помоћи за решавање 

стамбених потреба 

2.940.000,00 0,80   2.940.000,00     

Пројект: Помоћ за 

доделу средстава 
интерно расељених лица 

са Косова за побољшање 

услова становања"     

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања услуга 

што више различитих социјалних 

актера 

Број избеглица-корисника 

помоћи за побољшање услова 

живљења 

2.750.000,00 0,75   2.750.000,00     



 133 

Пројекат_Помоћ лицима 

са Косова и Метохије за 
набавку робе и 

материјала и унапређење 

доходовне активности"     

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања услуга 

што више различитих социјалних 

актера 

Број избеглицаа Са Косова и 

Метохије-корисника помоћи 

за унапређење доходовне 

активности. 
600.000,00 0,16   600.000,00     

Пројекат"Стамбено 

решење за најугроженије 

избеглице и социјално 
угрожена лица и 

породице П 060. 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања услуга 

што више различитих социјалних 

актера 

Број избеглица и социјално 

угрожених лица и породица-

корисника помоћи за 

решавање стамбених потреба 

500.000,00 0,14   500.000,00     

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  

  0,00   0,00 0,00 0,00 

Пројекта:Помоћ у кући 

за стара лица 

(Жагубица) П 90 

Подршка развоју мреже 

ванинституционалне услуге 

социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити и 

Законом о социјалној заштити 

Број грађана старијих лица-

корисника  помоћи. 

675.000,00 0,18   675.000,00     

Пројекта:Помоћ у кући 

угроженом 

становништву) П 90 

Подршка развоју мреже 

ванинституционалне услуге 

социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити и 

Законом о социјалној заштити 

Број грађана старијих лица-

корисника  помоћи. 

  0,00   0,00     

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 4,51   16.580.000,00 17.077.400,00 17.760.496,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 11:   

37.860.840,47 10,29 0,00 37.860.840,47 38.996.665,68 40.556.532,31 

12 Примарна 

здраствена заштита 1801. 760 

Унапређење здравља 

становништва  

Покривеност становништва 

примарном здравственом 

заштитом 
  0,00   0,00     

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 1,41   5.200.000,00 5.356.000,00 5.570.240,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 12:   

5.200.000,00 1,41 0,00 5.200.000,00 5.356.000,00 5.570.240,00 



 134 

13 

 Развој културе и 

информисања 1201. 820 

Подстицање развоја културе  

Укупан број посетилаца на 

свим културним догађајима 

који су одржани 
  0,00   0,00     

Функционисање 

локалних установа 
културе 0001.   

Обезбеђење редовног 

функционисања установа културе  

Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број 

запослених у ЈЛС 10.451.000,00 2,84 20.000,00 10.471.000,00 10.785.130,00 11.216.535,20 

Пројекат:Реконструкција 

Дома културе у 
Породину П   

Довиђење дома културе у нормалан 

изглед са условима за обављање 

основне делатности 

Већа посећеност збивањима 

које се одржавају у Дому 

културе 
5.100.000,00 1,39   5.100.000,00     

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 0,29 300.000,00 1.350.000,00 1.390.500,00 1.446.120,00 

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 0,43   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 0,52 0,00 1.900.000,00 1.957.000,00 2.035.280,00 

      

УКУПНО ПРОГРАМ 13:   

20.221.000,00 5,50 320.000,00 20.541.000,00 21.157.230,00 22.003.519,20 

 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   0,00   0,00     

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 
удружењима и 

савезима 0001.   

Обезбеђивање услова за рад и 

унапређење капацитета спортских 

организација прекокојих се остварује 

јавни интерес у области спорта у 

граду/општини 

Број посебних програма 

спортских организација 

финансираних од стране 

града/општине  
5.706.000,00 1,55   5.706.000,00 5.877.180,00 6.112.267,20 

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 0,19   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 0,14 0,00 500.000,00 515.000,00 535.600,00 

Пројекат:Завршетак 

фискултурне сале при 
О.Ш.Дуде Јовић Жабари П   

Завршетак започетих радова на 

фискултурној сали 

Бољи услови за учење деце у 

области физичке културе 

2.800.000,00 0,76   2.800.000,00     
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Пројекат:Појачано 

одржавање и доградња 
спортског терена у 

Влашком Долу П   

Завршетак започетих радова на 

фискултурној сали 

Бољи услови за учење деце у 

области физичке културе 

5.073.504,68 1,38   5.073.504,68     

      
УКУПНО ПРОГРАМ 14:   

14.779.504,68 4,02 0,00 14.779.504,68 15.222.889,82 15.831.805,41 

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   0,00   0,00     

Функционисање локалне 
самоуправе и град.опш. 0001.   

Функционисање управе 

Проценат попуњености 

радних места која 

подразумевају 

вођење управног поступка 
100.469.408,40 27,30 0,00 100.469.408,40 103.483.490,65 107.622.830,28 

Пројекат; Јавни радови  П1 620 

Обезбеђено задовољавање потреба 

локалног становништва 

Проценат остварења плана 
јавних радова 1.000.000,00 0,27   1.000.000,00 1.030.000,00 1.071.200,00 

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 3,04 10.508.819,42 21.700.869,42 22.351.895,50 23.245.971,32 

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 0,70   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. 8.511.951,32 2,31   8.511.951,32 8.767.309,86 9.118.002,25 

Стална буџетска резерва 0010.   

Обезбеђивање средстава у 

ванредним ситуацијама и 

ванредног или ратног стања 

Обезбеђивање средстава у 

ванредним ситуацијама и 

ванредног или ратног стања 
1.400.825,00 0,38 

  

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 0,15   570.000,00 587.100,00 610.584,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 15:   

125.713.426,72 34,16 10.508.819,42 136.222.246,14 140.308.913,52 145.921.270,07 

16 Политички систем 

локалне самоуправе 2101. 111 

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа политичког 

система локалне самоуправе 

  

  0,00   0,00     

Функционисање 
скупштине 0001.   

Функционисање локалне скуштине Број седница скупштине 
15.274.117,00 4,15   15.274.117,00 15.732.340,51 16.361.634,13 

Пројекат; 

Манифестација Дана 
ослобођења општине 

Жабари  П1 111 

Обележавање 8.октобра-Дана 

ослобођења општине Жабари 

1. Број званица,               

 2.број додељених повења, и 

награда. 
1.550.000,00 0,42   1.550.000,00 1.596.500,00 1.660.360,00 

Функционисање 

извршних ргана 0002.   
Функционисање извршних органа 

Број седница извршних 

органа 24.428.808,00 6,64   24.428.808,00 25.161.672,24 26.168.139,13 
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УКУПНО ПРОГРАМ 16: 

  41.252.925,00 11,21 0,00 41.252.925,00 42.490.512,75 44.190.133,26 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:   368.074.025,52 100,03 23.518.368,32 391.592.393,84 403.340.165,66 419.473.772,28 

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

      УКУПНО ПРОГРАМ 1   550.000,00 0,15   550.000,00     

      УКУПНО ПРОГРАМ 2   16.208.624,79 4,40 0,00 16.208.624,79 16.694.883,53 17.362.678,88 

      УКУПНО ПРОГРАМ 3   3.000.000,00 0,82 0,00 3.000.000,00 3.090.000,00 3.213.600,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 4   2.329.000,00 0,63 0,00 2.329.000,00 2.398.870,00 2.494.824,80 

      УКУПНО ПРОГРАМ 5   7.011.751,10 1,91 0,00 7.011.751,10 7.222.103,63 7.510.987,78 

      УКУПНО ПРОГРАМ 6   10.919.313,41 2,97 0,00 10.919.313,41 11.246.892,81 11.696.768,52 

      УКУПНО ПРОГРАМ 7   27.727.815,35 7,54 0,00 27.727.815,35 28.559.649,81 29.702.035,80 

      УКУПНО ПРОГРАМ 8   16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 23.817.470,74 24.770.169,57 

      УКУПНО ПРОГРАМ 9   39.117.824,00 10,63 5.747.790,90 44.865.614,90 46.211.583,35 48.060.046,68 

      УКУПНО ПРОГРАМ 11   37.860.840,47 10,29 0,00 37.860.840,47 38.996.665,68 40.556.532,31 

      УКУПНО ПРОГРАМ 12   5.200.000,00 1,41 0,00 5.200.000,00 5.356.000,00 5.570.240,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13   20.221.000,00 5,50 320.000,00 20.541.000,00 21.157.230,00 22.003.519,20 

      УКУПНО ПРОГРАМ 14   14.779.504,68 4,02 0,00 14.779.504,68 15.222.889,82 15.831.805,41 

      УКУПНО ПРОГРАМ 15   125.713.426,72 34,16 10.508.819,42 136.222.246,14 140.308.913,52 145.921.270,07 

      УКУПНО ПРОГРАМ 16   41.252.925,00 11,21 0,00 41.252.925,00 42.490.512,75 44.190.133,26 

      УКУПНИ ПРОГРАМИ:   368.074.025,52 100,03 23.518.368,32 391.592.393,84 403.340.165,66 419.473.772,28 
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                       У прилогу је такође табела расхода буџета и буџетских корисника по ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА. 

ПО РАЗДЕЛИМА,  ПО ФУНКЦИЈАМА, ПО КОРИСНИЦИМА  и % структуре у односу на укупан буџет општине за 2017.годину. 

 

 

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

  

Раздео Програм 

Прог.активн

ост Пројекат Функција     Корисници 

Средства 

буџета  % 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

01.01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Скупштина општине 14.689.592,00 3,99   14.689.592,00 

01.02.     2101 П1 111 

МанифестацијаДана ослобођења 

општине Жабари 1.550.000,00 0,42   1.550.000,00 

01.03.     2101 П2 160 Изборна комисија 500.000,00 0,14   500.000,00 

01.04.     2101 П3 160 Политичке странке 84.525,00 0,02   84.525,00 

          Укупно раздео 1: 16.824.117,00 4,57   16.824.117,00 

02.01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Председник општине  12.699.808,00 3,45   12.699.808,00 

02.02. 

13 Развој 

културе 1201-0004   830 Информисање 1.900.000,00 0,52   1.900.000,00 

          Укупно раздео 2: 14.599.808,00 3,97   14.599.808,00 

03.01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Општинско веће 11.289.000,00 3,07   11.289.000,00 

          Укупно раздео 3: 11.289.000,00 3,07   11.289.000,00 

04.01. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0004   330 
Општинско јавно 

правобранилаштво Жабари 2.569.192,00 0,70   2.569.192,00 

          Укупно раздео 4: 2.569.192,00 0,70   2.569.192,00 
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5.1.1. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   130 Општинска управа 99.869.408,40 27,13   99.869.408,40 

        112 Буџетска резерва 9.912.776,32 2,69   9.912.776,32 

      0602 П11 620 

Тек.донације НАЦИОНАЛНОЈ 

СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 1.000.000,00 0,27   1.000.000,00 

          Укупно раздео 05.01.01: 110.782.184,72 30,10   110.782.184,72 

5.1.2. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   320 Јавни ред и мир 600.000,00 0,16   600.000,00 

5.1.3. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0014   160 Ванредне ситуације 570.000,00 0,15   570.000,00 

5.1.4. 

3 Локални 

економски 

развој 1501-0005   660 Јавно комунално пред.Жабари 3.000.000,00 0,82   3.000.000,00 

5.1.5. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 

Дотације невладиним 

организацијама и удружењима 440.000,00 0,12   440.000,00 

5.1.6. 

2 Комунална 

делатност 1102-001   640 Улична расвета 990.144,00 0,27   990.144,00 

    1102-001   660 Одржавање зелених површина 200.000,00 0,05   200.000,00 

    1102-004   560 Зоохигијена (зашт.жив.средине) 1.950.000,00 0,53   1.950.000,00 

    1102-006   660 

Одрђавање гробља и погребне 

услуге 10.000,00 0,00   10.000,00 

    1102-0008   630 Водоснабдевање 3.600.000,00 0,98   3.600.000,00 

    1102-П   630 

Реконструкција дела главног 

цевовода у Александровцу 9.448.480,79 2,57   9.448.480,79 

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

              0,00   0,00 

          Укупно програм 2 16.208.624,79 4,40   16.208.624,79 

5.1.7. 

5 Развој 

пољопривреде 0101-0001   421 

Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 711.751,10 0,19   711.751,10 

      0101-П 421 

Капиталне субвенције у 

пољопривреди 6.300.000,00 1,71   6.300.000,00 
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          Укупно програм 5 7.011.751,10 1,90   7.011.751,10 

5.1.8. 

6 Заштита 

животне 

средине 0401-0001   560 Заштита животне средине 200.000,00 0,05   200.000,00 

    0401-0004   520 Управљање отпадним водама 100.000,00 0,03   100.000,00 

      0401-П 520 

Пројекат канализационе мреже у 

Александровцу 218.000,00 0,06   218.000,00 

      0401-П 520 

Реконструкција фекалног 

колектора у ул."9Септембра, 

Смедеревске и део улице Кнеза 

Милоша Жабари 2.270.000,00 0,62   2.270.000,00 

        520 

Санација ШАЈКОВАЧКОГ 

ПОТОКА (обезбеђење протицајног 

профила бујичних потока) 780.000,00 0,21   780.000,00 

    0401-0005   510 Управљање отпадом 7.351.313,41 2,00   7.351.313,41 

          Укупно програм 6 10.919.313,41 2,97   10.919.313,41 

5.1.9. 

7 Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 0701-0001   451 Управљање саобраћајем 300.000,00 0,08     

    0701-0002   451 

Управљање саобраћајне 

инфраструктуре 300.000,00 0,08   300.000,00 

      0701 П 451 Ревитализација пољских путева 4.550.000,00 1,24   4.550.000,00 

      0701 П 451 Летње одржавање путева 1.410.000,00 0,38   1.410.000,00 

      0701 П 451 Пројекти за путну инфраструктуру 602.600,00 0,16   602.600,00 

      0701 П 451 

Асфалтирање путева на територији 

општине 20.565.215,35 5,59   20.565.215,35 

          Укупно програм 7: 27.727.815,35 7,53   27.727.815,35 
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5.1.10. 
11 Социјална и 

дечја заштита 0901-0006   40 Породица и деца 16.580.000,00 4,50   16.580.000,00 

    0901-0001   70 Центар за социјални рад Жабари 1.670.000,00 0,45   1.670.000,00 

    0901-0004 901 П1 90 Прој."Помоћ у кући за старе 3.025.840,47 0,82   3.025.840,47 

    0901-0003 901-п 90 

Пројекат "Помоћ у кући за одрасле 

и старе са психофизичким 

сметњама" 2.940.000,00 0,80   2.940.000,00 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ СОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВНИШТВУ 800.000,00 0,22   800.000,00 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ 

НЕСОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВНИШТВУ 1.210.000,00 0,33   1.210.000,00 

    0901-0003   90 Донације невладиним орган. 540.000,00 0,15   540.000,00 

    901-0003 901 П 90 

Пројекат:"Помоћ за интерно 

расељена лица са Косова-

избеглице 1.000.000,00 0,27   1.000.000,00 

    901-0003 901-П 90 

Пројекат:"Помоћ за интерно 

расељена лица ван  Косова-

избеглице 2.000.000,00 0,54   2.000.000,00 

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

    0901-0004 901 П 90 

Прој."Помоћ и кући за стара 

лица"Жагубица 675.000,00 0,18   675.000,00 

    901-0003 901 П 90 

Пројекат:"Помоћ у кући за стара 

лица са сметњама" 160.000,00 0,04   160.000,00 

    0901-0003 901-п 90 

Пројекат "Помоћ за решавање 

стамбених потреба избеглица који 

имају пребивалиште на територији 

општине Жабари" 2.940.000,00 0,80   2.940.000,00 
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    0901-0003   90 

Пројекат "Помоћ за доделу 

сред.интерно расељених лица са 

Косова и Метохије за пообољшање 

услова становања који имају 

пребивалиште на територији 

општине Жабари" 2.750.000,00 0,75   2.750.000,00 

    0901-0003   90 

Пројекат"Помоћ  за набавку робе и 

матер,за развој и унапређење 

доходовне активности  лицима са 

Косова и Метохије" 600.000,00 0,16   600.000,00 

    0901-0003   060. 

Пројекат "Стамбено решење за 

најугрошеније избеглице и 

социјално угрожена лица и 

породице" 500.000,00 0,14   500.000,00 

          Укупно програм 7: 37.860.840,47 10,29   37.860.840,47 

5.1.11. 

12 Примарна 

здраствена 

заштита 1801-0001   760 Здравство не кв.на др.месту 5.200.000,00 1,41   5.200.000,00 

          Укупно програм 12: 5.200.000,00 1,41   5.200.000,00 

5.1.12. 

13 Развој 

културе 1201-0001   820 Развој културе 300.000,00 0,08   300.000,00 

    1201-0001   820 Трансфери ост.нив.вл-културе 600.000,00 0,16   600.000,00 

    1201-0001   820 Донације невладиним орган. 100.000,00 0,03   100.000,00 

    1201-0001   820 Реконструкција Дома култура 200.000,00 0,05   200.000,00 

      1201-П 820 

Реконструкција Дома културе у 

Породину 5.100.000,00 1,39   5.100.000,00 

    1201-0001   840 Верске и др.услуге заједнице 500.000,00 0,14   500.000,00 
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          Укупно програм 13: 6.800.000,00 1,85   6.800.000,00 

5.1.13. 

14 Развој спорта 

и омладине 1301-0003   810 

Одржавање спортске 

инфраструктуре 500.000,00 0,14   500.000,00 

      1301-П 810 

Завршетак фискултурне сале у ОШ 

Жабари 2.800.000,00 0,76   2.800.000,00 

      1301-П 810 

Појачано одржавање и доградња 

спортског терена у Влашком Долу 5.073.504,68 1,38   5.073.504,68 

    1301-0001   810 Спортски савез општине Жабари 5.706.000,00 1,55   5.706.000,00 

    1301-0002   810 

Подршка предшколском и 

школском рекреативном спорту и 

масовној физичкој култури 700.000,00 0,19   700.000,00 

          Укупно програм 14: 14.779.504,68 4,02   14.779.504,68 

5.1.14. 

9 Основно 

образовање 2002-0001   912 Превоз ученика 6.600.000,00 1,79   6.600.000,00 

      2002-П 912 

Пројекат=Инвестиционо 

одржавање ОШ "Херој Роса 

Трифуновић" Александровац 3.352.200,00 0,91 5.747.790,90 9.099.990,90 

      2002-П 912 

Пројекат=Израда енергетских 

пасоша школа 200.000,00 0,05 5.747.790,90 5.947.790,90 

        912 Осн.школа "Дуде Јовић"Жабари 15.956.000,00 4,33   15.956.000,00 

      2002 П1 912 

Санација и адаптација школе у 

Кочетину 800.000,00 0,22   800.000,00 

    2002-0001   912 
Осн.школа"Роса 

Трифуновић"Александровац 11.612.000,00 3,15   11.612.000,00 

      2002-П   
Сређивање ђачке кухиње у 

Ореовици 597.624,00 0,16   597.624,00 
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          Укупно програм 9: 39.117.824,00 10,63 5.747.790,90 44.865.614,90 

5.1.15. 

1 Урбанизам и 

просторно 

планирање 1101-0001 1101-П 130 
Пројекат" Индустријска зона у 

Жабарима" 550.000,00 0,15   550.000,00 

          Укупно програм 1: 550.000,00 0,15   550.000,00 

          Укупно  глава 5.1.: 281.567.858,52 76,50 5.747.790,90 287.315.649,42 

5.2. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0002   160 Месне заједнице 11.192.050,00 3,04 10.508.819,42 21.700.869,42 

5.3. 

13 Развој 

културе 1201-0001   820 Центар за културу Жабари 4.826.000,00 1,31   4.826.000,00 

      1201 П1 820 Манифестација "Четерешко прело" 1.050.000,00 0,29 300.000,00 1.350.000,00 

      1201 П2 820 Остале манифестације 1.600.000,00 0,43   1.600.000,00 

          Укупно . 7.476.000,00 2,03 300.000,00 7.776.000,00 

5.4.       820 Народна библиотека Жабари 3.925.000,00 1,07 20.000,00 3.945.000,00 

      1201 П3 820 

Културне манифестације у 

Библиотекарству 120.000,00 0,03   120.000,00 

          Укупно . 4.045.000,00 1,10 20.000,00 4.065.000,00 

          Укупно 11.521.000,00 3,13 320.000,00 11.841.000,00 

5.5. 

8 Предшколско 

васпитање 2001-0001   911 

Предшколска 

установа"Моравски 

цвет"Жабари 16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 

          Укупно раздео 05.05. 16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 

5.6. 

4 Развој 

туризма 1502-0001   473 Туристичка организација Жаб. 1.979.000,00 0,54   1.979.000,00 

      1502 П1 473 

Новогодишње украшавање 

општине 350.000,00 0,10   350.000,00 
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          Укупно раздео 05.6. 2.329.000,00 0,63   2.329.000,00 

          Укупно раздео 5: 322.791.908,52 87,70 23.518.368,32 346.310.276,84 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 368.074.025,52 100,00 23.518.368,32 391.592.393,84 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1 550.000,00 0,15   550.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 16.208.624,79 4,40 0,00 16.208.624,79 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 3.000.000,00 0,82 0,00 3.000.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 4 2.329.000,00 0,63 0,00 2.329.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 7.011.751,10 1,90 0,00 7.011.751,10 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 10.919.313,41 2,97 0,00 10.919.313,41 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 27.727.815,35 7,53 0,00 27.727.815,35 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 39.117.824,00 10,63 5.747.790,90 44.865.614,90 

          УКУПНО ПРОГРАМ 11 37.860.840,47 10,29 0,00 37.860.840,47 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 5.200.000,00 1,41 0,00 5.200.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 20.221.000,00 5,49 320.000,00 20.541.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 14.779.504,68 4,02 0,00 14.779.504,68 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 125.713.426,72 34,15 10.508.819,42 136.222.246,14 

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 41.252.925,00 11,21 0,00 41.252.925,00 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 368.074.025,52 100,00 23.518.368,32 391.592.393,84 

 

 

 

 

 

Број: 400- 140 /2017-01                                                                                                                                         Шеф буџета и трезора  

Жабари                .2017. год.                                                                                                                           Славица Вукашиновић, с.р. 

 



ИЗВЕШТАЈ  
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ  

РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ БУЏЕТА  

И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2017. ГОДИНЕ 

 

 

Буџет општине Жабари за 2017 .годину донет је 16.12.2016. године, број:400-387 

(»Службени гласник општине Жабари« бр.17/2016 ), у износу од 285.165.000,00 динара, плус 

сопствена средства буџетских корисника у износу од 16.699.758,00 динара што укупно чини план 

Трезора од 296.864.758,00 динара. 

Финансијски план за први квартал буџета и осталих буџетских корисника донет је 

одмах на почетку Јануара а заведен је под бројем 400-12 дана 21.01.206.године када је на њега дата 

сагласност Решењем од стране Председника општине као Извршног органа.  

Приходи и примања , расходи и издаци буџета за период Јануар-Март 2017.године, 

планирани су у износу од 71.621.354,00 динара и буџетских корисника из сопствених извора 

планирани су у износу од  4.174.940,00 динара тако да је план свих буџетских корисника за овај 

период био 75.796.294,00 динара. 

Финансијски план буџетских средстава за први квартал планиран је са 25,57% од 

годишњег плана, јер је то наша процена остварења за овај период, док смо сопствена средства 

буџетских  корисника планирали са 25,0%.  а трезор је планиран са 25,54% 

Текући буџетски приходи за први квартал остварени су у износу од 62.826.914,00 

динара или са 87,72 од кварталног плана а у односу на годишњи план остварење је са 22,43%, 

пренета неутрошена средства из 2016.године износе  85.780.585,05 динара,  тако да су укупна 

средства за овај период у износу од 148.607.499,05 динара , док је остварење прихода и примања 

свих буџетских корисника без пренетих неутрошених средстава у износу од 2.370.000,00 динара,  

пренета неутрошена средства из предходне године осталих буџетских корисника у износу од 

11.213.000,00 динара чине масу од 13.568.000,00 динара а укупна средства Трезора су у износу од 

162.175.499,05 динара. 

         По евиденцији буџета општине, расходи и издаци буџета општине за први квартал 

извршени су у износу од 42.768.491,94 динара или са 59,71% у односу на квартал а у односу на 

годишњи план извршење је 15,27% , док су укупни расходи и издаци осталих буџетских корисника 

из сопствених извора извршени у износу од 11.735.000,00 динара, што чини укупну масу 

извршених расхода и издатака Трезора општине од 54.503.491,94 динара (Табела по позицијама) а 

то је више у односу на консолидовану табелу за динара 21.000,00 динара  колико се и налазе 

средства буџета код буџетских корисника на рачуну а неутрошена.    

         Консолидацијом извршених расхода и издатака Трезора по корисницима утврдили смо 

да су исти извршени у износу од 42.748.000,00 динара од буџетских средстава  за овај период , 

мање за 21.000,00 динара колико је пренето корисницима али средства нису утрошена и налазе се 

на рачуну истих, што се може видети из горње табеле по основним наменама издатака и из 

приложене табеле расхода по корисницима. 

Финансијски план за други квартал буџета и осталих буџетских корисника донет је у 

марту а заведен је под бројем 400-72 дан 31.03.2017.године када је на њега дата сагласност 

Решењем од стране Председника општине као Извршног органа.  

Приходи и примања , расходи и издаци буџета за период Април-Јуни 2017.године, 

планирани су у износу од 71.621354,00 динара и буџетских корисника из сопствених извора 

планирани су у износу од  4.174.940,00 динара тако да је план свих буџетских корисника за овај 

период био 75.796.294,00 динара. 

Финансијски план буџетских средстава за други квартал планиран је са 25,57% од 

годишњег плана, јер је то наша процена остварења за овај период, док смо сопствена средства 

буџетских  корисника планирали са 25,0%.  

           У међувремену ,Скупштина је дана 05.05.2017.године под бројем: 400-75/2017-01 

донела Одлуку о првој измени и допуни Одлуке о буџету за 2017. годину где се буџет за 2017. 

годину повећан за 87.806.425,52 динара  (85.780.585,05 динара од пренетих неутрошених средстава 
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из предходних година + 2.025.840,47 динара од Министарства социјалне заштите за Пројекат у 

области социјалне заштите)  тако да је план буџета за 2017. годину износи динара 367.971.425,52 , 

остала јавна средства повећана су за динара 6.814.390,90 динара ( 1.018.600,00 пренета неутрошена 

средства из предходне године +5.747.790,90 динара за пројекат инвестиционог одржавања Основне 

школе у Александровцу и то 1.864.148,40 динара од Министарства рударства и енергетике + 

3.883.642,50 динара од  Уједињених нација за развој)  тако да су укупна средства осталих 

корисника  динара 23.514.348,90 динара и самим тим план Трезора за 2017. годину повећава се за 

динара 94.620.816,42  и да  износи динара 391.485.574,42. 

 Највећи део пренетих неутрошених средстава из предходне године односи се на обавезе 

неизвршене у предходној години а мањи део  на повећање оних позиција за које нису довољно 

планирана средства у овој години. 

           Други ребаланс је донет 29.06.2017. године под бројем:400-112/2017-01 али оквир 

буџета за 2017. годину није мењан остао је на истом нивоу после Првог ребаланса. 

          Ове Ребаланса буџета за 2017. годину радили смо у складу са чланом 28. Буџета 

општине Жабари за 2017. годину(„Сл.гласник општине Жабари“ бр. 17/2016. 

          Буџет за 2017. годину износи динара 367.971.425,52 динара, општа средства 

буџетских корисника су 23.514.348,90 динара а трезор износи динара 391.485.574,42. 

 После и првог и другог ребаланса квартални планови нису мењани већ су остали на 

истом нивоу.  
            Кумулативни квартални план , код буџета износио је , 143.242.708,00 динара а то је 

38,93 од годишњег буџета за 2017. годину и 8.350.000,00 динара код осталих буџетских корисника 

из општих прихода и извора што чини укупно динара 151.593.000,00 или 38,73 од годишњег плана 

трезора. за 2017. годину. 

           План је био  мало мањи од утврђене динамике али нисмо га увећали за износ 

ребаланса маса је требало, пошто се гро радова и инвестиција обавља у овом  кварталу надали смо 

се да ће и приходи да нам се остваре у том износу ради извршења планираних инвестиција. 

    Текући буџетски приходи за други квартал остварени су у износу од 63.545.097,22 

динара или са 88,72 од кварталног плана а у односу на годишњи план остварење је са 17,27%,( без 

увећања по Ребалансу, примања од продаје нефинансијске имовине су динара 834,00+ остварена 

средства Првог квартала од динара 62.826.914,00 чине масу буџетских средстава од динара 

126.372.011,22 , док је остварење прихода и примања свих буџетских корисника без пренетих 

неутрошених средстава у износу од 6.463.000,00 динара,  пренета неутрошена средства из 

предходне године свих буџетских корисника и буџета у износу од 96.994.000,00 динара чине масу 

укупног Трезора су у износу од 229.829.000,00 динара. 

            По евиденцији буџета општине, расходи и издаци буџета општине за други квартал 

извршени су у износу од 61.640.312,59 динара или са 86,06% у односу на квартал а у односу на 

годишњи план извршење је 16,76% , а са извршеним расходима и издацима из Првог квартала чине 

масу извршених средстава у износу од динара 104.408.804,53 динара, док су укупни расходи и 

издаци осталих буџетских корисника из сопствених извора извршени у износу од 16.496.000,00 

динара, што чини укупну масу извршених расхода и издатака Трезора општине од 120.904.804,53 

динара (Табела по позицијама) а то је више у односу на консолидовану табелу за динара 23.000,00 

динара  колико се и налазе средства буџета код буџетских корисника на рачуну а неутрошена.    

         Консолидацијом извршених расхода и издатака Трезора по корисницима утврдили смо 

да су исти извршени у износу од 104.386.000,00 динара од буџетских средстава  за овај период , 

мање за 23.000,00 динара колико је пренето корисницима али средства нису утрошена и налазе се 

на рачуну истих, што се може видети из горње табеле по основним наменама издатака и из 

приложене табеле расхода по корисницима.      

         Поједине потпозиције  мењале су се Решењима  председника општине у оквиру већ 

донетих позиција на захтев корисника. 

 Основ за доношење ових финансијских планова је Буџет општине Жабари за 2017. 

годину,  Закон о буџетском систему и Правилник о садржини и начину финансијског извештавања 

о планираним и оствареним примањима и издацима и динамика остваривања средстава по 

кварталима. 

 Утврђена динамика наплате прихода и распореда средстава је за период следећа: 
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 -Јануар-Март до 21,0%, 

 -Јануар-Јули до 42% и  

 -Јануар-Септембар до 73%. 

  У прилогу је табела планираних и остварених прихода и примања буџета и осталих 

буџетских корисника са процентом остварења по видовима примања за буџет и све буџетске 

кориснике као и по економским класификацијама за период Јануар-Јуни 2017.године, као и 

годишњи и квартални план 2017.године. 

 У прилогу је табела прихода по изворима, планирано по годишњем плану, кумулативно 

по кварталима, и остварено и % остварења према кварталима: 

 

1. ПРИХОДИ  

  ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ ЗА I-VI  2017. ГОДИНЕ 

ПРИХОДИ 

Кон

то 
Назив Конта ПЛАНИРАНО ПЛАН I и II КВАРТАЛА 

ОСТВАРЕЊЕ I и II 

КВАРТАЛА 
 % 

    

Из 

буџета 

оптшине 

Из 

остали

х 

извора 

УКУПН

О: 

Из 

буџета 

Остал

и 

извор

и 

УКУПН

О 

Из 

буџета 

Остал

и 

извор

и 

УКУПН

О 
  

321 

311 

Нераспор. вишак 

прихода из ран. година 

за редов.делатност 

85.780 1.019 86.799     0     0 
#DIJ

/0! 

  УКУПНО  321 000 85.780 1.019 86.799 0 0 0 0 0 0 
#DIJ

/0! 

711-

000 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 

ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

711-

110 

Порез на доходак и 

капи. добитке које 

плаћају физичка лица 

33.000 0 33.000 18.910 0 18.910 14.771 27 14.798 78,11 

711 

111 
Порез на зараде 33.000   33.000 18.910   18.910 14.771 27 14.798 78,11 

711-

120 

Порез на приходе од 

самосталне делатности 
5.000 0 5.000 2.558 0 2.558 1.983 0 1.983 77,52 

711 

121 

Порез на приход од 

сам.делатности који се 

плаћа према оствареном 

нето приходу 

500   500 256   256 34   34 13,28 

711 

122 

Порез на приход од 

сам.делатности који се 

плаћа према апсолутно 

одрећеном нето приходу 

2.000   2.000 1.024   1.024 915   915 89,36 

711 

123 

Порез на приход од 

сам.делатности-

самоопорезивање 

2.500   2.500 1.278   1.278 1.034   1.034 80,91 

711-

140 

Порез на приход од 

имовине 
700 0 700 358 0 358 114 0 114 31,84 

711-
143 

Порез на приходе од 

непокретности 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

711-

145 

Порез на прихиде од 

давања у закуп 
200   200 102   102 114   114 

111,7

6 

711-

146 

Порез на приход од 

пољопривреде и 

шумарства 

500   500 256   256     0 0,00 

711-
147 

Порез на земљиште     0     0     0 
#DIJ

/0! 
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711-

150 

Порез на добитке од 

игара на срећу 
    0 0   0     0 

#DIJ

/0! 

711-

151 

Порез на добитке од 

игара на срећу 
    0     0     0 

#DIJ/

0! 

711-

160 

Порез на приходе од 

осигурања лица 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

711-

180 
Самодоприноси 500 0 500 256 0 256 29 0 29 11,33 

711-

181 

Самодопринос према 

зарадама запослених 
250   250 128   128 25   25 19,53 

711-

184 

Самодопринос из 

прихода лица која се 

баве самосталном 

делатношћу 

250   250 128   128 4   4 3,13 

711-

190 
Порез на друге приходе 3.300 0 3.300 1.688 0 1.688 1.991 0 1.991 

117,9

5 

711-
191 

Порез на друге приходе 3.300   3.300 1.688   1.688 1.987     
117,7

1 

711-
193 

Порез на прих.спортиста 

ин спорт.стручњака 
            4     

#DIJ

/0! 

  УКУПНО  711 000 42.500 0 42.500 23.770 0 23.770 18.888 27 18.915 79,46 

712-

000 

ПОРЕЗ НА ФОНД 

ЗАРАДА И РАДНУ 

СНАГУ 

                  
#DIJ

/0! 

712-

110 

Порез на фонд зарада и 

радну снагу 
    0     0 1   1 

#DIJ

/0! 

  УКУПНО 712 110 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
#DIJ

/0! 

713 

000 

ПОРЕЗ НА 

ИМОВИНУ 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

713-

120 
Порез на имовину 17.800 0 17.800 9.104 0 9.104 5.544 0 5.544 60,90 

713-

121 

Пор.на имовину од 

физичких лица (осим на 

земљиште, акције и 

уделе) 

13.000   13.000 6.650   6.650 3.590   3.590 53,98 

713-
122 

Пор.на имовину од 

правних лица (осим на 

земљиште, акције и 

уделе) 

4.800   4.800 2.454   2.454 1.954   1.954 79,63 

713 

310 

Порез на наслеђе и 

поклоне 
700   700 358   358 236   236 65,92 

713 

420 

Порез на финансијске 

трансакције 
4.500 0 4.500 2.300 0 2.300 1.229 0 1.229 53,43 

713-

421 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

непокрет. 

3.000   3.000 1.534   1.534 545   545 35,53 

713-

423 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

половним моторним 

возилима и пловним 

објектима 

1.500   1.500 766   766 684   684 89,30 

  УКУПНО 713 000 23.000 0 23.000 11.762 0 11.762 7.009 0 7.009 59,59 

714-

000 

ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

714-

431 

Комуналне таксе за 

коришћење рекламних 

паноа 

50   50 24   24     0 0,00 

714-

440 

Сред за 

противпож.зашт.од 6% 

нап.премије осиг. од 

пожара у општ.на чијој 

се тер.налази имовина 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

714-

500 

Порези,таксе и нак.на 

употребу добара,на 

дозв.да се добра 

употреб.или 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 
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делатн.обавњају 

714-

510 
Порез на моторна возила 8.000 0 8.000 4.092 0 4.092 2.680 0 2.680 65,49 

714-
513 

Ком.такса за држање 

моторних и друмских 

возила осим 

пољопривредних возила 

и машина 

8.000   8.000 4.092   4.092 2.680   2.680 65,49 

714-
514 

Годишња накнада за 

моторна возила.тракторе 

и прикључне машине 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

714-

540 

Нак.за коришћ-добара од 

општег интереса 
50 0 50 24 0 24 0 0 0 0,00 

714-

543 

Накнада за промену 

намене обрадивог 

пољ.земљишта 

50   50 24   24     0 0,00 

714-

547 

Накнада за загаћивање 

животне средине 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

714-

552 

Концесионе накнаде и 

боравишне таксе 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

714-

562 

Општинске накнаде-

пос.накн.за заштиту и 

унапрећење животне 

средине 

2.900   2.900 1.486   1.486 1.013   1.013 68,17 

714-

570 

Општинске и градске 

комуналне таксе 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 

#DIJ

/0! 

714-

571 

Ком.такса за држање 

кућних и 

егзот.животиња 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

714-

572 

Ком.такса за држање 

средстава за 

игру(забавне игре) 

    0     0 1   1 
#DIJ

/0! 

714-

573 

Ком.такса за 

коришћ.витрина ради 

излагања робе ван 

пословног простора 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

714-

600 

Другу порези на добра и 

услуге 
  0   0   0 

#DIJ

/0! 

  УКУПНО 714 000 11.000 0 11.000 5.626 0 5.626 3.694 0 3.694 65,66 

716-

000 
ДРУГИ ПОРЕЗИ     0     0     0 

#DIJ

/0! 

716 

-110 

Комунална такса на 

фирму 
4.500   4.500 2.302   2.302 1.956   1.956 84,97 

  УКУПНО 716 000 4.500 0 4.500 2.302 0 2.302 1.956 0 1.956 84,97 

732-

000 

ДОНАЦИЈЕ И 

ПОНИОЋИ ОД 

МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ. 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

732-

151 

Текуће донације од 

међун.организ.-повраћај 

за СОЦИЈАЛНИ 

ПРОГРАМ 

  3.884 3.884     0     0 
#DIJ

/0! 

  УКУПНО 733 000 0 3.884 3.884 0 0 0 0 0 0 
#DIJ

/0! 

733-

000 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

733-

150 

Текући трансфери  од 

других нивоа власти у 

корист нивоа општина 

181.542 3.345 184.887 90.771 1.672 92.443 90.874 2.117 92.991 
100,1

1 

733-

154 

Намен.трансф.за 

соц.програм 
2.026 1.864         1.013   1.013   
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733-
250 

Капитални трансфери  

од других нивоа власти у 

корист нивоа општина 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

  УКУПНО 733 000 183.568 5.209 188.777 90.771 1.672 92.443 91.887 2.117 94.004 
101,2

3 

741-

000 

ПРИХОДИ ОД 

ИМОВИНЕ 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

741-

151 

Камате на средства 

трезора  општина 
1.350   1.350 690   690     0 0,00 

741-

500 

Закуп непроизведене 

имовине 
1.350 500 1.850 692 250 942 544 792 1.336 78,61 

741-
522 

Сред.оствар.од давања у 

закуп пољопривредног 

земљишта,односно 

пољ.објекта у државној 

својини 

200   200 104   104 210 792 1.002 
201,9

2 

741-

526 

Накн,за коришћење 

шума и шумског 

земљишта 

100   100 52   52     0 0,00 

741-

531 

Ком.такса за коришћење 

простора на јавним 

површинама или испред 

посл.прост.осим продаје 

штампе,књига,уметн.дел

а и домаће радиности 

800 500 1.300 410 250 660 260   260 63,41 

741-
532 

Ком.такса за паркирање 

на уреженим 

површинама 

    0     0 7   7 
#DIJ

/0! 

741-
534 

Накнада за коришћење 

грађевинског земљишта  
200   200 102   102 67   67 65,69 

741-

569 

Накнада за коришћење 

сливних вода-приватна 

лица 

50   50 24   24     0 0,00 

  УКУПНО   741 000 2.700 500 3.200 1.382 250 1.632 544 792 1.336 39,36 

742 

000 

ПРИХОДИ ОД 

ПРОДАЈЕ ДОБРА И 

УСЛУГА 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

7421

00 

Приходи од прод. добара 

и услуга или закупа 
    0     0   3.062 3.062 

#DIJ

/0! 

742 
152 

Прих.од закупа односно 

коришћења непокр.у 

државној својини које 

користе органи општине 

200 6.548 6.748 102 3.250 3.352     0 0,00 

742-
251 

Таксе у кор.нив.општине 

Општин. Админастр. 

такса  

200 395 595 102 198 62 157   157 
153,9

2 

742-
253 

Накнада за уређење 

грађевинског земљишта 

(дубиоза) 

100   100 52   52 138   138 
265,3

8 

742-

255 

Накнада за озакоњавање 

објекта 
1.900   1.900 972   972 865   865 88,99 

742-

270 

Накнада за уређење 

грађевинског земљишта 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

742-

351 

Приходи  општинских 

органа од споредне 

продаје добара и услуга 

које врше државне 

нетржишне јединице 

5.500 3.617 9.117 2.814 1.808 4.622 1.033 366 1.399 36,71 

742-
372 

Прих.буџ.кор.које 

остварују додатним 

активностима 

250 793 1.043 128 396 524     0 0,00 

     УКУПНО 742 000 8.150 11.353 19.503 4.170 5.652 9.822 2.193 3.428 5.621 52,59 

743-

000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 
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КОРИСТ 

743-

324 

Приходи од новч. казни 

за саобраћајне прекршаје 
1.750   1.750 894   894 383   383 42,84 

743-

351 

Приходи од новч. казни 

за прекрш-у корист 

нивоа општине 

прописане актом 

скупштине 

100   100 50   50     0 0,00 

743-

924 

Прих.од увећ.дуга који 

је предмет наплате за 5% 
100   100 52   52 12   12 23,08 

  УКУПНО  743 000 1.950 0 1.950 996 0 996 395 0 395 39,66 

744 

000 

ДОБРОВОЉНИ 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА  

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

744 

100 

Текући добровољни 

трансфери од физичких 

и правних лица 

  1.150 1.150   576 576   53 53 
#DIJ

/0! 

744 

200 

Кап.добров.трансф.од 

физич.и прав.лица 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

  УКУПНО  744 000 0 1.150 1.150 0 576 576 0 53 53 
#DIJ

/0! 

745 

000 

МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

745-

100 

Мешовити и 

неодређени приходи 
    0     0   46 46 

#DIJ

/0! 

745 
151-

1 

Мешов.и 

неодређ.приходи у 

корист нивоа општин  

4.523 400 4.923 2.314 200 2.514 -236   -236 
-

10,20 

745 

152 

Приходи од закупа стана 

у државној својини 
100   100 50   50     0 0,00 

  УКУПНО  745 000 4.623 400 5.023 2.364 200 2.564 -236 46 -190 -9,98 

771 

000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

771 
111 

Меморанду. ставке за 

рефундацију расхода 
100   100 50   50 39   39 78,00 

  УКУПНО 771 000 100 0 100 50 0 50 39 0 39 78,00 

772 

000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ 

ПРЕДХ.ГОДИНЕ 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

771 
111 

Меморанду. ставке за 

рефундацију расхода из 

п'редх.год. 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

  УКУПНО 771 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ

/0! 

781 

000 

TРАНСФЕРИ 

ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

7811

00 

Трансф.између 

буџет.корисни на истом 

нивоу 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

  УКУПНО 781000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ

/0! 

791 

000 

ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

791 

100 
Приходи из буџета     0     0     0 

#DIJ

/0! 

  УКУПНО 791 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ

/0! 
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811 

000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

811 

151 

Примања од продаје 

непокретности у корист 

општине  

100   100 50   50 2   2 4,00 

  УКУПНО 811 000 100 0 100 50 0 50 2 0 2 4,00 

911 
ПРИМАЊА ОД 

ДОМАЋ.ЗАДУЖИВ. 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

911 
450 

Прим.од задуж.од 

посл.банака у земљи 
    0     0     0 

#DIJ

/0! 

  УКУПНО 911 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ

/0! 

921 

000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

921 

951 

Примања од продаје 

домаћих акција и 

осталог капитала у 

корист нивоа општине 

    0     0     0 
#DIJ

/0! 

  УКУПНО 921 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ

/0! 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 282.091 22.496 304.587 143.193 8.350 151.543 126.370 6.463 132.833 88,25 

  
СВЕГА ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА   БУЏЕТА 
282.191 22.496 304.687 143.243 8.350 151.593 126.372 6.463 132.835 88,22 

  
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0     0 

#DIJ

/0! 

01. 
ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 
282.191   282.191 143.243   143.243 126.372   126.372 88,22 

01. ОПШТИ ПРИХОДИ   13.102 13.102   6.527 6.527   4.333 4.333 
#DIJ

/0! 

07. 

ДОНАЦ.ОД 

ОСТАЛИХ НИВОА 

ВЛ. 

  5.209 5.209   1.673 1.673   2.117 2.117 
#DIJ

/0! 

06. 

ДОНАЦУЈЕ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

  3.884 3.884     0     0 
#DIJ

/0! 

08. 

ДОНАЦ.ОД 

НЕВЛАД.ОРГАН.И 

ПОЈЕД. 

  300 300   150 150   13 13 
#DIJ

/0! 

13. 

Нераспор. вишак 

прихода из ран. година 

за редов.делатност 

85.781 1.019 86.800     0 85.781 11.213 96.994 
#DIJ

/0! 

  УКУПНО: 367.972 23.514 391.486 143.243 8.350 151.593 212.153 17.676 229.829 
148,1

1 

 

 
 

 

                      Укупно планирани и годишњи и квартални план а и извршени текући расходи и 

издаци према економској класификацијии и из буџета и осталих сопствених извора буџетских 

корисника износе у динарима: 

 

 

2. РАСХОДИ 

ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА I-VI  2017. ГОДИНE 

 РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА       
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Еко

ном 

кла

сиф 

ОПИС 

ПЛАНИРАНО 2017.g. ПЛАНИРАНО za I-VI  квартал 
ОСТВАРЕНО У I -VI 

КВАРТАЛУ 

Из 

буџета 

оптшине 

Из 

остали

х 

извора 

УКУПН

О: 

Из 

буџета 

оптшине 

Из 

остали

х 

извора 

УКУПН

О: 

Из 

буџета 

оптшине 

Из 

остали

х 

извора 

УКУПН

О: 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ     0     0     0 

411 Плате и додаци запослених 56.230 1.200 57.430 28.115 600 28.715 22.828 622 23.450 

4111 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
56.230 1.200 57.430 28.115 600 28.715 22.828 622 23.450 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
10.205 238 10.443 5.102 118 5.220 4.102 122 4.224 

4121 
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигур. 
6.804 160 6.964 3.402 80 3.482 2.750 82 2.832 

4122 
Допринос за здравствено 

осигурање 
2.946 70 3.016 1.473 34 1.507 1.180 35 1.215 

4123 Допринос за незапослене 455 8 463 227 4 231 172 5 177 

413 Накнаде у натури 181 0 181 70 0 70 0 0 0 

4131 Накнаде у натури 181   181 70   70     0 

414 
Социјална давања 

запосленим 
8.680 150 8.830 4.004 76 4.080 545 3 548 

4141 
Исплата накн.за време 

одсуств.с посла 
362   362 192   192 186   186 

4143 Отпремнине и помоћи 2.781 50 2.831 1.530 26 1.556 196   196 

4144 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или члана уже 

породице и остале помоћи 

запосленим радницима 

5.537 100 5.637 2.282 50 2.332 163 3 166 

415 Накнаде за запослене 7.090 0 7.090 3.445 0 3.445 2.637 0 2.637 

4151 Накнаде за запослене 7.090   7.090 3.445   3.445 2.637   2.637 

416 
Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 
480 0 480 280 0 280 156 1.025 1.181 

4161 
Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 
480   480 280   280 156 1.025 1.181 

  УКУПНО   41 82.866 1.588 84.454 41.016 794 41.810 30.268 1.772 32.040 

42 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 

РОБА 
    0     0     0 

421 Стални трошкови 12.961 3.179 16.140 7.155 1.590 8.745 5.428 766 6.194 

4211 
Трошкови платног промета и 

банк услуга 
1.175 90 1.265 505 46 551 223 24 247 

4212 Енергетске услуге 6.400 2.000 8.400 4.320 1.000 5.320 2.860 545 3.405 

4213 Комуналне услуге 1.985 510 2.495 946 254 1.200 1.004 24 1.028 

4214 Услуге комуникације 2.553 259 2.812 1.036 130 1.166 1.031 143 1.174 

4215 Трошкови осигурања 730 20 750 300 10 310 296   296 

4216 Закуп имовине и опреме     0     0   30 30 

4219 Остали трошкови 118 300 418 48 150 198 14   14 

422 Трошкови путовања 965 403 1.368 532 202 734 20 163 183 

4221 
Трошкови службених 

путовања у земљи 
615 353 968 302 176 478 20 163 183 

4222 
Трошкови служб. путовања у 

иностранство 
330   330 220   220     0 

4223 
Трошкови путовања у оквиру 

редовног рада 
    0     0     0 

4224 Трошкови путовања ученика 20 50 70 10 26 36     0 

423 Услуге по уговору 41.049 2.321 43.370 16.866 1.160 18.026 11.543 353 11.896 

4231 Административне услуге 950 200 1.150 1.020 100 1.120     0 

4232 Компјутерске услуге 1.300 25 1.325 640 12 652 609 24 633 

4233 
Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
960 120 1.080 514 60 574 77 53 130 

4234 Услуге информисања 5.075 105 5.180 1.782 52 1.834 530 11 541 

4235 Стручне услуге 23.718 410 24.128 8.022 204 8.226 7.757 56 7.813 

4236 Услуге за домаћинство и 115 10 125 60 6 66 2   2 
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угоститељство 

4237 Репрезентација 3.788 691 4.479 996 346 1.342 776 54 830 

4239 Остале опште услуге 5.143 760 5.903 3.832 380 4.212 1.792 155 1.947 

424 Специјализоване услуге 11.219 355 11.574 4.742 178 4.920 3.741 16 3.757 

4241 Пољопривредне услуге 132   132 72   72 132   132 

4242 
Услуге обрзовања,културе и 

спорта 
  50 50   26 26     0 

4243 Медицинске услуге 255 85 340 150 42 192 104 14 118 

4244 Услуге одржавања аутопутева     0     0     0 

4245 
Услуге одрж.национ.паркова и 

прир.површина 
    0     0     0 

4246 
Услуге очувања животне 

средине,науке и геодетске 

услуге 

606 40 646 210 20 230 19 2 21 

4249 
Остале специјализоване 

услуге 
10.226 180 10.406 4.310 90 4.400 3.486   3.486 

425 
Текуће поправке и 

одржавања 
15.999 2.906 18.905 4.532 904 5.436 4.089 1.182 5.271 

4251 
Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 
13.742 2.746 16.488 3.670 824 4.494 3.524 1.060 4.584 

4252 
Текуће поправке и одржавање 

опреме 
2.257 160 2.417 862 80 942 565 122 687 

426 Материјал 8.697 5.410 14.107 3.802 2.704 6.506 2.461 1.588 4.049 

4261 Административни материјал 2.009 488 2.497 897 244 1.141 791 161 952 

4262 Материјал за пољопривреду 170   170 80   80 10   10 

4263 
Материјал за образ.и 

усавршавање запослених 
828 420 1.248 413 210 623 314 109 423 

4264 Материјал за саобраћај 2.695 130 2.825 1.096 66 609 834 76 910 

4265 
Материјал за очување животне 

средине и науку 
    0     0     0 

4266 
Материјал за 

образовање,културу и спорт 
414 700 1.114 190 350 540 30 18 48 

4267 
Медицински и лабораторијски 

мат. 
    0     0 7   7 

4268 
Материјал за домаћинство и 

угоститељство 
819 2.722 3.541 384 1.360 1.744 372 1.015 1.387 

4269 Материјал за посебне намене 1.762 950 2.712 742 474 1.216 103 209 312 

  УКУПНО  42 90.890 14.574 105.464 37.629 6.738 44.367 27.282 4.068 31.350 

43 
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 
    0     0     0 

431 
Употреба основних 

средстава 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4311 Зграда и грађевински објекти     0     0     0 

4312 Машине и опрема     0     0     0 

4313 Остала основна средства     0     0     0 

434 
Употреба земљ.,шума,воде и 

руд. богастава 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4343 Употреба шума и воде     0     0     0 

  УКУПНО 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 ОТПЛАТА КАМАТА     0     0     0 

441 Отплатедомаћих камата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4414 
Отплата камата домаћим 

пословним банкама 
    0     0     0 

  УКУПНО 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 СУБВЕНЦИЈЕ     0     0     0 

451 
Субвенције нефинансијских 

корпорација 
9.300 0 9.300 1.380 0 1.380 0 0 0 

4511 
Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 

и организацијама 

9.300   9.300 1.380   1.380     0 
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4512 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
иорганизацијама 

    0     0     0 

453 

Субвенције јавним 

финансиским 

институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4531 
Тек.субвенције јавним 

финан.институцијама 
    0     0     0 

4532 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
иорганизацијама 

    0     0     0 

  УКУПНО    45 9.300 0 9.300 1.380 0 1.380 0 0 0 

46 
ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
    0     0     0 

463 
Трансфери осталим нивоима 

власти 
40.583 0 40.583 17.536 0 17.536 16.674 642 17.316 

4631 
Текуће донац.и транс.осталим 

нивоима власти 
37.923   37.923 15.087   15.087 15.530 642 16.172 

4632 
Капиталне дона.и 

тран.осталим нивоима власти 
2.660   2.660 2.449   2.449 1.144   1.144 

464 

Донације и трансфери 

организацијама социјалног 

осигурања 

5.600   5.600 1.850   1.850 2.357   2.357 

4641 

Текуће донац.и 

транс.организацијама 
социјалног осигурања 

2.010   2.010 270   270 1.000   1.000 

4642 

Капиталне донац.и 

транс.организацијама 

социјалног осигурања 

3.590   3.590 1.580   1.580 1.357   1.357 

465 
Остале нонације,дотације и 

трансфери 
11.282 704 11.986 5.541 368 5.909 2.949 146 3.095 

4651 
Остале текуће донац.дотац.и 

трансфери 
11.282 704 11.986 5.541 368 5.909 2.949 146 3.095 

4652 
Остале капит.донац.дотац и 

трансфери 
    0     0     0 

  УКУПНО  46 57.465 704 58.169 24.927 368 25.295 21.980 788 22.768 

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ     0     0     0 

472 
Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 
31.934 0 31.934 15.538 0 15.538 12.377 0 12.377 

4723 
Накнаде из буџеза за децу и 

породицу 
17.090   17.090 9.330   9.330 7.165   7.165 

4724 
Накнаде из буџеза за 

незапосленост 
60   60 30   30     0 

4726 
Накнаде из буџета у случају 

смрти 
74   74 74   74 74   74 

4727 

Накнаде из буџета за 

образовање,културу,науку и 

спорт 

440   440 292   292     0 

4728 
Накнада из буџета за 

становање и живот 
80   80 32   32     0 

4729 Остале накнаде из буџета 14.190   14.190 5.780   5.780 5.138   5.138 

  УКУПНО  47 31.934 0 31.934 15.538 0 15.538 12.377 0 12.377 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ     0     0     0 

481 
Дотације невладиним 

организацијама 
10.450 0 10.450 5.898 0 5.898 4.020 0 4.020 

4819 
Дотације осталим 

непрофитним институцијама 
10.450   10.450 5.898   5.898 4.020   4.020 

482 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнути од једног 

нивоа власти другом 

14.497 530 15.027 7.168 266 7.434 146 85 231 

4821 Остали порези 744 310 1.054 306 156 462 80 69 149 

4822 Обавезне таксе 13.753 210 13.963 6.862 104 6.966 66 16 82 

4823 Новчане казне   10 10   6 6     0 

483 
Новч.казне и пенал по реш. 

Суд.и суд. тела 
608 50 658 212 24 236 484 284 768 

4831 
Новч.казне и пенали по 

решењу суд. и суд.тела 
608 50 658 212 24 236 484 284 768 
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484 
Накнаде штете наст.услед 

елемент.непогода 
300 0 300 120 0 120 0   0 

4841 
Накн.штете зс повреде или 

штету услед елемент.непог. 
300   300 120   120     0 

4842 Накнада штете од дивљачи     0     0     0 

485 

Накнада штете за повреду 

или штету нанету од стране 

државних органа 

1.407 0 1.407 448 0 448 467 0 467 

4851 
Нак.штете за повреду или 
штету нанету од стране 

државних органа  

1.407   1.407 448   448 467   467 

  УКУПНО  48 27.262 580 27.842 13.846 290 14.136 5.117 369 5.486 

49 РЕЗЕРВЕ     0     0     0 

499 Средства резерви 12.086 0 12.086 2.981 0 2.981 0 0 0 

4991 Средства резерви 12.086   12.086 2.981   2.981     0 

  УКУПНО  49 12.086 0 12.086 2.981 0 2.981 0 0 0 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА     0     0     0 

511 
Зграда и грађевински 

објекти 
53.768 5.848 59.616 5.200 50 5.250 6.975 9.499 16.474 

5111 Куповина зграда и објеката     0     0     0 

5112 Изградња зграда и објеката 11.484   11.484 1.400   1.400     0 

5113 
Капитално одржавање зграда 

и објеката 
38.751 5.848 44.599 3.020 50 3.070 6.339 9.499 15.838 

5114 Пројектно планирање 3.533   3.533 780   780 636   636 

512 Машине и опрема 2.301 200 2.501 686 100 786 368 0 368 

5121 Опрема за саобраћај 50   50 20   20     0 

5122 Административна опрема 1.491 100 1.591 596 50 646 332   332 

5123 Опрема за пољопривреду     0     0 36   36 

5125 
медицинска и лабораторијска 

опрема 
    0     0     0 

5126 
Опрема за образовање,културу 

и спорт 
760 100 860 70 50 120     0 

5128 Опрема за јавну безбедност     0     0     0 

5129 

Опрема за 

произв.моторна,непокр.и 
немотор.опрема 

    0     0     0 

513 Остала основна средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5132 
Нематеријална основна 

средства 
    0     0     0 

514 Култивисана имовина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5141 Култивисана имовина     0     0     0 

515 Нематеријална имовина 100 20 120 40 10 50 19 0 19 

5151 Нематеријална имовина 100 20 120 40 10 50 19   19 

  УКУПНО  51 56.169 6.068 62.237 5.926 160 6.086 7.362 9.499 16.861 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА     0     0     0 

541 Земљиште 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5411 Земљиште     0     0     0 

  УКУПНО 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 УКУПНО КЛ.5 56.169 6.068 62.237 5.926 160 6.086 7.362 9.499 16.861 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ     0     0     0 

611 
Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6114 
Отпл.главнице дом.пословним 

банкама 
    0     0     0 

  УКУПНО 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
УКУПНИ ТЕКУЋИ 

РАСХОДИ 
311.803 17.446 329.249 137.317 8.190 145.507 97.024 6.997 104.021 

  
УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 
367.972 23.514 391.486 143.243 8.350 151.593 104.386 16.496 120.882 

  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:     0     0     0 

01. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 282.191   282.191 143.243   143.243 104.386   104.386 

04. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ   13.102 13.102   6.527 6.527   5.057 5.057 
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06. 

ДОНАЦИЈЕ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

  3.884 3.884     0     0 

07. 
ДОНАЦ.ОД ОСТ.НИВОА 

ВЛАСТИ 
  5.209 5.209   1.673 1.673   11.429 11.429 

08. 
ДОНАЦ.ОД НЕВЛАДИНИХ 

ОРГАН.И ПОЈЕДИНАЦА 
  300 300   150 150   10 10 

13. 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ 

ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ 

85.781 1.019 86.800     0     0 

  
УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 
367.972 23.514 391.486 143.243 8.350 151.593 104.386 16.496 120.882 

 

         

          Табела извршених расхода и издатака по корисницима буџета и економским 

класификацијама на четири нивоа за 2017. годину налази се у прилогу и чини саставни део овог 

извештаја. 

 Сви буџетски корисници извештаје о оствареним приходима и примањима и извршене 

расходе и издатке , по донетом кварталним плановима, доставили су служби рачуноводства 

Општинске управе, а консолидацију је извршила служба буџета, за период Јануар-Јуни 2017. 

године и исте  сложила са стањем трезора. На основу сопствене евиденције и директне евиденције 

из извештаја буџетских корисника консолидован је овај извештај у трезору који је достављен 

Извршном органу на усвајање и давање. Ови извештаји и одступања у односу на трезор допуњени 

су образложењима у писаној форми за не слагање у приказивањима појединих врста прихода и 

примања и расхода и издатака.  

 

Приходи и примања трезора општине остварени су у износу 132.835.000,00  динара а 

заједно са пренетим неутрошеним средствима из 2016.године од 96.994.000,00 динара  чини масу 

од 229.829.000,00 динара , а у табели су приказани по корисницима и изворима.  

 

ОПИС 

Економска Буџет за  

класификација 2017.год. 

1 2 3 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   132.835.000,00 

Текући приходи 7 132.833.000,00 

1. Порески приходи 71 31.575.000,00 

1.1. Порез на доходак грађана 7111 18.916.000,00 

1.2. Порез на имовину 713 7.009.000,00 

1.3. Порез на добра и услуге 714 3.694.000,00 

1.4. Остали порески приходи 716 1.956.000,00 

2. Непорески приходи   101.258.000,00 

2.1. Трансфери од другог нивоа власти 733 94.004.000,00 

2.2. Приходи од имовине 741 1.336.000,00 

2.3. Таксе 742 5.621.000,00 

2.4. Новчане казне 743 395.000,00 

2.5. Приходи од продаје добара и услуга 744 53.000,00 

од тога: приходи од продаје добара и услуга 

индиректних буџетских корисника     

2.6. Остали непорески приходи 741,745,  77,78,8 -151.000,00 

3. Донације 732   

4.Примања од продаје непокретности 811 2.000,00 
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1.3.ПРИХОДИ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ПО  

КОРИСНИЦИМА ЗА I-VI 2017.ГОДИНE                  .дин. 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Соп.тек. Од.друг. Укупно С.2016. Укупно 

Приходи нивоа       

БУЏЕТ  34.485.000 91.887.000 126.372.000 85.781.000 212.153.000 

ШКОЛА БРЗОХОДЕ     0 9.499.000 9.499.000 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА     0   0 

Д.ВРТИЋ"М.ЦВЕТ"ЖАБАРИ 1.147.000 696.000 1.843.000 15.000 1.858.000 

БИБЛИОТЕКА"А.ИВИЋ"ЖАБ.     0 1.000 1.000 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЖАБ. 40.000   40.000 2.000 42.000 

ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ   0 0   0 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ     0 4.000 4.000 

ПРОЈ.КА ИНКЛУЗИЈИ     0   0 

НОВ СОЦ. ПРОЈЕКAТ "Подршка 
сам.живљењу"       0 5.000 5.000 

ЗАКУП ПОЉ.ЗЕМЉИШТА 526.000   526.000 119.000 645.000 

ПОМ.ЗА ДЕЦУ И СТАРЕ СА 
ИНВ.ЖАГУБИЦА     0 3.000 3.000 

ПРОЈ.ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ 
УСЛУГА     0   0 

 ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА  1.421.000   1.421.000   1.421.000 

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ     0 2.000 2.000 

ФК     0   0 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2.633.000 0 2.633.000 1.563.000 4.196.000 

УКУПНО: 40.252.000 92.583.000 132.835.000 96.994.000 229.829.000 

 

 

 
                                                  

                         Из табеле може се видети ( сем појединачно за Месне заједнице, али и за њих има 

прилог )  колико је сваки буџетски корисник остварио своје сопствене приходе, средства добијена 

од других нивоа власти ( Републике и др,) и колико су пренета неутрошена средства из претходне 

године., а појединачни збир прихода сваког буџетског корисника приказује износ ( промет) активе 

т.ј. приходне стране.  

                       У табели прихода по наменама може се видети план буџета за целу годину за први 

квартал и остварење истих из буџета и осталих извора( сопствена средства и средства из од других 

нивоа власти) по облицима прихода и проценат остварења у односу на план.  

                       Расходи и издаци буџета и буџетских корисника извршени су у износу од 

120.882.000,00 динара а односе се на следеће трошкове и издатке следећих буџетских корисника 

приказаних у следећој табели. 

 

2.4.РАСХОДИ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА И ИЗДАТАКА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

ЗА I-VI 2017.ГОДИНE 
        

  

РЕПУБЛ.И 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТ.     

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА     УКУПНИ 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК               ТЕК.РАС.   ИЗДАЦИ УКУПНО ТЕК.РАСХ. ИЗДАЦИ УКУПНО РАС.И ИЗД 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ 97.024.000 7.362.000 104.386.000     0   
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ОПШТИНСКА УПРАВА      0 81.923.000 7.311.000 89.234.000 89.234.000 

ОПШТИНСКО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО       1.007.000   1.007.000 1.007.000 

ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉОШТА   642.000 642.000     0 642.000 

 ПРЕДШК.УСТАНОВА 
"М.ЦВЕТ"ЖАБАРИ 1.854.000   1.854.000 8.324.000 32.000 8.356.000 10.210.000 

БИБЛИОТЕКА 
"А.ИВИЋ"ЖАБАРИ     0 866.000 19.000 885.000 885.000 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
ЖАБАРИ     0 1.991.000   1.991.000 1.991.000 

ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗ.ЖАБАРИ     0 466.000   466.000 466.000 

ШКОЛА БРЗОХОДЕ   9.499.000 9.499.000     0 9.499.000 

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ     0     0 0 

ИЗБОРИ ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА 1.236.000   1.236.000     0 1.236.000 

ФК     0     0 0 

ПОМОЋ 
ИЗБЕГЛИЦАМА     0     0 0 

ПРОГРАМ 
СОЦ.ЗАШТИТЕ  -
Изградња одрживих 
услуга     0     0 0 

СОЦ-ПРОГРАМ-
Подршка 
самосталном 
живљењуЈагодина     0     0 0 

СОЦ-ПРОГРАМ-За 
децу и старе са 
инвалидитетом 
Жагубица     0     0 0 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3.265.000   3.265.000 2.447.000 0 2.447.000 5.712.000 

У К У П Н О : 103.379.000 17.503.000 120.882.000 97.024.000 7.362.000 104.386.000 120.882.000 

 

 
                  

                    Из приказане табеле расхода и издатака по буџетским корисницима могу се видети 

посебно текући расходи, посебно издаци за не финансијску имовину и укупни расходи и издаци по 

припадности извора финансирања за сваког буџетског корисника .  Из другог дела исте табеле 

може се видети утрошак буџетских средстава у износу од 104.386.000,00 динара по корисницима и 

врсти расхода, за текуће расходе и издатке за не финансијску имовину а што је мање  од 

евиденције буџета за 23.000,00 динара које је буџет пренео корисницима а они нису исте утрошили 

тако да се овај износ налази у суфициту за овај период . 

 

     Стање трезора општине Жабари 30.06.2017. године је 108.947.223,77 динара од тога 

17.715,29 динара налазе се на консолидованом рачуну трезора пласирано је по банкама и то код: 

  -ЦЕПТЕР БАНКЕ                                                                             17.715,29 динара 

  

  Вишак прихода-суфицит и стање жиро-рачуна буџета и буџетских корисника 

30.06.2017.године у износу од 108.947.223,77 динара преноси се у наредни период 2017.године за 

редовну делатност као нераспоређен приход а односи се на следеће буџетске кориснике: 
 

1. Буџет општине                                                                                 107.743.791,74 динара 

2. Дечији вртић „Моравски цвет“ Жабари                                           3.621,07 динара 

3. Народна библиотека „Проф.Др.Аца Ивић „Жабари                             4.584,12 динара 
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4. Избори за Председника Р.Србије             185.000,02 динара 

5. Центар за културу „Војислав Илић Млађи“ Жабари                           47.517,25 динара 

6.  Туристичка организација Жабари                                                          4.385,02 динара 

7. МЗ Полатна                                                                            31.577,34 динара 

8. МЗ Сибница                                                                                      7.171,97 динара 

9.  МЗ Симићево                                                                                         45.991,62 динара 

     10. МЗ Породин                                                                                     145.152,39 динара 

      11. МЗ Ореовица                                                                                      5.703,80 динара 

12. МЗ Мирјево                                                                                        2.069,31 динара 

13. МЗ Александровац                                                                                  0,00 динара 

14. МЗ Влашко До                                                                                   16.244,05 динара 

15. МЗ Жабари                                                                                     566.621,34 динара 

16. МЗ Брзоходе                                                                                                  908,87 динара 

17. МЗ Витежево                                                                               33.254,06 динара 

18. МЗ Четереже                                                                                17.887,94 динара 

19. МЗ Кочетин                                                                                50.041,77 динара 

20. МЗ Тићевац                                                                                        1.436,76 динара 

21. МЗ Горња Ливадица                                                                     12.975,55 динара 

22. МЗ Свињарево                                                                                            4.153,87 динара 

23. МЗ Точка  Влашки До                                                                           0,00 динара 

24. Наменски рачун за обезбеђење избеглих лица                    4.170,45 динара. 

25. Закуп пољопривредног земљишта                               2.894,27 динара 

26. Социјални програм Жагубица                                                       4.637,14 динара 

27. КУД-ови општине                            0,00 динара 

29. Остали корисници                                           2.085,82 динара 

 ‚    30. Соц.прог.“Самостално живљење“                                                                      0,00 динара 

 

                                                                                   У К У П Н О :                        108.947.223,77 динара 
 

 

                        У табели извршења буџета по позицијама  и у извештајима индиректних корисника 

стање извршених расхода и издатака не слаже се са стањем рачуна трезора код појединих врста 

трошкова за 23.000,00 динара колико је остало неутрошено буџетских средстава код корисника . 

  Код буџета општине Жабари за период Јануар-Јуни 2017.године укупни расходи и 

издаци су у износу од 104.408.804,53 динара, код буџетских корисника укупни расходи и издаци од 

средстава из буџета  су 104.386.000,00 динара, разлика је 23.000,00 динара које је буџет пренео 

буџетским корисницима по захтевима али ти издаци нису извршени код буџетских корисника већ 

се налазе на рачуну корисника и улазе у укупан резултат буџета и трезора општине Жабари, а 

односе се на кориснике:  

  

            - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЖАБАРИ динара 6.000,00 пренетих на име трошкова 

платног промета а нису утрошени, 

            - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЖАБАРИ, динара 3.000,00 пренетих на име трошкова 

платног промета која нису утрошена, 

           - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАРИ динара 4.000,00 пренетих за трошкове 

платног промета и стручне услуге а нису утрошени и 

            - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  динара 10.000,00 пренетих по свим видовима и преко и 

осталих корисника а нису утрошена: КЛАСА 4 и 5, 

   Код осталих корисника има мало одступања у коришћењу наменских средстава а то 

се махом односи на трошкове платног промета.   

         У табели утврђивање резултата види се појединачно за буџет, за остале кориснике 

буџета и укупно за све кориснике буџета утврђени резултат за овај претходни период 2017.године 

појединачно за све врсте прописане Законом. 
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УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
         

         

ОПИС 

Економска  

класификац

ија 

Буџетска  

средства 

Додатна  

средства 

Укупна  

средства 

1 2 3 4 5 

I УКУПНА СРЕДСТВА ( II+III ) 3+7+8+9 212.153.000 17.676.000 229.829.000 

II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 126.372.000 6.463.000 132.835.000 

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 126.370.000 6.463.000 132.833.000 

од којих су 1.1. камате 7411     0 

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 2.000   2.000 

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  

И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  

ИМОВИНЕ 9     0 

       3.1 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  

          ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92     0 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 85.781.000 11.213.000 96.994.000 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6 ) 4+5+6 104.386.000 16.496.000 120.882.000 

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 97.024.000 6.997.000 104.021.000 

од којих су 4.1. отплате камата 44     0 

5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 5 7.362.000 9.499.000 16.861.000 

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ  

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ  

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6     0 

     6.1 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ  

     ИМОВИНЕ 62     0 

V УКУПНО ОСТВАРЕН ТЕКУЋИ 

СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ 

(7+8+9)- 

(4+5+6) 21.986.000 -10.033.000 11.953.000 

VI УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС  

УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)- 

(4+5+6) 107.767.000 1.180.000 108.947.000 

VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 

     (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 21.986.000 -10.033.000 11.953.000 

VIII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ 

( УКУПНИ ПРИХОДИ  

УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ  

КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ  

РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА  

ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ ) 

(VI - (1.1-4.1 )) 

(7-7411+8)- 

(4-44+5 ) 

36.710.000 8.965.000 45.675.000 

IX УКУПНИ ФИСКАЛНИ  

РЕЗУЛТАТ (VI + (3.1-6.1 ) 

(7+8)-(4+5)+ 

(92-62) 21.986.000 -10.033.000 11.953.000 

 

 
У табели извештаја трезора види се појединачно по буџетским корисницима по врсти утврђени 

резултат и код ког буџетског корисника колико средстава се налази неутрошено: 
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ИЗВЕШТАЈ ТРЕЗОРА 31.06.2017. ГОДИНЕ О СОПСТВЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
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МОС
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С

Т

А
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Ж
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уб
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ца 

П

Р

О

ЈЕ

К. 

С

О

Ц

И

Ј. 

МЕСНЕ 

ЗАЈЕД

НИЦЕ 

О

С

Т

А

Л

И 

К

О

Р. 

Ф

К 
УКУПНО: 

1 
700 

000 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 
126.370 1.421 40   1.843   526           2.633     132.833 

2 
400 

000 

ТЕКУЋИ 

РАСХОДИ 
97.024 1.236     1.854   642           3.265     104.021 

3 
321 

120 

ВИШАК ( 1-2 )-

МАЊАК(2-1) 
29.346 185 40 0 -11 0 -116 0 0     0 -632 0 0 28.812 

4 
К.8+

9 

ОСТВАРЕНА 

ПРИМАЊА 
2                             2 

5 
К.5+

6 

ИЗВРШЕНИ 

ИЗДАЦИ 
7.362               9.499             16.861 

6   
ВИШАК ( 4-5 )-

МАЊАК(5-4) 
-7.360 0 0 0 0 0 0 0 -9.499     0 0 0 0 -16.859 

7   
КОРИГ.СУФИ

ЦИТ-ДЕФИЦ. 
21.986 185 40 0 -11 0 -116 0 -9.499     0 -632 0 0 11.953 

8   
УКУПНА 

ПРИМАЊА 
126.372 1.421 40 0 1.843 0 526 0 0     0 2.633 0 0 132.835 

9   
УКУПНИ 

ИЗДАЦИ 
104.386 1.236 0 0 1.854 0 642 0 9.499     0 3.265 0 0 120.882 

10   
КОРИГОВАН 

СУФИЦИТ 
21.986 185 40 0 -11 0 -116 0 -9.499 0 0 0 -632 0 0 11.953 

11   

КОРИГОВАН 

ПРИЛИВ ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

-23   6 3   4             10     23 

    

СУФИЦИТ 

ТРЕЗОРА 

31.03.2017. ГОД. 
21.963 185 46 3 -11 4 

-

116 
0 -9.499 0 0 0 -622 0 0 11.953 

12   

СУФИЦИТ 

ТРЕЗОРА 

31.12.2016. ГОД. 
85.781   2 1 15   119 4 9.499 5 3   1.563 2   96.994 

    
ЖИРО РАЧУН 

31.06.2017..Г. 
107.744 185 48 4 4 4 3 4   5 3   941 2   108.947 

13   

СУФИЦИТ 

ТРЕЗОРА 

31.06.2017. ГОД. 

107.744 185 48 4 4 4 3 4 0 5 3 0 941 2 0 108.947 

    

 

 Из приказане табеле трезора 30.06.2017 године може се видети по свим буџетским 

корисницима колико су текући приходи и расходи и резултат текући, примања и издаци и резултат 

по том основу као и кориговани приходи и примања, расходи и издаци и кориговани резултат као и 

извор из кога су покривени евентуални дефицити. 

  Трезор општине Жабари за период Јануар-Јуни 2017.године, из текућих прихода и 

текућих расхода остварио је текући суфицит од 28.812.000,00 динара , али зато је остварио дефицит 

код остварених примања и издатака у износу од 16.859.000,00 динара тако да је коригован суфицит 

трезора за период Јануар-Јуни 2017. године износио 11.953.000,00 динара заједно са оствареним 

средствима од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општине од 2.000,00 

динара, са пренетим средствима из претходне године од 96.994.000,00 динара, чини суфицит од 

108.947.000,00 динара колико је и стање жиро рачуна трезора 30.06.2017.године а и коригован 

суфицит 2017.године који се преноси у наредни период 2017.године као нераспоређен., за редовну 

делатност по финансијским плановима.   



 163 

 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА     

ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ     

ЗА ПЕРИОД 01.01.2017.Г.-

30.06.2017. ГОД.     

     

ОПИС 
Шифра 

ек.класиф. 
Сред.из буџета 

сопст.сред. Укупна сред. 

  2 3     

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

  126.372.000,00 6.463.000,00 

  

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 132.835.000,00 

1. Порески приходи 71 31.548.000,00 27.000,00 31.575.000,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и 
кап.добитке(осим самодоп.) 711 18.889.000,00 27.000,00 18.916.000,00 

    1.2. Самодопримос 711180 30.000,00   30.000,00 

    1.3. Порез на имовину 713 7.009.000,00   7.009.000,00 

    1.4. Порез на добра и услуге 
714 

3.694.000,00   3.694.000,00 
       (осим накнаде које се користе преко 
Буџ.фонда), у чему: 

  - поједине врсте прихода са одређеном 
наменом (намен.пх.)       0,00 

    1.5. Остали порески приходи 716+719 1.956.000,00   1.956.000,00 

2. Непорески приходи 74+77+7
8 

2.935.000,00 4.319.000,00 7.254.000,00 
    (осим накнада које се користе преко 
Буџ.фонда), у чему: 

3. Донације 731+732     0,00 

4. Трансфери 733 91.887.000,00 2.117.000,00 94.004.000,00 

5. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 8 2.000,00   2.000,00 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 

  104.386.000,00 16.496.000,00 120.882.000,00 И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Текући расходи 4 97.024.000,00 6.997.000,00 104.021.000,00 

    1.1. Расходи за запослене 41 30.267.000,00 1.772.000,00 32.039.000,00 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 27.256.000,00 4.068.000,00 31.324.000,00 

  43     0,00 

    1.3. Отплата камата 44     0,00 

    1.4. Субвенције 45     0,00 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 12.377.000,00   12.377.000,00 

    1.6. Остали расходи 48+49 5.144.000,00 369.000,00 5.513.000,00 

2. Трансфери 463+465 21.980.000,00 788.000,00 22.768.000,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 7.362.000,00 9.499.000,00 16.861.000,00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим 6211) 62     0,00 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И       

0,00 ЗАДУЖИВАЊА   0,00 0,00 

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

    1.1. Примања од продаје домаће 
финансијске имовине 921       

2. Задуживање 91 0,00 0,00 0,00 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911    0,00 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912     0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ   0,00 0,00 0,00 

3. Отплата дуга 61 0,00 0,00 0,00 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611     0,00 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612    0,00 
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    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613     0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211     0,00 

     0,00 
НЕРАСОПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 3 

85.781.000,00 11.213.000,00 96.994.000,00 (класа 3, извор финансирања 13) 

     0,00 

     0,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ИЗ  

3 

  

  

0,00 
ПРЕДХОДИНИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 14)   

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

107.767.000,0

0 

1.180.000,0

0 

108.947.000,0

0 

 

 
 

                           Средства распоређена  кварталним плановима преношена су месечно, у висини 1/3 

планираних средстава и директном а и индиректним корисницима, с размерно оствареним 

приходима а према створеним обавезама и уредно приложене потребне документације а највише до 

планираног износа квартала.                                

                Табела расхода по корисницима и изворима средстава је коначан и стваран преглед 

са трошковима приказаним тамо где су и извршени и то по наменама. 

                          Табела расхода по основним наменама је збирна за све буџетске кориснике и то по 

изворима средстава. 

                           Извештај трезора приказује укупан промет стања по корисницима преко њиховог 

жиро-рачуна, а не стварне њихове трошкове јер су ту буџетска средства  дуплирана т.ј. једни исти 

трошкови приказани су на више места, али стање жиро-рачуна 30.06.2017. године је сложено са 

стањем Управе за трезор. 

                            Извештај трезора о стању средстава по припадности је уједно и приказ и 

појединачног и укупног стања трезора, где се могу видети текући приходи, текући расходи, 

суфицит и дефицит по корисницима, извршени издаци за не финансијску имовину, кориговани 

приливи и одливи средстава, салдо готовине на почетку године и усаглашено стање трезора 

30.0+.2017. године са Управом за трезор. 

                           У прилогу су и обрасци који по Закону о буџетском систему чине саставни део 

Извештаја трезора-буџета и буџетских корисника. 

               У прилогу је такође, табела извршених расхода буџета по програмима, по 

пројектима и по функцијама, по корисницима за овај период за период Јануар-Јуни 2017. године., 

утрошених и пренетих по евиденцији буџета општине која је већа од стварног утрошка средстава 

за 23.000,00 динара које се налазе код буџетских корисника неутрошени. 

 

 

 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) 132.835.000,00 

    1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 132.833.000,00 

1   - буџетска средства 126.370.000,00 
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2   - сопствени приходи 6.463.000,00 

3   - донације   

4   
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8) 2.000,00 

    
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине (кл. 4+5) 120.882.000,00 

    2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 104.021.000,00 

5   - текући буџетски расходи 97.024.000,00 

6   - расходи из сопствених прихода 6.997.000,00 

7   - донације   

    
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у 
чему: 16.861.000,00 

8   - текући буџетски издаци 7.362.000,00 

9   - издаци из сопствених прихода 9.499.000,00 

10   - донације   

    БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) 11.953.000,00 

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) 11.953.000,00 

    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 96.994.000,00 

16   Издаци за отплату главнице дуга (61)    

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

    НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(13+29)-(16+17) 108.947.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТРЕЗОР-ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА ЗА ПЕРИОД I-VI. У 2017.Г. 

  

Раздео Програм 

Прог.актив

ност Пројекат 

Фун

кци

ја     Корисници 

Планирана 

средства буџета 

за2017.г.  % 

Планирана 

средства из 

осталих 

извора 

Планирана 

укупна јавна 

средства за 

2017.г. 

Остварена 

средства буџета  % 

Остварена 

средства из 

осталих 

извора 

Остваренау 

купна јавна 

средства 

01.01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Скупштина општине 14.689.592,00 3,99   14.689.592,00 4.539.866,61 4,35   4.539.866,61 

01.02.     2101 П1 111 

МанифестацијаДана ослобођења 

општине Жабари 1.550.000,00 0,42   1.550.000,00   0,00   0,00 

01.03.     2101 П2 160 Изборна комисија 500.000,00 0,14   500.000,00   0,00 1.236.000,00 1.236.000,00 

01.04.     2101 П3 160 Политичке странке 84.525,00 0,02   84.525,00 15.629,92 0,01   15.629,92 

          Укупно раздео 1: 16.824.117,00 4,57 0,00 16.824.117,00 4.555.496,53 4,36 1.236.000,00 5.791.496,53 

02.01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Председник општине  12.699.808,00 3,45   12.699.808,00 4.101.902,92 3,93   4.101.902,92 

02.02. 

13 Развој 

културе 1201-0004   830 Информисање 1.900.000,00 0,52   1.900.000,00 135.500,00 0,13   135.500,00 

          Укупно раздео 2: 14.599.808,00 3,97   14.599.808,00 4.237.402,92 4,06   4.237.402,92 

03.01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Општинско веће 11.289.000,00 3,07   11.289.000,00 5.087.787,24 4,87   5.087.787,24 

          Укупно раздео 3: 11.289.000,00 3,07   11.289.000,00 5.087.787,24 4,87   5.087.787,24 

04.01. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0004   330 
Општинско јавно 

правобранилаштво Жабари 2.569.192,00 0,70   2.569.192,00 1.007.295,03 0,96   1.007.295,03 

          Укупно раздео 4: 2.569.192,00 0,70   2.569.192,00 1.007.295,03 0,96   1.007.295,03 

5.1.1. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   130 Општинска управа 99.869.408,40 27,14   99.869.408,40 28.758.822,03 27,54   28.758.822,03 

        112 Буџетска резерва 12.086.281,00 3,28   12.086.281,00   0,00   0,00 

      0602 П11 620 

Тек.донације НАЦИОНАЛНОЈ 

СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 1.000.000,00 0,27   1.000.000,00 1.000.000,00 0,96   1.000.000,00 

          Укупно раздео 05.01.01: 112.955.689,40 30,70   112.955.689,40 29.758.822,03 28,50   29.758.822,03 

5.1.2. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   320 Јавни ред и мир 600.000,00 0,16   600.000,00   0,00   0,00 
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5.1.3. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0014   160 Ванредне ситуације 570.000,00 0,15   570.000,00   0,00   0,00 

5.1.4. 

3 Локални 

економски 

развој 1501-0005   660 Јавно комунално пред.Жабари 3.000.000,00 0,82   3.000.000,00   0,00   0,00 

5.1.5. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 

Дотације невладиним 

организацијама и удружењима 440.000,00 0,12   440.000,00 10.500,00 0,01   10.500,00 

5.1.6. 

2 Комунална 

делатност 1102-001   640 Улична расвета 990.144,00 0,27   990.144,00 490.144,00 0,47   490.144,00 

    1102-001   660 Одржавање зелених површина 200.000,00 0,05   200.000,00   0,00   0,00 

    1102-004   560 Зоохигијена (зашт.жив.средине) 1.950.000,00 0,53   1.950.000,00 829.020,25 0,79   829.020,25 

    1102-006   660 

Одржавање гробља и погребне 

услуге 10.000,00 0,00   10.000,00   0,00   0,00 

    1102-0008   630 Водоснабдевање 3.600.000,00 0,98   3.600.000,00 145.382,00 0,14   145.382,00 

    1102-П   630 

Реконструкција дела главног 

цевовода у Александровцу 9.448.480,79 2,57   9.448.480,79   0,00   0,00 

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

              0,00   0,00   0,00   0,00 

          Укупно програм 2 16.208.624,79 4,40   16.208.624,79 1.464.546,25 1,40   1.464.546,25 

5.1.7. 

5 Развој 

пољопривреде 0101-0001   421 

Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 411.751,10 0,11   411.751,10 179.468,36 0,17 642.000,00 821.468,36 

      0101-П 421 

Капиталне субвенције у 

пољопривреди 6.300.000,00 1,71   6.300.000,00   0,00   0,00 

          Укупно програм 5 6.711.751,10 1,82 0,00 6.711.751,10 179.468,36 0,17 642.000,00 821.468,36 

5.1.8. 

6 Заштита 

животне 

средине 0401-0001   560 Заштита животне средине 200.000,00 0,05   200.000,00   0,00   0,00 

    0401-0004   520 Управљање отпадним водама 100.000,00 0,03   100.000,00 18.840,00 0,02   18.840,00 

      0401-П 520 

Пројекат канализационе мреже у 

Александровцу 218.000,00 0,06   218.000,00   0,00   0,00 

      0401-П 520 

Реконструкција фекалног 

колектора у ул."9Септембра, 
Смедеревске и део улице Кнеза 

Милоша Жабари 2.270.000,00 0,62   2.270.000,00   0,00   0,00 

        520 

Санација ШАЈКОВАЧКОГ 

ПОТОКА (обезбеђење 

протицајног профила бујичних 

потока) 880.000,00 0,24   880.000,00   0,00   0,00 

    0401-0005   510 Управљање отпадом 7.351.313,41 2,00   7.351.313,41 2.920.612,72 2,80   2.920.612,72 
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          Укупно програм 6 11.019.313,41 2,99   11.019.313,41 2.939.452,72 2,82   2.939.452,72 

5.1.9. 

7 Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 0701-0001   451 Управљање саобраћајем 400.000,00 0,11       0,00     

    0701-0002   451 

Управљање саобраћајне 

инфраструктуре 400.000,00 0,11   400.000,00   0,00   0,00 

      0701 П 451 Ревитализација пољских путева 4.550.000,00 1,24   4.550.000,00   0,00   0,00 

      0701 П 451 Летње одржавање путева 1.810.000,00 0,49   1.810.000,00 1.294.838,25 1,24   1.294.838,25 

      0701 П 451 
Пројекти за путну 
инфраструктуру 500.000,00 0,14   500.000,00 378.482,00 0,36   378.482,00 

      0701 П 451 
Асфалтирање путева на 
територији општине 20.565.215,35 5,59   20.565.215,35 6.131.977,09 5,87   6.131.977,09 

          Укупно програм 7: 28.225.215,35 7,67   28.225.215,35 7.805.297,34 7,48   7.805.297,34 

5.1.10. 
11 Социјална и 

дечја заштита 0901-0006   40 Породица и деца 16.580.000,00 4,51   16.580.000,00 8.942.233,22 8,56   8.942.233,22 

    0901-0001   70 Центар за социјални рад Жабари 1.670.000,00 0,45   1.670.000,00 497.278,59 0,48   497.278,59 

    0901-0004 901 П1 90 Прој."Помоћ у кући за старе 3.025.840,47 0,82   3.025.840,47   0,00   0,00 

    0901-0003 901-п 90 

Пројекат "Помоћ у кући за 

одрасле и старе са 

психофизичким сметњама" 2.940.000,00 0,80   2.940.000,00   0,00   0,00 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ 

СОЦИЈАЛНОМ 
СТАНОВНИШТВУ 800.000,00 0,22   800.000,00 306.240,74 0,29   306.240,74 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ 

НЕСОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВНИШТВУ 1.210.000,00 0,33   1.210.000,00 382.524,66 0,37   382.524,66 

    0901-0003   90 Донације невладиним орган. 540.000,00 0,15   540.000,00   0,00   0,00 

    901-0003 901 П 90 

Пројекат:"Помоћ за интерно 
расељена лица са Косова-

избеглице 1.000.000,00 0,27   1.000.000,00 950.000,00 0,91   950.000,00 

    901-0003 901-П 90 

Пројекат:"Помоћ за интерно 

расељена лица ван  Косова-
избеглице 2.000.000,00 0,54   2.000.000,00 1.900.000,00 1,82   1.900.000,00 

    0901-0005   90 ОО Црвени крст Жабари 470.000,00 0,13   470.000,00 27.313,32 0,03   27.313,32 
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    0901-0004 901 П 90 

Прој."Помоћ и кући за стара 

лица"Жагубица 675.000,00 0,18   675.000,00 675.000,00 0,65   675.000,00 

    901-0003 901 П 90 

Пројекат:"Помоћ у кући за стара 

лица са сметњама" 160.000,00 0,04   160.000,00 160.000,00 0,15   160.000,00 

    0901-0003 901-п 90 

Пројекат "Помоћ за решавање 

стамбених потреба избеглица 

који имају пребивалиште на 
територији општине Жабари" 2.940.000,00 0,80   2.940.000,00   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" 2.750.000,00 0,75   2.750.000,00   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" 600.000,00 0,16   600.000,00   0,00   0,00 

          Укупно програм 7: 37.360.840,47 10,15   37.360.840,47 13.840.590,53 13,26   13.840.590,53 

5.1.11. 

12 Примарна 

здраствена 

заштита 1801-0001   760 Здравство не кв.на др.месту 5.200.000,00 1,41   5.200.000,00 1.589.415,70 1,52   1.589.415,70 

          Укупно програм 12: 5.200.000,00 1,41   5.200.000,00 1.589.415,70 1,52   1.589.415,70 

5.1.12. 

13 Развој 

културе 1201-0001   820 Развој културе 300.000,00 0,08   300.000,00   0,00   0,00 

    1201-0001   820 Трансфери ост.нив.вл-културе 600.000,00 0,16   600.000,00 114.995,00 0,11   114.995,00 

    1201-0001   820 Донације невладиним орган. 100.000,00 0,03   100.000,00   0,00   0,00 

    1201-0001   820 Реконструкција Дома култура 200.000,00 0,05   200.000,00   0,00   0,00 

      1201-П 820 

Реконструкција Дома културе у 

Породину 5.100.000,00 1,39   5.100.000,00   0,00   0,00 

    1201-0001   840 Верске и др.услуге заједнице 500.000,00 0,14   500.000,00 19.607,64 0,02   19.607,64 

          Укупно програм 13: 6.800.000,00 1,85   6.800.000,00 134.602,64 0,13   134.602,64 

5.1.13. 

14 Развој спорта 

и омладине 1301-0003   810 

Одржавање спортске 

инфраструктуре 500.000,00 0,14   500.000,00   0,00   0,00 

      1301-П 810 
Завршетак фискултурне сале у 

ОШ Жабари 2.800.000,00 0,76   2.800.000,00   0,00   0,00 
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      1301-П 810 

Појачано одржавање и доградња 

спортског терена у Влашком 

Долу 3.200.000,00 0,87   3.200.000,00   0,00   0,00 

    1301-0001   810 Спортски савез општине Жабари 5.706.000,00 1,55   5.706.000,00 2.926.467,87 2,80   2.926.467,87 

    1301-0002   810 

Подршка предшколском и 

школском рекреативном спорту 
и масовној физичкој култури 700.000,00 0,19   700.000,00 30.000,00 0,03   30.000,00 

          Укупно програм 14: 12.906.000,00 3,51   12.906.000,00 2.956.467,87 2,83   2.956.467,87 

5.1.14. 

9 Основно 

образовање 2002-0001   912 Превоз ученика 6.600.000,00 1,79   6.600.000,00 3.092.820,00 2,96   3.092.820,00 

      2002-П 912 

Пројекат=Инвестиционо 
одржавање ОШ "Херој Роса 

Трифуновић" Александровац 3.352.200,00 0,91 5.747.790,90 9.099.990,90   0,00   0,00 

      2002-П 912 

Пројекат:"Санација и адаптација 

школе у брзоходу"   0,00   0,00   0,00 9.499.000,00 9.499.000,00 

        912 
Осн.школа "Дуде 

Јовић"Жабари 15.956.000,00 4,34   15.956.000,00 6.074.162,11 5,82   6.074.162,11 

      2002 П1 912 

Санација и адаптација школе у 

Кочетину 800.000,00 0,22   800.000,00   0,00   0,00 

    2002-0001   912 
Осн.школа"Роса 

Трифуновић"Александровац 11.612.000,00 3,16   11.612.000,00 5.358.773,74 5,13   5.358.773,74 

      2002-П   
Сређивање ђачке кухиње у 

Ореовици 597.624,00 0,16   597.624,00 597.624,00 0,57   597.624,00 

          Укупно програм 9: 38.917.824,00 10,58 5.747.790,90 44.665.614,90 15.123.379,85 14,48 9.499.000,00 24.622.379,85 

5.1.15. 

1 Урбанизам и 

просторно 

планирање 1101-0001 1101-П 130 
Пројекат" Индустријска зона у 

Жабарима" 550.000,00 0,15   550.000,00   0,00   0,00 

          Укупно програм 1: 550.000,00 0,15   550.000,00 0,00 0,00   0,00 

          Укупно  глава 5.1.: 281.465.258,52 76,49 5.747.790,90 287.213.049,42 75.802.543,29 72,60 10.141.000,00 85.943.543,29 

5.2. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0002   160 Месне заједнице 11.192.050,00 3,04 10.504.600,00 21.696.650,00 2.456.966,82 2,35 3.265.000,00 5.721.966,82 

5.3. 

13 Развој 

културе 1201-0001   820 Центар за културу Жабари 4.826.000,00 1,31   4.826.000,00 1.006.905,30 0,96   1.006.905,30 

      1201 П1 820 

Манифестација "Четерешко 

прело" 1.050.000,00 0,29 300.000,00 1.350.000,00   0,00   0,00 
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      1201 П2 820 Остале манифестације 1.600.000,00 0,43   1.600.000,00 990.000,00 0,95   990.000,00 

          Укупно . 7.476.000,00 2,03 300.000,00 7.776.000,00 1.996.905,30 1,91 0,00 1.996.905,30 

5.4.       820 Народна библиотека Жабари 3.925.000,00 1,07 20.000,00 3.945.000,00 850.069,62 0,81   850.069,62 

      1201 П3 820 

Културне манифестације у 

Библиотекарству 120.000,00 0,03   120.000,00 37.928,86 0,04   37.928,86 

          Укупно . 4.045.000,00 1,10 20.000,00 4.065.000,00 887.998,48 0,85 0,00 887.998,48 

          Укупно 11.521.000,00 3,13 320.000,00 11.841.000,00 2.884.903,78 2,76 0,00 2.884.903,78 

5.5. 

8 Предшкол 

васпитање 2001-0001   911 

Предшколска 

установа"Моравски 

цвет"Жабари 16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 7.906.073,82 7,57 1.854.000,00 9.760.073,82 

          Укупно раздео 05.05. 16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 7.906.073,82 7,57 1.854.000,00 9.760.073,82 

5.6. 

4 Развој 

туризма 1502-0001   473 Туристичка организација Жаб. 1.979.000,00 0,54   1.979.000,00 470.335,10 0,45   470.335,10 

      1502 П1 473 
Новогодишње украшавање 

општине 350.000,00 0,10   350.000,00   0,00   0,00 

          Укупно раздео 05.6. 2.329.000,00 0,63   2.329.000,00 470.335,10 0,45   470.335,10 

          Укупно раздео 5: 322.689.308,52 87,69 23.514.148,90 346.203.457,42 89.520.822,81 85,74 15.260.000,00 104.780.822,81 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 367.971.425,52 

100,0

0 23.514.148,90 391.485.574,42 104.408.804,53 

100,0

0 16.496.000,00 120.904.804,53 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1 550.000,00 0,15   550.000,00 0,00 0,00   0,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 16.208.624,79 4,40 0,00 16.208.624,79 1.464.546,25 1,40 0,00 1.464.546,25 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 3.000.000,00 0,82 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 4 2.329.000,00 0,63 0,00 2.329.000,00 470.335,10 0,45 0,00 470.335,10 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 6.711.751,10 1,82 0,00 6.711.751,10 179.468,36 0,17 642.000,00 821.468,36 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 11.019.313,41 2,99 0,00 11.019.313,41 2.939.452,72 2,82 0,00 2.939.452,72 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 28.225.215,35 7,67 0,00 28.225.215,35 7.805.297,34 7,48 0,00 7.805.297,34 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 7.906.073,82 7,57 1.854.000,00 9.760.073,82 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 38.917.824,00 10,58 5.747.790,90 44.665.614,90 15.123.379,85 14,48 9.499.000,00 24.622.379,85 

          УКУПНО ПРОГРАМ 11 37.360.840,47 10,15 0,00 37.360.840,47 13.840.590,53 13,26 0,00 13.840.590,53 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 5.200.000,00 1,41 0,00 5.200.000,00 1.589.415,70 1,52 0,00 1.589.415,70 



 172 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 20.221.000,00 5,50 320.000,00 20.541.000,00 3.155.006,42 3,02 0,00 3.155.006,42 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 12.906.000,00 3,51 0,00 12.906.000,00 2.956.467,87 2,83 0,00 2.956.467,87 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 127.886.931,40 34,75 10.504.600,00 138.391.531,40 33.223.083,88 31,82 3.265.000,00 36.488.083,88 

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 41.252.925,00 11,21 0,00 41.252.925,00 13.755.686,69 13,17 1.236.000,00 14.991.686,69 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 367.971.425,52 

100,0

0 23.514.148,90 391.485.574,42 104.408.804,53 

100,0

0 16.496.000,00 120.904.804,53 

 

 

 

 

 

 

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

  

Програм 

Шиф

ра,Пр

ог. 

акти

вност

, 

проје

к. 

Фун

кциј

а ЦИЉ ИНДИКАТОР 

Средства 

буџета 2017. год  % 

Средства из 

осталих 

извора 2017.g 

Укупна јавна 

средства 2017.g. 

Средства 

буџета 2017. 

год  % 

Средства из 

осталих 

извора 

2017.g 

Укупна јавна 

средства 

2017.g. 

1 Урбанизам и 

просторио планирање 1101. 130 

Просторни развој у складу са 

плановима 

Проценат покривености 

територије 

урбанистичком планском 

документацијом   0,00   0,00   0,00   0,00 

Просторно и 

урбанистичко 
планирање 0001. 130 

Повећање покривености 

територије планском и 

урбанистичком документацијом 

Усвојен просторни план 

општине, број усвојених 

планова генералне 

регулације у односу на 

број предвиђених планова 

вишег реда и проценат 

површине покривен 

плановима детаљне 

регулације 550.000,00 0,15   550.000,00   0,00   0,00 

Спровођење 
урбанистичких и 

просторних планова 0002. 130 

Ефикасно администрирање захтева 

за издавање грашевинских дозвола 

Проценат издатих 

грађевинских дозвола у 

односу на број поднетих 

захтева, просечно време 

за издавање грађевинских 

дозвола, проценат 

решених захтева и укупан 

број озакоњених објеката 

у години    0,00   0,00   0,00   0,00 

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 0003. 130 

Стављање у функцију 

грађевинског земљишта 

Површина земљишта 

датог у закуп и број 

локација комуналног 

опремљеног земљишта   0,00   0,00   0,00   0,00 
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Социјално становање 0004. 130 

Унапређење стамбеног положаја 

грађана 

Број лица и број 

домажинства којима је 

решено стамбено питање 

и величина јавног 

стамбеног фонда   0,00   0,00   0,00   0,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 1   

550.000,00 0,15 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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                                          0,00   0,00   0,00   0,00 

Управљање/одржавање 
јавним осветљењем 0001. 640 

Адекватанno управљање јавним 

осветљење 

Укупан број замена 

светиљки након пуцања 

лампи (на годишњој бази) 
990.144,00 0,27   990.144,00 490.144,00 0,47   490.144,00 

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 0,05   200.000,00   0,00   0,00 

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 1.950.000,00 0,53   1.950.000,00 829.020,25 0,79   829.020,25 

Одржавање гробаља и 
погребне услуге 0006. 660 

Адекватан квалитет 

пруженихуслуга одржавања 

гробаља и погребних услуга 

Број интервенција у 

односу на укупан број 

поднетихиницијатива 

грађана за чишћење и 

одржавање гробаља 10.000,00 0,00   10.000,00   0,00   0,00 

Управљање и 

снабдевање водом за 
пиће 0008. 630 

Адекватан квалитет пружених 

услуга водоснабдевања 

Број кварова по км 

водоводне мреже 

3.600.000,00 0,98   3.600.000,00 145.382,00 0,14   145.382,00 

Реконструкција дела 

главног цевовода у 

Александривцу П 630 

Већа снабдевеност дела насеља 

пијаћом водом 

Већа обухватностј 

домаћинства пијаћом 

водом 
9.448.480,79 2,57   9.448.480,79   0,00   0,00 

Остале комуналне 
услуге 0009. 660 

Адекватано пружање комуналних 

услуга 

Укупан број интервенција 

по поднетим 

иницијативама грађана  
10.000,00 0,00   10.000,00   0,00   0,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 2. 
  

16.208.624,79 4,40 0,00 16.208.624,79 1.464.546,25 1,40 0,00 1.464.546,25 

3  

Локални економски 

развој 1501. 660 

Повећање запослености на 

територији општине 

Број становника 

града/општине који су 

запослени на новим 

радним 

местима, а налазили су се 

на евиденцији НСЗ 

(разврстаних по полу и 

старости)   0,00   0,00   0,00   0,00 
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Унапређење привредног 

и инвестиционог 
амбијента 0001.   

Унапређење 

администрат. 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 0,82   3.000.000,00   0,00   0,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 3.   

3.000.000,00 0,82 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4  

Развој туризма 1502. 473 

Повећање прихода од туризма 
Проценат повећања 

укупног броја гостију                             
  0,00   0,00   0,00   0,00 

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 1.979.000,00 0,54   1.979.000,00 470.335,10 0,45   470.335,10 

Пројекат:Новогодишње 

украшавање општине  П3   

Новогодишње украшавање 

општине 

Окупљање  већег броја 

грађана на дочек Нове 

године 350.000,00 0,10   350.000,00   0,00   0,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 4.   

2.329.000,00 0,63 0,00 2.329.000,00 470.335,10 0,45 0,00 470.335,10 

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.   0,00   0,00   0,00   0,00 

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  411.751,10 0,11 0,00 411.751,10 179.468,36 0,17 642.000,00 821.468,36 

Пројекат; Подстицаји о 

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. 6.300.000,00 1,71 0,00 6.300.000,00   0,00 0,00 0,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 5   

6.711.751,10 1,82 0,00 6.711.751,10 179.468,36 0,17 642.000,00 821.468,36 

6  

Заштита животне 

средине 0401. 560 

Унапређење квалитета животне 

средине 

Проценат територије под 

заштитом. 

  0,00   0,00   0,00   0,00 

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 0,05   200.000,00   0,00   0,00 

Управљање отпадним 

водама 0004. 520 

Адекватан квалитет пружених 

услуга одвођења отпадних вода 

Број интервенција на 

канализационој мрежи 100.000,00 0,03   100.000,00 18.840,00 0,02   18.840,00 

Реконструкција 

фекалног колектора у 
Жабарима П 520 

Већа обухватност канализационом 

мрежом у Жабари 

већа обухватностј 

домаћинства 

канализационом мрежом 
2.270.000,00 0,62   2.270.000,00   0,00   0,00 
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Санација Шајковачког 
потока П 520 

Обезбеђење протицајног профила 

бујичних потока 

Мања површина 

земљишта обухваћена 

поплавама од киша и 

падавина 880.000,00 0,24   880.000,00   0,00   0,00 

Пројекат канализационе 

мреже у Александровцу П 520 

Повећање насеља која имају 

канализациону мрежу 

Мање отпада и 

загађености 

218.000,00 0,06   218.000,00   0,00   0,00 

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 
7.351.313,41 2,00   7.351.313,41 2.920.612,72 2,80   2.920.612,72 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 6   

11.019.313,41 2,99 0,00 11.019.313,41 2.939.452,72 2,82 0,00 2.939.452,72 

7 Oрганизација 

саобраћаја и путна 

инфраструктура 001. 451 

Развијеност инфраструктуре у 

контексу диприноса социо 

економском развоју . 

Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности општине( у 

км) 
  0,00   0,00   0,00   0,00 

Управљање саобраћајем 0001.   

Испуњење обавеза у складу са 

законима у домену постојања 

стратешких и оперативних планова 

Број км новоизграђених 

путева 
400.000,00 0,11   400.000,00   0,00   0,00 

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 0002.   

Одржавање квалитета путне 

мреже кроз реконструкцију и 

редовно одржавање асфалтног 

покривача 

.Број километара 

санираних или 

реконструисаних путева,           

400.000,00 0,11   400.000,00   0,00   0,00 

Пројекат; 

Ревитализација пољских 

путева  П1   

Поправка и насипање пољских 

путева 

Доступност грађана до 

свог пољопривредног 

земљишта 
4.550.000,00 1,24   4.550.000,00   0,00   0,00 

Пројекат:Летње 

одржавање путева  П2   

Текуће поправке и одржавање 

путева током целе календарске 

године 

.Број километара 

санираних или 

реконструисаних путева,           1.810.000,00 0,49   1.810.000,00 1.294.838,25 1,24   1.294.838,25 

Пројекат:Пројекти 

локалних путева П3   

Израда пројеката за ону путну 

инфраструктуру која незадовољава 

услове за коришћење 

Број израђенихпројеката 

пројеката 

500.000,00 0,14   500.000,00 378.482,00 0,36   378.482,00 

Пројекат: 
Асфалтирање путева на 

територији општине  П4   

Асфалтирање свих путева на 

територији општине. 

Број км новоизграђених 

путева 

20.565.215,35 5,59   20.565.215,35 6.131.977,09 5,87   6.131.977,09 

      
 УКУПНО ПРОГРАМ 7    

28.225.215,35 7,67 0,00 28.225.215,35 7.805.297,34 7,48 0,00 7.805.297,34 

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)   0,00   0,00   0,00   0,00 
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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 16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 7.906.073,82 7,57 1.854.000,00 9.760.073,82 

      
УКУПНО ПРГРАМ 8   

16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 7.906.073,82 7,57 1.854.000,00 9.760.073,82 

9  

Основно образовање и 

васпитање 2002. 912 

Потпуни обухват основним 

образовањем и васпитањем,  

Обухват деце основним 

образовањем. 

  0,00   0,00   0,00   0,00 

Функционисање 

основних школа 0001.   

.Обезбеђени прописани услови за 

васпитно-образовни рад са децом у 

основним школама,  

Просечан број деце по 

одељењу(разврстан по 

полу 
34.168.000,00 9,29   34.168.000,00 14.525.755,85 13,91   14.525.755,85 

Пројекат:Санација и 

адаптација школе у 
Кочетину П   

Санирање делова оштећене зграде 

школе 

Уређенији изглед основне 

школе и бољи услови за 

несметани рад ученика и 

наставника 800.000,00 0,22   800.000,00   0,00   0,00 

Пројекат:Санација и 

адаптација школе у 
Брзоходу П   

Санирање делова оштећене зграде 

школе 

Уређенији изглед основне 

школе и бољи услови за 

несметани рад ученика и 

наставника   0,00   0,00   0,00 9.499.000,00 9.499.000,00 

Пројекат: Сређивање 

ђачке кихиње у 

Ореовици П   

Санирање делова оштећене зграде 

кухиње 

Уређенији изглед ђачке 

кухиње и бољи услови за 

несметани рад кухиње 
597.624,00 0,16   597.624,00 597.624,00 0,57   597.624,00 

Пројекат: 

Инвестиционо 

одржавање школе у 
Александровцу П1   

Санирање делова оштећене зграде 

школе 

Уређенији изглед основне 

школе и бољи услови за 

несметани рад ученика и 

наставника 
3.352.200,00 0,91 5.747.790,90 9.099.990,90   0,00   0,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 9:   

38.917.824,00 10,58 5.747.790,90 44.665.614,90 15.123.379,85 14,48 9.499.000,00 24.622.379,85 

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   0,00   0,00   0,00   0,00 

Социјалне помоћи 0001. 70 

Унапређење заштите сиромашних 

Број грађана-корисника 

субвенција (нпр, 

комуналних услуга услуга 

превоза и др.). 3.680.000,00 1,00   3.680.000,00 1.186.043,99 1,14   1.186.043,99 

Пројекта:Помоћ у кући 
за стара лица П 90 

Подршка развоју мреже 

ванинституционалне услуге 

социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити и 

Законом о социјалној заштити 

Број грађана старијих 

лица-корисника  помоћи. 

3.025.840,47 0,82   3.025.840,47   0,00   0,00 
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Пројекта:Помоћ у кући 

за одрасле и старе са 
психофизичким 

метњама"  П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања 

услуга што више различитих 

социјалних актера 

Број грађана старијих 

лица-корисника помоћи. 

2.940.000,00 0,80   2.940.000,00   0,00   0,00 

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 0,15   540.000,00   0,00   0,00 

Пројекат:Помоћ за 

интерно расељена лица 
са Косова П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања 

услуга што више различитих 

социјалних актера 

Број избеглицаа Са 

Косова и Метохије-

корисника помоћи. 

1.000.000,00 0,27   1.000.000,00 950.000,00 0,91   950.000,00 

Пројекат:Помоћ за 

интерно расељена лица 

ван Косова П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања 

услуга што више различитих 

социјалних актера 

Број избеглицаа  ван 

Косова и Метохије-

корисника помоћи. 

2.000.000,00 0,54   2.000.000,00 1.900.000,00 1,82   1.900.000,00 

Пројекта:Помоћ у кући 

за стара лица  П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања 

услуга што више различитих 

социјалних актера 

Број грађана старијих 

лица-корисника помоћи. 

160.000,00 0,04   160.000,00 160.000,00 0,15   160.000,00 

Пројекат:Помоћ за 
решавање стамбених 

потреба избеглица П 90 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања 

услуга што више различитих 

социјалних актера 

Број избеглица-корисника 

помоћи за решавање 

стамбених потреба 

2.940.000,00 0,80   2.940.000,00   0,00   0,00 

Пројект: Помоћ за 

доделу средстава 

интерно расељених лица 
са Косова за побољшање 

услова становања"     

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања 

услуга што више различитих 

социјалних актера 

Број избеглица-корисника 

помоћи за побољшање 

услова ђивљења 

2.750.000,00 0,75   2.750.000,00   0,00   0,00 

Пројекат_Помоћ лицима 
са Косова и Метохије за 

набавку робе и 

материјала и унапређење 
доходовне активности"     

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних услуга у заједници и 

укључивање у сферу пружања 

услуга што више различитих 

социјалних актера 

Број избеглицаа Са 

Косова и Метохије-

корисника помоћи за 

унапређење доходовне 

активности. 
600.000,00 0,16   600.000,00   0,00   0,00 
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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  
  0,00   0,00   0,00   0,00 

Пројекта:Помоћ у кући 

за стара лица 

(Жагубица) П 90 

Подршка развоју мреже 

ванинституционалне услуге 

социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити и 

Законом о социјалној заштити 

Број грађана старијих 

лица-корисника  помоћи. 

675.000,00 0,18   675.000,00 675.000,00 0,65   675.000,00 

Пројекта:Помоћ у кући 

угроженом 
становништву) П 90 

Подршка развоју мреже 

ванинституционалне услуге 

социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити и 

Законом о социјалној заштити 

Број грађана старијих 

лица-корисника  помоћи. 

  0,00   0,00   0,00   0,00 

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 27.313,32 0,03   27.313,32 

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 4,51   16.580.000,00 8.942.233,22 8,56   8.942.233,22 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 11:   

37.360.840,47 10,15 0,00 37.360.840,47 13.840.590,53 13,26 0,00 13.840.590,53 

12 Примарна 

здраствена заштита 1801. 760 

Унапређење здравља 

становништва  

Покривеност 

становништва примарном 

здравственом 

заштитом 
  0,00   0,00   0,00   0,00 

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 1,41   5.200.000,00 1.589.415,70 1,52   1.589.415,70 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 12:   

5.200.000,00 1,41 0,00 5.200.000,00 1.589.415,70 1,52 0,00 1.589.415,70 

13 Развој културе и 

информисања 1201. 820 

Подстицање развоја културе  

Укупан број посетилаца 

на свим културним 

догађајима који су 

одржани   0,00   0,00   0,00   0,00 
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Функционисање 

локалних установа 
културе 0001.   

Обезбеђење редовног 

функционисања установа културе  

Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 10.451.000,00 2,84 20.000,00 10.471.000,00 1.991.577,56 1,91   1.991.577,56 

Пројекат:Реконструкција 

Дома културе у 

Породину П   

Довиђење дома културе у 

нормалан изглед са условима за 

обављање основне делатности 

Већа посећеност 

збивањима које се 

одржавају у Дому културе 
5.100.000,00 1,39   5.100.000,00   0,00   0,00 

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 0,29 300.000,00 1.350.000,00   0,00   0,00 

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 0,43   1.600.000,00 990.000,00 0,95   990.000,00 

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 37.928,86 0,04   37.928,86 

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 0,52 0,00 1.900.000,00 135.500,00 0,13 0,00 135.500,00 

      

УКУПНО ПРОГРАМ 13:   

20.221.000,00 5,50 320.000,00 20.541.000,00 3.155.006,42 3,02 0,00 3.155.006,42 

 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   0,00   0,00   0,00   0,00 

Подршка локалним 
спортским 

организацијама, 

удружењима и 
савезима 0001.   

Обезбеђивање услова за рад и 

унапређење капацитета спортских 

организација прекокојих се 

остварује јавни интерес у области 

спорта у граду/општини 

Број посебних програма 

спортских организација 

финансираних од стране 

града/општине  

5.706.000,00 1,55   5.706.000,00 2.926.467,87 2,80   2.926.467,87 

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 0,19   700.000,00 30.000,00 0,03   30.000,00 
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Одржавање спортске 

инфраструктуре 0003.   

Редовно одржавање постојећих 

спортских објеката од интереса за 

град/општину 

Број постојећих 

функционалних 

спортских објеката 
500.000,00 0,14 0,00 500.000,00   0,00 0,00 0,00 

Пројекат:Завршетак 

фискултурне сале при 

О.Ш.Дуде Јовић Жабари П   

Завршетак започетих радова на 

фискултурној сали 

Бољи услови за учење 

деце у области физичке 

културе 

2.800.000,00 0,76   2.800.000,00   0,00   0,00 

Пројекат:Појачано 
одржавање и доградња 

спортског терена у 

Влашком Долу П   

Завршетак започетих радова на 

фискултурној сали 

Бољи услови за учење 

деце у области физичке 

културе 

3.200.000,00 0,87   3.200.000,00   0,00   0,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 14:   

12.906.000,00 3,51 0,00 12.906.000,00 2.956.467,87 2,83 0,00 2.956.467,87 

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 
  0,00   0,00   0,00   0,00 

Функционисање локалне 

самоуправе и град.опш. 0001.   

Функционисање управе 

Проценат попуњености 

радних места која 

подразумевају 

вођење управног 

поступка 100.469.408,40 27,30 0,00 100.469.408,40 28.758.822,03 27,54 0,00 28.758.822,03 

Пројекат; Јавни радови  П1 111 

Обезбеђено задовољавање потреба 

локалног становништва 

Проценат остварења 

плана јавних радова 
1.000.000,00 0,27   1.000.000,00 1.000.000,00 0,96   1.000.000,00 

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 3,04 10.504.600,00 21.696.650,00 2.456.966,82 2,35 3.265.000,00 5.721.966,82 

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 0,70   2.569.192,00 1.007.295,03 0,96   1.007.295,03 

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. 10.685.456,00 2,90   10.685.456,00   0,00   0,00 

Стална буџетска резерва 0010.   

Обезбеђивање средстава у 

ванредним ситуацијама и 

ванредног или ратног стања 

Обезбеђивање средстава у 

ванредним ситуацијама и 

ванредног или ратног 

стања 
1.400.825,00 0,38 

  

1.400.825,00   0,00 

  

0,00 

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 0,15   570.000,00   0,00   0,00 
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УКУПНО ПРОГРАМ 15:   

127.886.931,40 34,75 10.504.600,00 138.391.531,40 33.223.083,88 31,82 3.265.000,00 36.488.083,88 

16 Политички систем 

локалне самоуправе 2101. 111 

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система локалне 

самоуправе 

  

  0,00   0,00   0,00   0,00 

Функционисање 

скупштине 0001.   

Функционисање локалне скуштине 
Број седница 

скупштине 
15.274.117,00 4,15   15.274.117,00 4.555.496,53 4,36 1.236.000,00 5.791.496,53 

Пројекат; 
Манифестација Дана 

ослобођења општине 

Жабари  П1 111 

Обележавање 8.октобра-Дана 

ослобођења општине Жабари 

1. Број званица,               

 2.број додељених 

повења, и награда. 

1.550.000,00 0,42   1.550.000,00   0,00   0,00 

Функционисање 

извршних ргана 0002.   

Функционисање извршних органа 
Број седница 

извршних органа 
24.428.808,00 6,64   24.428.808,00 9.200.190,16 8,81   9.200.190,16 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 16: 

  41.252.925,00 11,21 0,00 41.252.925,00 13.755.686,69 13,17 1.236.000,00 14.991.686,69 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:   367.971.425,52 100,00 23.514.148,90 391.485.574,42 104.408.804,53 100,00 16.496.000,00 120.904.804,53 

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

      УКУПНО ПРОГРАМ 1   550.000,00 0,15   550.000,00 0,00 0,00   0,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 2   16.208.624,79 4,40 0,00 16.208.624,79 1.464.546,25 1,40 0,00 1.464.546,25 

      УКУПНО ПРОГРАМ 3   3.000.000,00 0,82 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 4   2.329.000,00 0,63 0,00 2.329.000,00 470.335,10 0,45 0,00 470.335,10 

      УКУПНО ПРОГРАМ 5   6.711.751,10 1,82 0,00 6.711.751,10 179.468,36 0,17 642.000,00 821.468,36 

      УКУПНО ПРОГРАМ 6   11.019.313,41 2,99 0,00 11.019.313,41 2.939.452,72 2,82 0,00 2.939.452,72 

      УКУПНО ПРОГРАМ 7   28.225.215,35 7,67 0,00 28.225.215,35 7.805.297,34 7,48 0,00 7.805.297,34 

      УКУПНО ПРОГРАМ 8   16.182.000,00 4,40 6.941.758,00 23.123.758,00 7.906.073,82 7,57 1.854.000,00 9.760.073,82 

      УКУПНО ПРОГРАМ 9   38.917.824,00 10,58 5.747.790,90 44.665.614,90 15.123.379,85 14,48 9.499.000,00 24.622.379,85 

      УКУПНО ПРОГРАМ 11   37.360.840,47 10,15 0,00 37.360.840,47 13.840.590,53 13,26 0,00 13.840.590,53 

      УКУПНО ПРОГРАМ 12   5.200.000,00 1,41 0,00 5.200.000,00 1.589.415,70 1,52 0,00 1.589.415,70 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13   20.221.000,00 5,50 320.000,00 20.541.000,00 3.155.006,42 3,02   3.155.006,42 

      УКУПНО ПРОГРАМ 14   12.906.000,00 3,51 0,00 12.906.000,00 2.956.467,87 2,83 0,00 2.956.467,87 

      УКУПНО ПРОГРАМ 15   127.886.931,40 34,75 10.504.600,00 138.391.531,40 33.223.083,88 31,82 3.265.000,00 36.488.083,88 

      УКУПНО ПРОГРАМ 16   41.252.925,00 11,21 0,00 41.252.925,00 13.755.686,69 13,17 1.236.000,00 14.991.686,69 

      УКУПНИ ПРОГРАМИ:   367.971.425,52 100,00 23.514.148,90 391.485.574,42 104.408.804,53 100,00 16.496.000,00 120.904.804,53 
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ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА И ПО ПРОГРАМИМА: 

 

            

ПРОГРАМ 1 

Урбанизам и 

просторно планирање 550.000,00   550.000,00 

0,15 

0,00   0,00 

0,00 

0,00   0,00 

0,00 

            
ПРОГРАМ 2 

Комуналне делатности 16.208.624,79 0,00 16.208.624,79 
4,40 

4.290.144,00 0,00 4.290.144,00 
3,00 

1.464.546,25 0,00 1.464.546,25 
1,40 

            
ПРОГРАМ 3 Локални 

економски развој 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

0,82 

1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 

0,88 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

            
ПРОГРАМ 4 Развој 

туризма 2.329.000,00 0,00 2.329.000,00 
0,63 

954.000,00 0,00 954.000,00 
0,67 

470.335,10 0,00 470.335,10 
0,45 

            
ПРОГРАМ 5 Развој 

пољопривреде 6.711.751,10 0,00 6.711.751,10 
1,82 

292.000,00 0,00 292.000,00 
0,20 

179.468,36 642.000,00 821.468,36 
0,17 

            
ПРОГРАМ 6 Заштита 

животне средине 11.019.313,41 0,00 11.019.313,41 

2,99 

2.920.000,00 0,00 2.920.000,00 

2,04 

2.939.452,72 0,00 2.939.452,72 

2,82 

            

ПРОГРАМ 7 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 28.225.215,35 0,00 28.225.215,35 

7,67 

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 

2,23 

7.805.297,34 0,00 7.805.297,34 

7,48 

            

ПРОГРАМ  8 

Предшколско 

васпитање 16.182.000,00 6.941.758,00 23.123.758,00 

4,40 

8.333.000,00 

3.470.879,0

0 11.803.879,00 

5,82 

7.906.073,82 1.854.000,00 9.760.073,82 

7,57 

            
ПРОГРАМ 9 Основно 

образовање 38.917.824,00 5.747.790,90 44.665.614,90 
10,58 

19.530.000,00 0,00 19.530.000,00 
13,63 

15.123.379,85 9.499.000,00 24.622.379,85 
14,48 

            
ПРОГРАМ 10 Средње 

образовање     0,00 
0,00 

    0,00 
0,00 

    0,00 
0,00 

            

ПРОГРАМ 11 

Социјална и дечја 

заштита 37.360.840,47 0,00 37.360.840,47 

10,15 

13.799.000,00 0,00 13.799.000,00 

9,63 

13.840.590,53 0,00 13.840.590,53 

13,26 

            
ПРОГРАМ 12 

Здраствена заштита 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 
1,41 

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 
1,47 

1.589.415,70 0,00 1.589.415,70 
1,52 

            
ПРОГРАМ 13 Развој 

културе 20.221.000,00 320.000,00 20.541.000,00 
5,50 

7.218.000,00 160.000,00 7.378.000,00 
5,04 

3.155.006,42 0,00 3.155.006,42 
3,02 

            
ПРОГРАМ 14 Развој 

спорта и омладине 12.906.000,00 0,00 12.906.000,00 
3,51 

4.391.000,00 0,00 4.391.000,00 
3,07 

2.956.467,87 0,00 2.956.467,87 
2,83 

            

ПРОГРАМ 15 Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

127.886.931,4

0 

10.504.600,0

0 

138.391.531,4

0 

34,75 

59.536.602,25 

4.719.000,0

0 64.255.602,25 

41,56 

33.223.083,88 3.265.000,00 36.488.083,88 

31,82 

            

ПРОГРАМ 16 

Политички систем 

локалне саоуправе 41.252.925,00 0,00 41.252.925,00 

11,21 

15.418.961,75 0,00 15.418.961,75 

10,76 

13.755.686,69 1.236.000,00 14.991.686,69 

13,17 

            

ПРОГРАМ 17 

Енергетска 

ефикасност     0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

            
УКУПНО 

ПРОГРАМИ: 

367.971.425,5

2 

23.514.148,9

0 

391.485.574,4

2 

100,0

0 
143.242.708,0

0 

8.349.879,0

0 

151.592.587,0

0 

100,0

0 
104.408.804,5

3 

16.496.000,0

0 

120.904.804,5

3 

100,0

0 

           0,00    0,00    0,00 
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ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 
      0,00       0,00       0,00 

                    0,00       0,00       0,00 

          

01

. Приходи из буџета 

280.165.000,0

0   

280.165.000,0

0 
76,14 

93.404.541,15   93.404.541,15 
65,21 

49.473.175,43   49.473.175,43 
47,38 

          
02 

Трансфери између 

корисника на истом 

нивоу     0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

          03 Социјални доприноси     0,00 0,00     0,00 0,00     0,00 0,00 

          
04 

Сопствени приходи 

буџетских корисника   

13.102.758,0

0 13.102.758,00 
0,00 

  

6.527.379,0

0 6.527.379,00 
0,00 

  5.057.000,00 5.057.000,00 
0,00 

          

05 
Донације од иностраних 

земаља 
    0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

          

06 

Донације од 

међународних 

организација 
0,00 3.883.642,50 3.883.642,50 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

          
07 

Трансфери од других 

нивоа власти 2.025.840,47 5.209.148,40 7.234.988,87 
0,55 

0,00 

1.672.500,0

0 1.672.500,00 
0,00 

0,00 

11.429.000,0

0 11.429.000,00 
0,00 

          
08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица   300.000,00 300.000,00 

0,00 

  150.000,00 150.000,00 

0,00 

  10.000,00 10.000,00 

0,00 

          
09 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине     0,00 
0,00 

    0,00 
0,00 

    0,00 
0,00 

          
10 

Примања од домаћих 

задуживања     0,00 
0,00 

    0,00 
0,00 

    0,00 
0,00 

          
11 

Примања од иностраних 

задуживања     0,00 
0,00 

    0,00 
0,00 

    0,00 
0,00 

          

12 

Примања од отплате 

датих кредита и продаје 

финансијске имовине 
    0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

    0,00 

0,00 

          
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 85.780.585,05 1.018.600,00 86.799.185,05 

23,31 

49.838.166,85 0,00 49.838.166,85 

34,79 

54.935.629,10 0,00 54.935.629,10 

52,62 

          

14 

Неутрошена средства од 

приватизације из 

претходних година 
      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

          

15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 
0,00     

0,00 

0,00     

0,00 

0,00     

0,00 

          
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности       
0,00 

      
0,00 

      
0,00 

            УКУПНИ ИЗВОРИ: 

367.971.425,5

2 

23.514.148,9

0 

391.485.574,4

2 

100,0

0 

143.242.708,0

0 

8.349.879,0

0 

151.592.587,0

0 

100,0

0 

104.408.804,5

3 

16.496.000,0

0 

120.904.804,5

3 

100,0

0 
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1.1. ПРИХОДИ  
 ОСТВАРЕЊЕ  ПРИХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА I-VI  2017. ГОДИНE 

ПРИХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА 

                       

Конто Назив Конта 

ИЗВРШЕНО 

Буџет 

ЈП 

дир. 

за 

изгр

адњу 

Цент

ар за 

култ

уру 

Библ

иоте

ка 

Дечији 

вртић 

Тури

ст 

Орг 

.низа

ција 

Жаб

ари 

Избори 

за 

Предсе

дника 

К

о

м

ес

а

р.

за 

из

бе

гл

и

це 

Заку

п 

пољ

опр. 

Зем

љ. 

  

Под

рш.с

амос

т.жи

вљ.Ј

агод

ина 

За децу 

и старе 

Жагуби

ца 

Изград

ња 

одржив

.услуга 

Остали 

корисн

ици 

ФК 
Месне 

заједнице 

УКУПНО 

ИЗ 

БУЏЕТА 

УКУПНО 

ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНО: Школа 

Брзохо

де 

321 311 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година за редовну 

делатност 

85.781   2 1 15     4 119 9.499 5 3   2   1.563 85.781 11.213 96.994 

321 311 
За набавку нефинансиске 

имовине                                 0 0 0 

  УКУПНО 321 300 85.781 0 2 1 15 0 0 4 119 9.499 5 3 0 2 0 1.563 85.781 11.213 96.994 

711 000 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 

ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

                                0 0 0 

711100 

Порез на доходак и 

капиталне добитке које 

плаћају физичка лица 
                                0 0 0 

711 111 Порез на зараде 14.771                             27 14.771 27 14.798 

711 121 

Порез на приход од 

самост. Делатности који 

се плаћа према пств.нето 

приходу 

34                               34 0 34 

711 122 

Порез на приход од 

самост. Делатн. који се 

плаћа према паушално 

одређеном.нето приходу 

915                               915 0 915 

711 123 
Порез на прих.од 

самоост.дел.самоопорез. 1.034                               1.034 0 1.034 

711 143 
Порез на приход од 

непокретности                                 0 0 0 

711014

5 

Порез на приходе од 

давања у закуп 114                               114 0 114 

711 146 
Порез на прих.од 

пољопривреде и шумар.                                 0 0 0 
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711 147 Порез на земљиште                                 0 0 0 

711 148 
Порез на прих.од 

непокрет.на остале                                 0 0 0 

711150 
Порез на добитке од игара 

на срећу                                 0 0 0 

711 161 
Порез на прих.од 

осигурања лица 
                                0 0 0 

711 181 
Самодоприноси према 

зарадама запослених 25                               25 0 25 

711 184 

Самодопринос из 

прих.лица која се баве 

самосталном деларношћу 
4                               4 0 4 

711 191 Порез на друге приходе 1.987                               1.987 0 1.987 

711 193 
Пор.на прих.спортиста и 

спорт.струч. 4                               4 0 4 

  УКУПНО  711 000 18.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18.888 27 18.915 

712 000 

ПОРЕЗ НА ФОНД 

ЗАРАДА И РАДНУ 

СНАГУ 
                                0 0 0 

712 110 
Порез на фонд зарада и 

радну снагу 
1                               1 0 1 

  УКУПНО 712 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

713 000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ                                 0 0 0 

713 121 

Порез на имовину осим 

на земљ.од физичких 

лица 
3.590                               3.590 0 3.590 

713 122 
Порез на имовину осим 

на земљ.од правних лица 1.954                               1.954 0 1.954 

713 311 
Порез на наслеђе и 

поклоне 236                               236 0 236 

713 421 
Порез на пренос 

апсол.права на непокрет. 545                               545 0 545 

713 423 

Порез на пренос 

апсол.права на половним 

мот.возила и пловним 

објектима 

684                               684 0 684 

  УКУПНО 713 000 7.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.009 0 7.009 

714 000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 
                                0 0 0 

714-110 
Порез на додатну 

вредност                                 0 0 0 

714 120 
Једнофазни порез на 

промет                                 0 0 0 

714 130 
Кумулативно вишефазни 

порез напромет                                 0 0 0 

714 431 

Комунална такса за 

коришћење рекламних 

паноа 
                                0 0 0 

714 513 

Ком.такса за држање  

мотор.друмских и 

прикљ.возила осим 

пољопр.возила и маши. 

2.680                               2.680 0 2.680 
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714 514 

Годишња накнада  за 

мот.возилс,тракторе и 

прикључна возила 
                                0 0 0 

714 543 
Накн.за промену намене 

пољопр.земљ.                                   0   

714-547 
Накн.за загађивање 

животне средине                                 0 0 0 

714-562 
Посебна накн.за зашт. и 

унапређ жив.сред. 1.013                               1.013 0 1.013 

714-573 

Ком.такса за кор.витрина 

ради излагања робе ван 

пословне просторије 
1                               1 0 1 

714-600 
Други порези на добра и 

услуге                                 0 0 0 

  УКУПНО 714 000 3.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.694 0 3.694 

716 000 ДРУГИ ПОРЕЗИ                                 0 0 0 

716 111 

Комунална такса за 

истицање  фирме на 

посл.простору 
1.956                               1.956 0 1.956 

  УКУПНО 716 000 1.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.956 0 1.956 

732 000 

ДОНАЦИЈЕ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
                                0 0 0 

732 100 
Текуће донације од 

међунаро. организ.                                       

732 200 
Капиталне донације од 

међунар.организ. 
                                0 0 0 

  УКУПНО 732 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

733 000 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 
                                0 0 0 

733 150 

Текући трансфери  од 

других нивоа власти у 

корист нивоа општина 
                                0 0 0 

733 151 
Ненаменски трансфери у 

корист општине 90.874       696   1.421                   90.874 2.117 92.991 

733 154 

Тек.наменски трансфер 

Пројекат "Помоћ деци и 

одраслима" 
1.013                               1.013 0 1.013 

733 250 

Капитални трансфери  од 

других нивоа власти у 

корист нивоаа општина 
                                0 0 0 

  УКУПНО 733 000 91.887 0 0 0 696 0 1.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.887 2.117 94.004 

741 000 
ПРИХОДИ ОД 

ИМОВИНЕ 
                                0 0 0 

741 150 

Приходи буџ.опш.од 

камата на сред. 

консолид.рач.трезора 

укљ.у депоз.банака 

                                0 0 0 

741 500 
Закуп непроизводне 

имовине 
                              266   266   

741 522 
Накн.за коришћење 

пољопр.земљ. 210               526               210 526 736 

741 526 
Нак.за коришћ-шума и 

шум.земљишта                                 0 0 0 
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741 531 

Ком.такса за кор.простора 

на јавн.повр.у пословне 

сврхе осим 

прод.штампе,књига и 

др.публ.произв.домаће 

радин. 

260                               260 0 260 

741 532 
Ком.такса за паркирање 

на обележеним местима 7                               7   7 

741 569 
Накн.сливна вода-

приватних лица                                 0 0 0 

741-534 
Накнада за коришћење  

грађевинског земљишта 67                               67 0 67 

  УКУПНО   741 000 544 0 0 0 0 0 0 0 526 0 0 0 0 0 0 266 544 792 1.336 

742 000 

ПРИХОДИ ОД 

ПРОДАЈЕ ДОБРА И 

УСЛУГА 
                                0 0 0 

742100 

Приходи од продаје 

добара и услуга или 

закупа од стране 

тржишних организација  

        1.147                     1.915 0 3.062 3.062 

742 251 
Општинске 

административне таксе 157                               157 0 157 

742 253 
Накнада за уређење 

грађевинског земљишта 138                               138 0 138 

742 255 
Накнада за озакоњивање 

објеката 
865                               865 0 865 

742 351 

Приходи  општинских 

органа од споредне 

продаје добара и услуга 

које врше државне 

нетржишне јединице 

1.033                             366 1.033 366 1.399 

  Ш   УКУПНО 742 000 2.193 0 0 0 1.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.281 2.193 3.428 5.621 

743 000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

                                0 0 0 

743 324 

Приходи од новчаних 

казни за саобраћајне 

прекршаје 
383                               383 0 383 

743 351 

Прих.од новчаних казни 

изреч.у прекршајном 

поступку за 

прекр.прописане актом 

скупштине 

                                0 0 0 

743-924 

Прих.од увећаног дуга 

који је предмет принудне 

наплате за 5% 
12                               12 0 12 

  УКУПНО  743 000 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 0 395 

744 000 

ДОБРОВОЉНИ 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА  

                                0 0 0 

744 100 

Текући добровољни 

трансфери од физичких и 

правних лица 
-236   40                         13 -236 53 -183 
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744200 

Капитални добровољни 

трансф.од физичјих и 

правних лица 
                                0 0 0 

  УКУПНО  744 000 -236 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 -236 53 -183 

745 000 

МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 
                                0 0 0 

745 100 
Мешовити и неодређени 

приходи                               46 0 46 46 

745 150 

Меш. и неодређ. приходи 

у корист нивоа опш. 

(комунална такса на 

остале пред.) 

                                0 0 0 

745 152 
Закуп стана у корист 

нивоа општине                                 0 0 0 

  УКУПНО  745 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 46 

771 000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

                                0 0 0 

771 111 
Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 39                               39 0 39 

772 111 

Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода из 

предходне године 
                                0 0 0 

  УКУПНО 771 000 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 

  

СОПСТВЕНИ 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 

126.370 0 40 0 1.843 0 1.421 0 526 0 0     0 0 2.633 126.370 6.463 132.833 

  
СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 
212.151 0 42 1 1.858 0 1.421 4 645 9.499 5     2 0 4.196 212.151 17.675 229.827 

781 000 

TРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ 

                                0 0 0 

781100 
Трансфер.између буџ. 

Кор на истом нивоу                                 0 0 0 

  УКУПНО 781000 0 0 0 0 0 0 0 0     0         0 0 0 0 

791 000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА                                 0 0 0 

791 100 Приходи из буџета                                 0 0 0 

  УКУПНО 791 000 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

811  

000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
                                0 0 0 

811 151 

Примања од продаје 

непокретности у корист 

општине 
2                               2 0 2 

  УКУПНО 811 000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 2 0 2 
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921 000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

                                0 0 0 

921 950 

Примања од продаје 

домаћих акција и осталог 

капитала у корист нивоа 

општине 

                                  0   

  УКУПНО 921 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 
126.370 0 40 0 1.843 0 1.421 0 526 0 0 0 0 0 0 2.633 126.370 6.463 132.833 

  

СВЕГА 

ПРИХ.И 

ПРИМ.    

126.372 0 40 0 1.843 0 1.421 0 526 0 0 0 0 0 0 2.633 126.372 6.463 132.835 

  

ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА

: 

                                0 0 0 

01. 
ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 
126.372                               126.372 0 126.372 

04. 
СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 
    40   1.147       526             2.620 0 4.333 4.333 

06. 
ДОНАЦ.ОД 

МЕЂУН.ОРГ. 
                                0 0 0 

07. 
ДОНАЦ.ОД 

ОСТ.НИВ.ВЛАС. 
        696   1.421                   0 2.117 2.117 

08. 
ДОНАЦ.ОД 

НЕВЛ.ОРГАН. 
                              13 0 13 13 

13. 

Нераспоређени 

вишак прихода из 

ранијих година за 

редовну делатност 

85.781   2 1 15 0   4 119 9.499 5 3   2   1.563 85.781 11.213 96.994 

  

УКУПНИ 

ПРОМЕТ 

ПРИХОДА 

212.153 0 42 1 1.858 0 1.421 4 645 9.499 5 3 0 2 0 4.196 212.153 17.676 229.829 
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2.2 РАСХОДИ 

 OСТВАРЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА I-VI.2017. ГОДИНE 

       

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА                                

                                  у 000 динара 

Еко. 

кл. 

ОПИС ПЛАН                                   

  Дир.из 

буџета 

општи

нска 

управа 

Општинско 

правобранилаштво 

Центар за 

културу 

Библиоте

ка 

Дечији вртић Туристи

чка 

организ

ација 

Жабари 

Школа 

Брзоходе 

Избегли

це 

Соц.пр.

Самост.

живљењ

е  

Соц.пр.За 

децу и 

ст.Жагуби

ца 

Закуп пољ. 

Земљишта 

Остали  ФК   Месне 

заједнице 

Избори Шк.

Брз

охо

де 

УКУПН

О ИЗ 

БУЏЕТ

А 

УКУП

НО 

ОСТА

ЛИХ 

ИЗВО

РА 

УКУПН

О: 

  Буџет Б О Буџ

ет 

Ос

та

ли 

из

во

ри 

Буџе

т 

Ост

али 

изв

ори 

Буџе

т 

Ос

тал

и 

изв

ор

и 

Буџет Остал

и 

извор

и 

Буџ

ет 

Ос

та

ли 

из

во

ри 

Буџ

ет 

Остал

и 

извори 

Бу

џет 

Ост

.изв

. 

Буџ

ет 

Ос

тал

о 

Буџе

т 

Ост

ало 

Буџет Остал

о 

Бу

џет 

Ост

ало 

Буџ

ет 

Ост

ало 

Буџет Оста

ли 

извор

и 

Буџе

т 

Оста

ли 

Oстали   

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                   

411 Плате и додаци 

запослених 

17.375 579 0 0 0 579 0 0 0 4.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 0 0 0 22.828 622 23.450 

4111 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

17.375 579    579    4.295                   622    22.828 622 23.450 

412 Социјални доприноси на 

терет послодавца 

3.126 104 0 0 0 104 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 4.103 122 4.225 

4121 Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 

2.096 70    70    516                   82    2.752 82 2.834 

4122 Допринос за здравствено 

осигурање 

899 30    30    221                   35    1.180 35 1.215 

4123 Допринос за незапослене 131 4    4    32                   5    171 5 176 

413 Накнаде у натури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4131 Накнаде у натури                                 0 0 0 

414 Социјална давања 

запосленим 

545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 545 3 548 

4141 Испл.нак.за време 

одсуст.са посла 

186                                186 0 186 

4143 Отпремнине и помоћи 196                                196 0 196 
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4144 Помоћ у медицинском 

лечењу 

163                                163 0 163 

4144 Остале помоћи запосленим радницима                           3    0 3 3 

415 Накнаде за запослене 2.036 96 0 0 0 50 0 0 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2.635 0 2.635 

4151 Накнаде за запослене 2.036 96    50    453                       2.635 0 2.635 

416 Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.025 0 156 1.025 1.181 

4161 Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 

120         36                     1.025  156 1.025 1.181 

 УКУПНО   41 23.202 779 0 0 0 733 0 0 0 5.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 0 1.025 0 30.267 1.772 32.039 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА                               0 0 0 

421 Стални трошкови 3.242 0 0 0 0 8 0 31 0 1.009 67 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.091 612 0 87 0 5.400 766 6.166 

4211 Трошкови платног 

промета и банкарских 

услуга 

209     1  2  8 9 1                1 15    222 24 246 

4212 Енергетске услуге 1.121     3    740                  967 545    2.831 545 3.376 

4213 Комуналне услуге 903         29                  72 24    1.004 24 1.028 

4214 Услуге комуникације 883     4  29  52 58 18                51 28  57  1.037 143 1.180 

4215 Трошкови осигурања 116         180                       296 0 296 

4216 Закуп имовине и опреме                               30  0 30 30 

4219 Остали трошкови 10                                10 0 10 

422 Трошкови путовања 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 20 163 183 

4221 Трошкови службених 

путовања у земљи 

20          145                  18    20 163 183 

4222 Трошкови службених путовања у иностранство                             0 0 0 

4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада                              0 0 0 

4224 Трошкови путовања ученика                                0 0 0 

423 Услуге по уговору 9.921 61 0 0 0 154 0 717 0 248 212 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 141 0 0 0 11.544 353 11.897 

4231 Административне услуге                                 0 0 0 

4232 Компјутерске услуге 582         27 24                      609 24 633 
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4233 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 

15         62 53                      77 53 130 

4234 Услуге информисања 490       25  10 11 6                     531 11 542 

4235 Стручне услуге 7.138     31  337  12 8 239                 48    7.757 56 7.813 

4236 Услуге за домаћинство и 

угоститељство 

2                                2 0 2 

4237 Репрезентација 654 52    19  6  15 19 10                20 35    776 54 830 

4239 Остале опште услуге 1.040 9    104  349  122 97 168                 58    1.792 155 1.947 

424 Специјализоване услуге 3.638 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 0 0 0 3.742 16 3.758 

4241 Пољопривредне услуге 132                                132 0 132 

4242 Услуге образовања, културе и спорта                               0 0 0 

4243 Медицинске услуге 17         87                   14    104 14 118 

4244 Услуге одржавања путева                                0 0 0 

4245 Усл.одрж.нац.парк.и природ.површ.                               0 0 0 

4246 Услуге очувања животне 

средине,науке и геодетске 

услуге 

19                            2    19 2 21 

4249 Остале специјализоване 

услуге 

3.470                           17     3.487 0 3.487 

425 Текуће поправке и 

одржавања 

2.470 0 0 0 0 42 0 67 0 282 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.229 1.032 0 0 0 4.090 1.182 5.272 

4251 Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 

1.945     34  42  274 74                 1.229 986    3.524 1.060 4.584 

4252 Текуће поправке и 

одржавање опреме 

525     8  25  8 76                  46    566 122 688 

426 Материјал 2.020 95 0 0 0 11 0 18 0 251 1.280 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 184 0 124 0 2.460 1.588 4.048 

4261 Административни 

материјал 

693 4    3  4  71 49 2                14 19  93  791 161 952 

4262 Материјал за пољопривреду                           10     10 0 10 

4263 Материјал за образовање 

и усавршавање 

запослених 

151 64        98 109                      313 109 422 

4264 Материјал за саобраћај 758 27    5  2  9 5                 39 40  31  840 76 916 
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4265 Материјал за очување животне средине и науку                             0 0 0 

4266 Матер. за образов.,културу и спорт        30 18                      30 18 48 

4267 Медицински и лабораториски мат.                               0 0 0 

4268 Материјал за домаћинство 

и угоститељство 

316     2  12  43 1.014                  1    373 1.015 1.388 

4269 Материјал за посебне 

намене 

102     1     85                  124    103 209 312 

 УКУПНО  42 21.311 156 0 0 0 215 0 833 0 1.877 1.854 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.420 2.003 0 211 0 27.256 4.068 31.324 

43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

                              0 0 0 

431 Употреба основних 

средстава 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4311 Зграде и грађевински  објекти                                0 0 0 

4312 Машине и опрема                                 0 0 0 

4313 Остала основна средства                                0 0 0 

434 Употреба 

земљишта,шума,воде и 

рудних богастава 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4343 Употреба шума и воде                                 0 0 0 

 УКУПНО 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 ОТПЛАТА 

КАМАТА 

                                0 0 0 

441 Отплате домаћих 

камата 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4414 Отплата камата домаћим посл.банк.                               0 0 0 

 УКУПНО 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 СУБВЕНЦИЈЕ                                 0 0 0 
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451 Субвенције 

нефинансијских 

корпорација 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4511 Текуће субвенције јавним нефин. предузећима и организацијама                          0 0 0 

4512 Капиталне субвенције јавним нефин. предузећима иорганизацијама                         0 0 0 

453 Субвенције јавним 

финансиским 

институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4531 Тек.субв.јавн.финансијск.орган.                                0 0 0 

4532 Капит.субв.јавним финанс.организ.                                0 0 0 

 УКУПНО    45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                0 0 0 

463 Трансфери осталим 

нивоима вл. 

16.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.674 642 17.316 

4631 Текуће донације и 

трансфери осталим 

нивоима власти 

15.530                      642          15.530 642 16.172 

4632 Капиталне донације и 

трансфери осталим 

нивоима власти 

1.144                                1.144 0 1.144 

464 Дотације 

организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

2.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.357 0 2.357 

4641 Текуће донације и 

трансфери осталим 

нивоима власти 

1.000                                1.000 0 1.000 

4642 Капиталне донације и 

трансфери осталим 

нивоима власти 

1.357                                   

465 Остале донц.дотац.и 

трансф. 

2.325 72 0 0 0 53 0 33 0 444 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 2.949 146 3.095 

4651 Остале тек.донц.дот.и 

трансф. 

2.325 72    53  33  444  22                 146    2.949 146 3.095 
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4652 Остале капит. донац.дотац.и трансф.                               0 0 0 

 УКУПНО  46 21.356 72 0 0 0 53 0 33 0 444 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 146 0 0 0 21.980 788 22.768 

7 СОЦИЈАЛНА 

ПОМОЋ 

                                0 0 0 

472 Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 

11.927 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.377 0 12.377 

4723 Накнаде из буџеза за децу 

и породи. 

6.715         450                       7.165 0 7.165 

4726 Накнаде из буџета у 

случају смрти 

74                                74 0 74 

4727 Накнаде из буџета за образовање,културу,науку и спорт                           0 0 0 

4728 Помоћ незбринутој деци                                 0 0 0 

4729 Остале накнаде из буџета 5.138                                5.138 0 5.138 

 УКУПНО  47 11.927 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.377 0 12.377 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ                                 0 0 0 

481 Дотације невладиним 

организацијама 

3.030 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.020 0 4.020 

4819 Дотације осталим 

непрофи. Инстит. 

3.030     990                           4.020 0 4.020 

482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнути од 

једног нивоа власти 

другом 

146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 146 85 231 

4821 Остали порези 80                            69    80 69 149 

4822 Обавезне таксе 66                            16    66 16 82 

4823 Новчане казне                                 0 0 0 

4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом                           0 0 0 

483 Новчане казне и пенали 

по решењу судова и 

судских тела 

484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 284 0 0 0 511 284 795 

4831 Новчане касзне и пенали 

по реш.судова и суд.тела 

484                           27 284    511 284 795 
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484 Накнада штете 

усл.елем.непогода 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4841 Накнада штете усл.елем.непогода                               0 0 0 

4842                                  0 0 0 

485 Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 

државних органа 

467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 0 467 

4851 Нак,штете за повр.или 

штету нан.од стране 

државних органа 

467                                467 0 467 

 УКУПНО  48 4.127 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 369 0 0 0 5.144 369 5.513 

49 РЕЗЕРВЕ                                 0 0 0 

499 Средства резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4991 Средства резерви                                 0 0 0 

 УКУПНО  49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 ОСНОВНА 

СРЕДСТВА 

                                0 0 0 

511 Зграда и грађевински 

објекти 

6.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.975 9.499 16.474 

5112 Изградња зграда и објеката                                0 0 0 

5113 Капит.о одржавање зграда 

и објек. 

6.339              9.499                  6.339 9.499 15.838 

5114 Пројектно планирање 636                                636 0 636 

512 Машине и опрема 336 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 0 368 

5121 Опрема за саобраћај 336                                336 0 336 

5122 Административна опрема         32                       32 0 32 

5123 Опрема за пољопривреду                                0 0 0 

5124 Опр.за oчув.живот. сред.и науку                                0 0 0 

5125 Медицинска и лабораториска опрем                               0 0  

5126 Опрема за образ.културу и спорт                                0 0 0 

5128 Опрема за јавну безбедност                                0 0 0 
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5129 Опрема за произв. .моторна, непокретна   и немот. опрема                           0 0 0 

513 Остала основна средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5132 Нематеријална основна средства                               0 0 0 

514 Kултивисана имовина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5141 Култивисана имовина                                 0 0 0 

515 Нематеријална имовина 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 

5151 Нематеријална имовина        19                         19 0 19 

 УКУПНО  51 7.311 0 0 0 0 0 0 19 0 32 0 0 0 0 9.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.362 9.499 16.861 

54 ПРИРОДНА 

ИМОВИНА 

                                0 0 0 

541 Земљиште 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5411 Земљиште                                 0 0 0 

 УКУПНО 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 ОТПЛАТА 

ГЛАВНИЦЕ 

                                0 0 0 

611 Отплате главнице 

домаћим кредиторима 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6114 Отпл.главнице дом.посл.банкама                               0 0 0 

 УКУПНО 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 УКУПНИ ТЕКУЋИ 

РАСХОДИ 

81.923 1.007 0 0 0 1.991 0 866 0 8.324 1.854 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 2.447 3.265 0 1.236 0 97.024 6.997 104.021 

 УКУПНИ РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ 

89.234 1.007 0 0 0 1.991 0 885 0 8.356 1.854 466 0 0 9.499 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 2.447 3.265 0 1.236 0 104.386 16.496 120.882 

 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:                                0 0 0 

01. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 89.234 1.007  0  1.991  885  8.356  466  0  0  0  0  0  0  0  2.447  0   104.386 0 104.386 

04. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ.:          1.160            642      3.255    0 5.057 5.057 
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07. ДОНАЦ.ОД ОСТ. НИВОА ВЛАСТИ         694    9.499                1.236  0 11.429 11.429 

08. ДОН.ОД НЕВЛАД. ОРГАН..И ПОЈЕДИНАЦА                         10    0 10 10 

13. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕДХ.ГОД.                           0 0 0 

 УКУПНИ 

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

89.234 1.007 0 0 0 1.991 0 885 0 8.356 1.854 466 0 0 9.499 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 2.447 3.265 0 1.236 0 104.386 16.496 120.882 

                             Извештај 

саставила 

    

                         Вукашиновић Славица      

 
 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ     
 

 

1. СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА  
 

          Измењеним одредбама члана 49 Закона измењен је начин располагања средствима 

сталне буџетске резерве. Наиме ова средства се више не издвајају са рачуна буџета на посебан рачун, 

већ се по Закону а у Одлуци о буџету планирају на апропријацији 499111 ,а коришћење средстава се 

спроводи задуживањем конта групе 484000-Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода, што значи да се ова средства прате само као планирана и коришћена 

средства, а не и као извори средстава. 

          Решење о коришћењу сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган 

локалне власти-председник општине на предлог локалног органа управе надлежног за послове 

финансија, а обавеза је да се извештај о коришћењу средстава достави локалној скупштини уз 

завршни рачун буџета. 

         Годишњи план сталне буџетске резерве је 1.400.825,00 динара а за први квартал је 

био 350.206,25 динара.        

      Стална резерва у овом периоду  није коришћена тако да је остало неутрошено 

350.206,25 динара који се преносе у наредни квартал. 

      План за други квартал је 350.206,25 динара + 350.206,00 динара неискоришћених средстава 

из предходниог квартала  тако да  је на располагању у другом кварталу  било  слободних средстава 

динара 700.412,25. 

       Стална резерва у овом периоду  није коришћена тако да је остало неутрошено 

700.412,25 динара који се преносе у наредни квартал. 

            Неискоришћен део сталне буџетске резерве из предходног периода по кварталном 

плану износи динара 700.412,25  а према годишњем плану износи динара 1.400.825,00. 

 

                           Рачун је угашен, престао је основ за издвајање средстава на посебан рачун буџета по 

чл.19 Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему(„Сл.гласник Р.С“бр.66/05). По 

члану 49.став 1 Закона,у буџету се планирају средства сталне буџетске резерве као посебна 

апропријација,а ставом 2 истог члана прописано је коришћење истих за отклањање последица 

ванредних околности, као што су поплаве,суше, земљотрес,пожар,еколошка катастрофа и друге 

елементарне непогоде, односно ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или 

проузрокују штету већих размера. 
 

 

 

   

                                  2 .ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

 

                   Планирана је буџетом за 2017. годину у износу од 5.603.300,00 динара, за први 

квартал план је 1.400.750,00 динара. 

        Текућа буџетска резерва у овом првом кварталу искоришћена је у износу од 

419.144,00 динара по Решењу Председника општине и то: 

        -Решење број: 400-11 од 17.01.2017. године, динара 110.000,00, функција 911 

Предшколско васпитање, ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање, шифра 1201, програмска 

активност 0002 Функционисање извршних органа, позиција 220.01. раздео 05.05. Предшколска 

установа „Моравски цвет“ Жабари,  економска класификација 425 (4251) Текуће одржавање 

зграда и објеката, 

                        -Решење број: 400-22 од 25.01.2017. године, динара 146.000,00, функција 111 

Извршни и законодавни органи, ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе, шифра 

2001, програмска активност 0001 Функционисање предшколске установе, (позиција 249.1.), раздео 

03.01. Општинско веће, економска класификација 465 Остале дотације и донације (по Закону),                   

                   -Решење број: 400-42 од 07.03.2017. године, динара 90.144,00, функција 640 Улична 

расвета, раздео 05.01.600. ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 2 Комунална делатност, шифра 
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1102, програмска активност 0001 Управљање јавним расветама, позиција 82.01, економска 

класификација 425 (4251) Текуће поправке и одржавање. 

                   -Решење број: 400-66 од 28.03.2017. године, динара 73.000,00, функција 111 

Извршни и законодавни органи, ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе, шифра 

2001, програмска активност 0001 Функционисање предшколске установе, (позиција 249.1.), раздео 

03.01. Општинско веће, економска класификација 465 Остале дотације и донације (по Закону). 

                     Неискоришћен део текуће буџетске резерве у предходном периоду по кварталном 

плану износи 981.606,00 динара а према годишњем плану остатак је  динара 5.184.156,00. 

       Другим кварталним планом текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1.400.750,00 

динара + 981.606,00 динара  неискоришћених из првог квартала , на располагању је остало укупно 

било 2.382.356,00 динара. 

       У другом кварталном плану текућа буџетска резерва искоришћена је у износу од 

102.000,00 динара и то за: 

                            -Решење број: 400-81 од 28.04.2017. године, динара 170.000,00, функција 111 

Извршни и законодавни органи, ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе, шифра 

2001, програмска активност 0001 Функционисање предшколске установе, (позиција 249.1.), раздео 

03.01. Општинско веће, економска класификација 465 Остале дотације и донације (по Закону), и  

             -Решење број: 400-90 од 17.05.2017. године, динара 32.000,00, функција 420 

Унапређење услова за пољопривредну делатност, ПРОГРАМ 5 Развој пољопривреде, шифра 0101, 

програмска активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност , позиција 94.01. раздео 

05.01.0700. Развој пољопривреде,  економска класификација 424 (4241) Пољопривредне смоттре и 

посета сајму у Новом Саду. 

                  -Искоришћен део текуће буџетске резерве у предходном периоду по кварталним 

плановима износи 521.144,00 динара  и неискоришћени део текуће буџетске резерве према 

кварталном плану је динара 2.280.356,00 динара а према годишњем плану остатак је  динара 

5.082.156,00. 

        После измене и допуне Закона о буџетском систему („Службени гласник РС 

број:99/2016) дошло је до измене процента издвајања средстава за текућу буџетску резерву са 2,0% 

на 4,0% па смо и ми повећали средства текуће буџетске резерве за још 5.603.300,00 тако да је 

годишњи план 11.206.600,00 динара али ми кварталне планове нисмо мењали, остали су у 

предходном планираном износу па је остатак према годишњем плану динара 10.685.456,00. 

        Према одредбама члана 48. Закона, у оквиру буџета део планираних примања не 

распоређује се већ се опредељује за текућу буџетску резерву, који се износ по Закону,а у Одлуци о 

буџету планира на економској класификацији 499121 ,а књижење коришћења спроводи се 

задуживањем конта класе 400000-текући расходи и класе 500000-нефинансијска имовина по намени 

и за тај износ умањује се текућа буџетска резерва а повећава апропријација на коју се односи 

извршена исплата. По намени, средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације 

нису биле довољне. 

      Новине у односу на раније одредбе члана 48. Закона чини одредба става 5.,овог 

члана која упућује да се средства текуће буџетске резерве могу користити и за извршавање обавеза 

буџета локалне власти.  

                             Текућа буџетска резерва коришћена је за  недовољно   планиране и не планиране 

трошкове т.ј.за измене апропријација а самим тим и њен износ се мењао, као и износ појединих 

апропријација.  
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ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

 

 

                                У периоду Јануар-Јуни 2017. године буџет и трезор општине Жабари није дао ни 

једну гаранцију а није ни примљена ни једна гаранција. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА 

 

         

       Чланом 65.Закона о буџетском систему прописано је да завршни рачун буџета 

садржи извештај екстерне ревизије а члан 71 Закона о буџетском систему прописао је да завршни 

рачун буџета локалне власти подлеже екстерној ревизији, али не прописује обавезу вршења екстерне 

ревизије корисника буџетских средстава за квартале, тако да извештај екстерне ревизије о 

финансијским извештајима корисника буџетских средстава није наведен као обавеза у члану 

7.Уредбе, тако да и немамо овај извештај, поготову што је ово периодични извештај. 

 

                                                            

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА 

 

                             

          Задуживање локалне самоуправе, регулисано је Законом о јавном дугу („Службени 

гласник РС“бр.61/05), а према члану 35. и 36. Закона могу се задуживати по два основа за 

финансирање дефицита текуће ликвидности или за финансирање ( рефинансирање) капиталних 

инвестиционих расхода предвиђених буџетом локалне власти. 

     Одлуку о јавном задуживању доноси скупштина општине на предлог органа општине 

(председника општине и општинског већа) а по предходно прибављеном мишљењу Министарства 

финансија и то у року од 15 дана од дана достављања захтева, а ако се Министарство не огласи у том 

року сматра се да је мишљење дато. 

     Краткорочно задуживање је на годину дана и то у висини највише 5% укупно 

остварених прихода буџета локалне власти у предходној години и дуг се мора вратити пре краја 

буџетске године. 

     Дугорочно задуживање може бити само за финансирање или рефинансирање 

капиталних инвестиционих радова и мора да испуни све наведене захтеве у Закону о јавном дугу. 
 

                            У 2017 години трезор општине Жабари   примио је донацију :. 

 

                1.Уговор је склопљен  са Министарством  за рад, запошљавања ,борачка и социјална 

питања број:400-47 од 15.03.2017.године између г-дина министра Александра Вулина и  преседника 

општине Јована Лукића за пројекат „Наменска средства за услуге социјалне заштите“ вредности 

3.025.840,47 динара, и средства су до сада уплаћена у износу од динара 1.012.920,24 на рачун буџета 

општине Жабари (733-154-01) и уплаћиваће се до краја године али реализација пројекта још увек није 

започета . 

                  Планирали смо Пројекат на позицију 126 која сада гласи:“Наменска средства за 

услуге социјалне заштите по Закону“ на екон.класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, 

функције 070 Социјална помоћ угроженом становништу неквалификована на другом месту, 

ПРОГРАМ 11 Социјална и дечја заштита, шифра 0901, програмска активност 0901-0004, раздео 

05.01.1002. П4. 

     Извор финансирања:07.Донације од другог нивоа власти=2.025.840,47  

              01.Приходи из буџета    =1.000.000,00  
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  У 2017.години буџет општине Жабари није се задужио ни код једне финансијске 

институције. 

 

          ПРИЛОГ ТАБЕЛЕ:- Извештај трезора о промету стања, 

                                              - Извештај трезора о стању средстава по корисницима, 

    - Консолидовани извештај укупних прихода и примања, 

    -Консолидовани извештај по корисницима о приходима и примањима, 

    -Извештај расхода и издатака по буџетским позицијама и функцијама, 

    - Извештај расхода по наменама укупно и  

     -Извештај расхода и издатака по корисницима,наменама и економским              

класификацијама.     

   -Образац 5. за буџет општине Жабари и 

    -Образац 5 за трезор општине Жабари. 

 

Жабари 24.07.2017.год.                                                                      Шеф буџета и трезора 

                                                                                                              Славица Вукашиновић, с.р. 
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                На основу члана 76.Закона о буџетском систему („Службени гласник Р.Србије“бр. 

54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. 108/13,142/2014,68/15,103/15 и 

99/2016), чл.8 Уредбе о буџетском рачуноводству(„Службени гласник Р.Србије“ бр.125/03) и 

Правилника о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним примањима 

и издацима јединица локалне самоуправе („Службени гласник Р.Србије“бр.10/04 ), на основу члана 

32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» број 129/07 и 83/2014) , на 

основу члана 13. Статута општине Жабари (« Службени гласник општине Жабари»број 

7/2008,3/2013,4/2014,7/2014 и 10/2015), Буџета општине Жабари за 2017.годину „Сл.гласник општине 

Жабари“бр.17/2016,3/2017 и 6/2017)  Председник општине Лукић Јован, донео је  24.07.2017.године 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

    О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ 

ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ ИЗДАЦИМА ПО ФИНАНСИЈСКОМ  ПЛАНУ 

БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ПЕРИОД  

ЈАНУАР-ЈУНИ 2017. ГОДИНЕ 

 

 

                                                                           I 

                              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о оствареним приходима и примањима и 

извршеним расходима и издацима по финансијском плану  буџета и буџетских корисника Општине 

Жабари за период Јануар-Јуни 2017 године. 

 

                                                                          II 

                               Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима по финансијском 

плану прихода и расхода буџета и буџетских корисника општине Жабари за период Јануар-Јуни  

2017. године, је саставни део овог Закључка. 

                                                                         III 

 

                              Овј Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

         
Број 400- 128/2017-01                                                       ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

   У Жабарима 24.07.2017.год .                                               ЛУКИЋ ЈОВАН, С.Р. 
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На основу члана 76.Закона о буџетском систему („Службени гласник Р.Србије“бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. 108/13,142/2014,68/15,103/15 и 99/2016), 

чл.8 Уредбе о буџетском рачуноводству(„Службени гласник Р.Србије“ бр.125/03) и Правилника о 

садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним примањима и издацима 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник Р.Србије“бр.10/04 ), на основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» број 129/07 и 83/2014) , на основу 

члана 13. Статута општине Жабари (« Службени гласник општине Жабари», број 7/2008,  3/2013, 

4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Буџета општине Жабари за 2017.годину („Сл.гласник општине 

Жабари“) бр.17/2016,3/2017 и 6/2017) Скупштина општине Жабари, донела је 25.09.2017.године. 

                

 

З А К Љ У Ч А К 
 

    О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ 

ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ ИЗДАЦИМА ПО ФИНАНСИЈСКОМ  ПЛАНУ 

БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ПЕРИОД  

ЈАНУАР-ЈУНИ 2017. ГОДИНЕ 

 

 

                                                                           I 

 

                              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о оствареним приходима и примањима и 

извршеним расходима и издацима по финансијском плану  буџета и буџетских корисника Општине 

Жабари за период Јануар-Јуни 2017 године. 

 

                                                                          II 

 

                               Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима по финансијском 

плану прихода и расхода буџета и буџетских корисника општине Жабари за период Јануар-Јуни  

2017. године, је саставни део овог Закључка. 

 

                                                                         III 

 

 

                              Овј Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

         
Број 400- 128-01/2017-01                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

   У Жабарима 25.09.2017год .                                                АДАМОВИЋ ДЕЈАН, С.Р. 
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 На основу члана 27. став 10, члана 28. став 2, члана 36. став 6, члана 49. став 3. и члана 69. 

став 3. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике Србије", број 

72/11,88/13,105/14,104/16-др. закон и 108/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14,-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 13. Статута 

општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", број 7/2008,3/2013,4/2014,7/2014,10/2015 и 

6/2017), Скупштина општине Жабари, на седници одржаној 25.09. 2017. године, донела је 

Одлуку о прибављању, располагању, коришћењу и управљању 

стварима у јавној својини општине Жабари 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком, у складу са Законом о јавној својини (у даљем тексту: Закон) уређује се начин, 

услови и надлежност у поступку прибављања, располагања, коришћења и управљања стварима у 

јавној својини општине Жабари (у даљем тексту: Општина), одређују носиоци права коришћења, 

односно корисници ствари у јавној својини Општине и њихова овлашћења и утврђује надлежност за 

вођење евиденције ствари у јавној својини Општине, вршења надзора над применом прописа који 

уређују јавну својину и над применом Одлуке.  

Члан 2. 

 Под прибављањем ствари у јавној својини Општине, у смислу закона и ове одлуке, 

подразумева се прибављање ствари под тржишним условима; бестеретним правним послом (наслеђе, 

поклон или једнострана изјава воље); као и експропријацијом на основу посебног закона.  

 Под располагањем ствари у јавној својини Општине, у смислу закона и ове одлуке, 

подразумева се:  

1) давање ствари на коришћење;  

2) давање ствари у закуп;  

3) пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), 

укључујући и размену;  

4) отуђење ствари;  

5) заснивање хипотеке на непокретностима;  

6) улагање у капитал;  

7) залагање покретне ствари.  

 Под отуђењем непокретности у смислу става 2. тачка 4. овог члана, сматра се и расходовање и 

рушење објеката, осим у случају када рушење налаже надлежан орган због тога што објекат склон 

паду угрожава безбедност, односно кад надлежан орган наложи рушење објекта изграђеног супротно 

прописима о планирању и изградњи.  
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 Под коришћењем ствари у јавној својини Општине, у смислу закона и ове одлуке, поразумева 

се право држања ствари; коришћења исте у складу са природом и наменом ствари; давање у закуп и 

управљање истом у складу са законом, овом одлуком и другим прописима.  

 Под управљањем стварима у јавној својини Општине, у смислу закона и ове одлуке, 

подразумева се одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и извршавање законских и других 

обавеза у вези са тим стварима.  

Члан 3. 

 На прибављање и отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини Општине 

примењују се одредбе Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Службени гласник Републике Србије", број 24/12,48/15,99/15 и 42/17) - (у даљем 

тексту: Уредба).  

II ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

Члан 4. 

 Непокретности (земљиште:грађевинско, пољопривредно, шумско, остало и непокретне 

ствари) се прибављају у јавну својину Општине, односно отуђују из јавне својине Општине, у 

поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда.  

 Почетна - најнижа, односно највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља у 

јавну својину Општине, односно отуђује из јавне својине Општине, утврђује се у висини тржишне 

вредности непокретности изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској 

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.  

 Купопродајна цена непокретности утврђује се на основу акта надлежног пореског органа или 

другог надлежног органа, који је извршио процену тржишне вредности непокретности.  

 Изузетно, непокретности се могу прибавити у јавну својину Општине, односно отуђити из 

јавне својине Општине, непосредном погодбом, у случајевима утврђеним законом, Уредбом и овом 

одлуком.  

Члан 5. 

 Нацрт одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине, 

односно отуђења непокретности из јавне својине Општине, јавним надметањем или прикупљањем 

писмених понуда, односно непосредном погодбом, припрема одељење Општинске управе надлежан 

за имовинско-правне послове.  

 Предлог одлуке утврђује Општинско веће општине Жабари (у даљем тексту: Општинско 

веће).  

 Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине, односно 

отуђења непокретности из јавне својине Општине, јавним надметањем или прикупљањем писмених 

понуда, односно непосредном погодбом, доноси Скупштина општине Жабари (у даљем тексту: 

Скупштина Општине).  

 Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно отуђењу 

непокретности из јавне својине Општине доноси се по поступку утврђеном у ставу 1. и 2. овог члана.  
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Члан 6. 

 Поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине, односно отуђења 

непокретности из јавне својине Општине, јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда, 

односно непосредном погодбом, спроводи Комисија за прибављање непокретности у јавну својину 

Општине, односно отуђења непокретности из јавне својине Општине (у даљем тексту: Комисија).  

 Комисију именује Скупштина Општине, на период од четири године.  

 Актом о именовању утврђује се број чланова Комисије.  

 Комисија спроводи поступак на начин и под условима утврђеним Уредбом.  

1. Прибављање непокретности у јавну својину Општине 

Прибављање непокретности у јавну својину Општине јавним надметањем или прикупљањем 

писмених понуда 

Члан 7. 

 Кад Скупштина Општине донесе одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у 

јавну својину Општине, јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда, објављује оглас о 

спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за прибављање 

непокретности у јавну својину Општине, који обавезно садржи:  

1) назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину;  

2) карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину;  

3) ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу рокова плаћања, дана 

увођења у посед и сл);  

4) обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда, да уз пријаву, односно понуду достави одговарајући доказ о праву својине на 

непокретности која је предмет прибављања у јавну својину и уписана у одговарајућу јавну књигу о 

евиденцији непокретности и правима на њима;  

5) обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву да на истој не постоје права трећих 

лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити забраном располагања, да није предмет 

теретног или бестеретног правног посла, или уговора о доживотном издржавању и да не постоје 

друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се 

нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу 

пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке;  

6) обавезу подносиоца пријаве, односно понуде, да уз пријаву, односно понуду, достави доказ да су 

измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, 

комуналије, порез на имовину и др.);  

7) критеријуме за избор најповољнијег понуђача;  

8) обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду;  

9) адресу за достављање пријаве, односно понуде;  
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10) рок за подношење пријаве, односно понуде;  

11) место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;  

12) обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да 

учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, односно да ће исте 

бити одбачене.  

 Оглас за спровођење поступка јавног надметања, односно прикупљања понуда за прибављање 

непокретности у јавну својину Општине, објављује у листу који се дистрибуира на целој територији 

Општине или у листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.  

 Након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, Скупштина 

Општине доноси одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Општине, на предлог 

Комисије о избору најповољнијег понуђача.  

Прибављање непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом 

Члан 8. 

 Непокретности се могу прибавити у јавну својину Општине непосредном погодбом, али не 

изнад процењене тржишне вредности непокретности од стране надлежног органа, ако у конкретном 

случају то представља једино могуће решење, које подразумева:  

1) случај када непокретност која се прибавља у јавну својину Општине по свим карактеристикама 

једина одговара потребама Општине, корисника, односно носиоца права коришћења, с тим да 

предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и 

целисходности прибављања са аспекта остварења интереса Општине и разлоге због којих се 

прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем понуда;  

2) случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине;  

3) случај прибављања непокретности у јавну својину Општине путем размене, ако је та размена у 

интересу Општине, уз испуњење свих прописаних законских услова.  

 Након спроведеног поступка непосредне погодбе, Скупштина Општине доноси одлуку о 

прибављању непокретности у јавну својину Општине, на образложен предлог Комисије.  

2. Отуђење непокретности из јавне својине Општине 

Отуђење непокретности из јавне својине Општине јавним надметањем или прикупљањем 

писмених понуда 

Члан 9. 

 Кад Скупштина Општине донесе одлуку о покретању поступка отуђења непокретности из 

јавне својине Општине, јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда, објављује оглас о 

спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности 

из јавне својине Општине, који обавезно садржи:  

1) назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине који објављује оглас;  

2) ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине (јавно надметање или 

прикупљање писмених понуда);  
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3) опис непокретности која се отуђује из јавне својине;  

4) почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине;  

5) рокове плаћања;  

6) критеријуме за избор најповољнијег понуђача;  

7) висину и начин полагања депозита;  

8) рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку 

прикупљања писмених понуда;  

9) обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду;  

10) адресу за достављање пријаве, односно понуде;  

11) место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима коришћења 

непокретности) у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине;  

12) рок за подношење пријаве, односно понуде;  

13) место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;  

14) обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде, неће 

моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда.  

 Оглас за спровођење поступка јавног надметања, односно прикупљања понуда за отуђење 

непокретности из јавне својине Општине мора бити објављен у дневном листу који се дистрибуира 

на целој територији Републике Србије.  

 Након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, Скупштина 

Општине доноси одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине Општине, на предлог Комисије да 

се непокретност отуђи понуђачу који је понудио најповољније услове.  

Отуђење непокретности из јавне својине Општине непосредном погодбом 

Члан 10. 

 Непокретности се могу отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод 

процењене тржишне вредности непокретности од стране надлежног органа, ако у конкретном случају 

то представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости и 

целисходности отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, 

односно прикупљањем писмених понуда.  

 Изузетно од става 1. овог члана, непокретности се могу отуђити из јавне својине Општине и 

испод тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је:  

1) отклањање последица елементарних непогода;  

2) успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама;  

3) други случајеви отуђења непокретности предвиђени посебним законом.  
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 Након спроведеног поступка непосредне погодбе, Скупштина Општине доноси одлуку о 

отуђењу непокретности из јавне својине Општине, на образложен предлог Комисије.  

 Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине Општине мора да садржи образложење из 

којег се може утврдити постојање прописаних разлога по којим се непокретност може отуђити испод 

тржишне цене, односно без накнаде.  

3. Уговор о прибављању и отуђењу непокретности из јавне својине Општине 

Члан 11. 

 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно отуђењу 

непокретности из јавне својине Општине, у име Општине, закључује Председник Општине.  

 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно отуђењу 

непокретности из јавне својине Општине, закључује се по претходно прибављеном мишљењу 

Општинског јавног правобранилаштва.  

 Општинско јавно правобранилаштво је дужно да мишљење из става 2. овог члана да у року од 

30 дана од дана пријема захтева.  

 Одељење надлежно за имовинско-правне послове је дужан да примерак закљученог уговора 

достави Општинском јавном правобранилаштву у року од 15 дана од дана закључења уговора.  

III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

Члан 12. 

 Прибављање покретних ствари у јавну својину Општине врши се на начин прописан законом 

којим се уређују јавне набавке.  

 Отуђење покретних ствари из јавне својине Општине врши се, по правилу, у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда, на начин који се обезбеђује интерес Општине.  

 Изузетно од става 2. овог члана, отуђење покретних ствари може се вршити непосредном 

погодбом, али не испод најниже, односно почеше цене утврђене у поступку јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда.  

 На поступак отуђења покретних ствари из јавне својине Општине сходно се примењују 

одредбе ове одлуке које се односе на отуђење непокретности, с тим што предлог одлуке о отуђењу 

покретних ствари припрема надлежано одељење Општинске управе у зависности од намене 

покретних ствари, а одлуку доноси Општинско веће.  

IV ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

Члан 13. 

 Непокретности у јавној својини Општине дају се у закуп у поступку јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима утврђеним законом, 

Уредбом и овом одлуком.  

 

 



 211 

Члан 14. 

 Пословни простор у јавној својини Општине даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи 

од процењене тржишне висине закупнине, у поступку јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда, утврђене посебном Одлуком о давању пословног простора у јавној својини Општине у закуп, 

коју доноси Скупштина Општине.  

 Висина закупнине за остале непокретности утврђује се у складу са посебним прописима.  

Члан 15. 

 Одлуку о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини Општине, 

јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда, односно непосредном погодбом, доноси 

Скупштина Општине, односно Општинско веће, у складу са посебним прописима зависно од намене 

непокретности, осим ако је законом, Уредбом и овом одлуком другачије одређено.  

 Нацрт, односно предлог одлуке из става 1. овог члана, припрема одељење Општинске управе 

надлежан за имовинско-правне послове.  

 Када одлуку из става 1. овог члана доноси Скупштина Општине, предлог одлуке утврђује 

Општинско веће.  

 Одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини Општине, након окончаног поступка 

од Јавног надметања или прикупљања писмених понуда, односно непосредне погодбе, доноси 

Скупштина Општине, односно Општинско веће, у складу са одредбама овог члана.  

Члан 16. 

 Поступак давања у закуп непокретности у јавној својини Општине, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда, односно непосредном понудом, спроводи Комисија образована 

посебним актима Скупштине општине, односно Општинског већа, у зависности од намене 

непокретности.  

 Актом о образовању комисије утврђује се број чланова Комисије.  

Давање у закуп непокретности у јавној својини Општине јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда 

Члан 17. 

 Када Скупштина Општине, односно Општинско веће, донесе одлуку о покретању поступка 

давања у закуп непокретности у јавној својини Општине, јавним надметањем или прикупљањем 

писмених понуда, објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини Општине, који обавезно садржи:  

1) назив органа и корисника непокретности у јавној својини која се даје у закуп;  

2) ближе податке о начину давања у закуп непокретности у јавној својини (јавно надметање или 

прикупљање писмених понуда);  

3) опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп;  

4) услове под којима се непокретност у јавној својини даје у закуп (рок трајања закупа и др.);  
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5) обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху или намену;  

6) време и место одржавања јавног надметања, односно разматрања приспелих понуда;  

7) начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања, односно 

писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда;  

8) време и место увида у документацију у вези са непокретности која се даје у закуп;  

9) почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност у јавној својини може дати у 

закуп;  

10) висину и начин полагања депозита;  

11) рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку 

прикупљања писмених понуда.  

 Оглас се објављује у листу који се дистрибуира на целој територији Општине.  

 Након спроведеног поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, 

Скупштина Општине, односно Општинско веће доноси одлуку о давању у закуп непокретности, на 

предлог Комисије о избору најповољнијег понуђача.  

Давање у закуп непокретности у јавној својини Општине непосредном погодбом 

Члан 18. 

 Изузетно, непокретности у јавној својини Општине могу се дати у закуп и ван поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима утврђеним законом и Уредбом.  

 Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси Скупштина општине, на 

образложен предлог Комисије.  

Уговор о закупу непокретности у јавној својини Општине 

Члан 19. 

 Уговор о давању у закуп непокретности у јавној својини Општине, у име Општине, закључује 

Председник Општине.  

 Уговор о закупу закључује се на одређено време, у складу са законом и посебним прописима.  

V ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

Члан 20. 

 На закуп покретних ствари у јавној својини Општине сходно се примењују одредбе ове одлуке 

које се односе на давање у закуп непокретности.  

 Покретне ствари у јавној својини могу се дати у закуп полазећи од тржишне висине закупнине 

коју утврђује надлежан порески орган, односно други надлежан орган.  

VI КОРИШЋЕЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
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Члан 21. 

 Носиоци права коришћења на стварима у јавној својини Општине јесу и:  

1) месне заједнице и други облици месне самоуправе, у складу са законом и другим прописима;  

2) установе и друге организације чији је оснивач Општина, уколико им се пренесе право коришћења 

на тим стварима посебним актом Општинског  већа, ако законом или другим прописима није 

другачије одређено.  

 Носиоци права коришћења имају право да ствар држе и да је користе у складу са природом и 

наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме управљају у складу са законом и овом одлуком.  

 Давање у закуп ствари у јавној својини Општине врши се по претходно прибављеној 

сагласности Општинског већа.  

 Актом из става 3. овог члана даје се начелна сагласност да се ствар да у закуп, опредељује се 

намена ствари за време трајања закупа, али не и будући закупац и услови закупа.  

 Уговор о закупу закључен без сагласности Општинског већа у смислу става 3. и 4. овог члана, 

ништав је.  

 Општинско веће може одлучити да се непокретност у јавној својини Општине на којој постоји 

право коришћења, а која није у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца 

права коришћења на тој ствари, као и непокретност која се користи супротно закону и овој одлуци, 

другом пропису или природи и намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења.  

 У случају када се непокретност изда у закуп без сагласности Општинског већа, сматраће се да 

се непокретност користи супротно закону и другим прописима, у смислу става 6. овог члана.  

 Општинско веће може одлучити да се непокретност у јавној својини Општине на којој постоји 

право коришћења, одузме од носиоца права коришћења и у случајевима који нису обухваћени ставом 

6. овог члана, под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће 

непокретности.  

 О давању на коришћење непокретности одузете у смислу става 6. и 8. овог члана, као и о 

непокретности коју Општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на 

други законом одређен начин, одлучује Општинско  веће.  

Члан 22. 

 Органи и организације Општине, државни органи и организације користе непокретне и 

покретне ствари у јавној својини Општине које су намењене извршавању њихових надлежности.  

 Корисници ствари у јавној својини Општине могу бити и јавна предузећа и друштва капитала 

чији је оснивач Општина, на основу уговора закљученим са надлежним органом Општине, којим те 

ствари нису пренете у својину јавног предузећа, односно друштва капитала.  

 Оснивачким актом јавног предузећа или друштва капитала, односно уговором о давању на 

коришћење тзв. комерцијалних непокретности (пословни простор, гараже...) том предузећу или 

друштву капитала, ближе се уређује надлежност и поступак давања у закуп, односно на коришћење 

тих непокретности и остваривање прихода Општине по том основу.  
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 Корисници ствари у јавној својини Општине који нису носиоци права јавне својине у обавези 

су да носиоцу права јавне својине, односно надлежном органу Општине доставе податке о 

спроведеном поступку давања у закуп ствари у јавној својини, у року од осам дана по окончању 

поступка.  

Члан 23. 

 Органи Општине дужни су да ствари у јавној својини Општине користе на начин којим се 

обезбеђује ефикасно вршење њихових права и дужности, као и рационално коришћење и очување 

тих ствари.  

 Функционер који руководи органом Општине, односно друго лице овлашћено одлуком 

Општинског већа, стара се о законитости и одговоран је за законито коришћење и управљање 

стварима у јавној својини које користи тај орган.  

 Запослени у органима Општине одговорни су за савесно и наменско коришћење ствари у 

својини Општине које користе у обављању послова.  

Ствари у јавној својини које користе органи Општине 

Члан 24. 

 Ствари у јавној својини које користе органи Општине за вршење њихових права и дужности 

су непокретне и покретне ствари.  

Члан 25. 

 Под непокретним стварима, у смислу закона и ове одлуке, подразумевају се службене зграде и 

пословне просторије, стамбене зграде и станови, гараже и гаражна места и непокретности за 

репрезентативне потребе Општине.  

 Службене зграде и пословне просторије јесу зграде, делови зграда и просторије изграђене, 

купљене и на други начин прибављене у јавну својину Општине.  

 Распоред службених зграда и пословних просторија врши Председник општине, уз сагласност 

Општинског већа.  

 Стамбене зграде јесу стамбене зграде, станови, гараже и пословни простор у стамбеним 

зградама, који су изградњом, куповином или по другом основу прибављени у јавну својину Општине 

за потребе Општине.  

 Посебним актом Скупштине општине Жабари, у складу са законом и Уредбом Владе, ближе 

се уређују критеријуми и поступак давања станова у закуп и њихове куповине и додељивање 

стамбених зајмова запосленима у органима Општине.  

 Непокретности за репрезентативне потребе Општине јесу гостинске зграде и друге 

непокретности које служе за потребе репрезентације Општине.  

 Посебним актом Општинског већа уређују се непокретности за репрезентативне потребе 

Општине, начин њиховог коришћења и одржавања.  
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Члан 26. 

 Под покретним стварима, у смислу закона и ове одлуке, подразумевају се превозна средства, 

опрема и потрошни материјал и предмети историјско-документарне, културне и уметничке 

вредности.  

 Превозна средства јесу моторна возила и друга средства која служе за потребе органа 

Општине.  

 Начин коришћења превозних средстава уређује се посебним актом Општинског већа.  

 Опрема и потрошни материјал јесу рачунарски системи, биротехничка опрема, средства веза, 

канцеларијски намештај и други предмети потребни за рад органа Општине.  

 Предмети историјско-документарне, културне и уметничке вредности јесу писани и други 

историјски документи, скулптуре, слике и други предмети ликовне и примењене уметности, као и 

други предмети и дела од историјско-документарног, културног и уметничког значаја у јавној 

својини.  

 Покретне ствари у смислу става 1. овог члана јесу и новац и хартије од вредности, који се 

уређују посебним прописима.  

VII   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ 

Члан 27. 

 О преносу права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), 

укључујући и размену; заснивању хипотеке на непокретностима; улагању у капитал и другим 

облицима отуђења непокретности у смислу закона и ове одлуке, одлучује Скупштина Општине, на 

начин прописан одредбама ове одлуке.  

 О залагању покретних ствари одлучује Општинско веће, на начин прописан одредбама ове 

одлуке.  

VIII ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У СВОЈИНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОСНО ДРУШТВА 

КАПИТАЛА 

Члан 28. 

 О давању сагласности на упис права својине јавног предузећа, односно друштва капитала и 

установа чији је оснивач Општина, одлучује Скупштина Општине, доношењем посебног акта о 

сагласности и измени оснивачког акта тог јавног предузећа, односно друштва капитала.  

 Јавно предузеће, односно друштво капитала из става 1. овог члана, које стекне својину на 

грађевинском земљишту у складу са законом, не може отуђити то земљиште, нити га дати у 

дугорочни закуп, без претходне сагласности Скупштине Општине.  

 О давању сагласности на упис права својине установе чији је оснивач Општина, сходно се 

примењује одредба става 1. овог члана.  

IX ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
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Члан 29. 

 Одељење Општинске управе надлежан за послове финансија води евиденцију о стању, 

вредности и кретању средстава у јавној својини које користе органи и организације Града.  

 Одељење из става 1. овог члана, води посебну евиденцију непокретности у јавној својини коју 

користе органи и организације Општине, у складу са законом и Уредбом Владе.  

 Јавно предузеће, друштво капитала, зависно друштво, установа или друго правно лице чији је 

оснивач Општина, води евиденцију непокретности у јавној својини које користе и податке из те 

евиденције достављају надлежном органу Општине, који те податке доставља Републичкој дирекцији 

за имовину.  

 Јединствену евиденцију непокретности у својини Општине води одељење Општинске управе 

надлежан за имовинско-правне послове, у складу са Уредбом Владе.  

X УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

Члан 30. 

 У управљању стварима у јавној својини Општине, одељење Општинске управе надлежан за 

имовинско правне послове, односно друга надлежна служба у зависности од намене покретних 

ствари:  

1) води евиденцију службених зграда, пословних просторија, стамбених зграда и станова, других 

непокретности у јавној својини, односно покретних ствари у смислу ове одлуке;  

2) води евиденцију о закљученим уговорима о закупу, односно коришћењу непокретних ствари, 

односно о закљученим уговорима у вези са покретним стварима;  

3) предузима мере за испуњење уговорених обавеза;  

4) доставља служби надлежној за одржавање податке о непокретностима са записником о стању тих 

ствари, статусу и промени статуса непокретности;  

5) обавља и друге послове у складу са законом и подзаконским актима.  

Члан 31. 

 Органи и службе Општине који су овлашћени, у складу са овом одлуком, да располажу 

непокретностима у јавној својини Општине, непосредно су одговорни за наменско коришћење тих 

ствари и за спровођење мера чувања и заштите, у складу са прописима којима се регулише ова 

област.  

Члан 32. 

 Одржавање непокретности у јавној својини Општине врши се предузимањем мера 

инвестиционог одржавања адаптације, текућег и хигијенско-санитарног одржавања, којима се 

обезбеђује њихово наменско коришћење.  

 Одржавање непокретности у смислу става 1. овог члана врши се у складу са годишњим 

програмом који доноси Општинско веће, на предлог службе надлежне за одржавање.  

XI НАДЗОР 
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Члан 33. 

 Надзор над применом одредаба Закона о јавној својини, подзаконских прописа о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Општине, као и ове одлуке, врши Служба 

буџетске инспекције и ревизије Општинске управе.  

 У вршењу надзора из става 1. овог члана, Служба има право непосредног увида у евиденцију и 

документацију о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини.  

 О утврђеном стању служба из става 1. овог члана има право и дужност да обавести 

Општинско веће и да предложи мере за отклањање утврђених неправилности или незаконитости.  

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 

 Правни режим грађевинског и пољопривредног земљишта, шуме и шумског земљишта уређује 

се посебним прописима.  

Члан 35. 

 До правоснажности решења о упису права јавне својине по захтеву Општине у складу са 

законом, Општина може предузимати све акте располагања непокретности, осим отуђења 

непокретности из јавне својине без сагласности Владе.  

 Приход по основу отуђења непокретности у смислу става 1. овог члана, уплаћује се у буџет 

Општине.  

Члан 36. 

 На питања која нису регулисана овог одлуком непосредно се примењују одредбе Закона о 

јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда и других прописа којима се уређује јавна својина.  

Члан 37. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Жабари". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-92/2017-01 

Датум: 25.09. 2017.године 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК,  

                                                                                            Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 2.став 3.тачка 3.,члана 3.став 1.тачка 3,члана 9. и члана 13.  Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), члана 15. и члана 356.-366. Закона о 

енергетици („Службени гласник РС, број 145/2014),члана 39.став 3.Закона о прекршајима (''Службени 

гласник РС'',број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) и члана 13. Статута општине Жабари („Службени 
гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Скупштина општине 
Жабари на седници одржаној дана 25. септембра 2017. године, донела је 

 

Одлука  

о производњи и дистрибуцији топлотне енергије на територији општине 

Жабари 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописују се услови и начин обављања делатности производње и дистрибуције 
топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевања топлотном 
енергијом тарифних купаца на територији општине Жабари и друга питања у вези са снабдевањем 
топлотном енергијом у општини Жабари.  

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:  

1. "систем даљинског грејања" је јединствен техничко-технолошки систем међусобно повезаних 
енергетских објеката који служи за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. 
Систем даљинског грејања састоји се од топлотног извора, топловодне мреже и предајних станица; 

2. "дистрибутивни систем" је део система даљинског грејања који чини топловодна мрежа за дистрибуцију 

топлотне енергије тарифним купцима: топловоди (подземни и надземни) и уређаји и постројења који су 
њихови саставни делови; 

3. "топловодни прикључак" је топловод који спаја уличну топловодну мрежу са предајном станицом; 

4. "предајна станица" је постројење које служи за мерење и предају топлотне енергије од топловодног 
прикључка до кућних грејних инсталација; 

5. "тарифни купац топлотне енергије" је правно или физичко лице чији је објекат прикључен на 
топловодну мрежу и који на основу закљученог уговора купује енергију за сопствене потребе по прописаном 
тарифном систему; 

6. "објекат корисника топлотне енергије" је сваки објекат, зграда, или посебни део зграде или 
инсталације које су прикључене на топловодну мрежу (налази се иза предајне станице); 

7. "кућне грејне инсталације" су топловодне инсталације и уређаји који почињу иза предајне станице, а 
чине их разводна мрежа, уређаји и грејна тела у објекту. 

Члан 3. 

 Делатност производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, управљања 
дистрибутивним системом и снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца обухвата производњу, 
транспорт и испоруку топлотне енергије за грејање стамбених зграда и станова, пословних просторија и 
других посебних делова стамбене зграде и за припрему потрошне топле воде, из даљинског извора 
топловодном мрежом до предајне станице, обухватајући и предајну станицу. 

 Делатност дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну 
енергију и снабдевања топлотном енергијом обухвата и евентуално преузимање топлотне енергије од других 
произвођача топлотне енергије у циљу испоруке ове енергије тарифним купцима. Преузимање топлотне 
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енергије врши се на основу закљученог писменог уговора о преузимању топлотне енергије који се мора 
заснивати на условима прописаним законом и овом одлуком. 

Члан 4. 

 Производњу топлотне енергије, дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним 
системом и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца на подручју општине Жабари обављаће јавно 
Комунално предузеће ''Комуналац'' Жабари из Жабара које скупштина општине Жабари оснива за обављање 
ових делатности као један енергетски субјект. 

 Поједине послове из оквира своје делатности јавно Комунално предузеће ''Комуналац'' Жабари из 
Жабара (у даљем тексту: комунално предузеће) може поверити другом привредном друштву или 

предузетнику на начин и по поступку утврђеном прописом Скупштине општине Жабари, под условом да ти 
послови нису у функцији остваривања јединства система даљинског грејања и да је оснивач за то дао 
сагласност. 

 На привредно друштво или предузетника коме је поверено обављање делатности сагласно ставу 2. 
овог члана примењују се одредбе ове одлуке које се односе на права и обавезе комуналног предузећа. 

Члан 5. 

 Подручје снабдевања топлотном енергијом из система даљинског грејања на територији општине 
Жабари одређује се урбанистичким планом у складу са прописима о планирању и изградњи. 

Члан 6. 

 Скупштина општине Жабари доноси план развоја енергетике којим се утврђују, поред осталог, 
потребе за топлотном енергијом на територији општине Жабари, као и услови и начин обезбеђивања 
неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и 
Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије. 

 Енергетски субјекти који обављају делатност производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне 

енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевања топлотном енергијом 

тарифних купаца на територији општине Жабари, на захтев Одељења за привреду, урбанизам и друштвене 
делатности општинске управе Жабари, дужни су да тражене податке за израду плана развоја из става 1. овог 
члана доставе у року од 30 дана од дана достављања захтева. 

Члан 7. 

 Енергетски објекти система даљинског грејања граде се по програму који садржи податке о врсти 
објекта, потребна средства и изворе финансирања, начин обезбеђења средстава, рок и динамику изградње, 
као и друге неопходне елементе (у даљем тексту: програм изградње објеката топлификације). 

Члан 8. 

 Програм изградње објеката топлификације доноси се за период од годину дана у складу са усвојеним 
Планом развоја енергетике општине Жабари. 

Члан 9. 

 Програм изградње објеката топлификације за подручје  општине Жабари доноси Скупштина  општине 
Жабари. 

II - ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

А. Енергетска дозвола 
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Члан 10. 

 Енергетски објекти за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МW и објекти за дистрибуцију 
топлотне енергије граде се или реконструишу у складу са прописима којима се уређује просторно планирање 
и изградња објеката, техничким и другим прописима, а по претходно прибављеној енергетској дозволи. 

 Енергетску дозволу за изградњу или реконструкцију енергетских објеката из става 1. овог члана на 
територији општине Жабари, издаје Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске 
управе Жабари, по претходно прибављеном мишљењу Одељења за општу управу,заједничке  и инспекцијске 
послове (   надлежног инспектора за заштиту животне средине). 

Члан 11. 

 Захтев за издавање енергетске дозволе садржи податке прописане законом и подзаконским 
прописима. 

Члан 12. 

 Енергетска дозвола се издаје решењем у року од тридесет дана од дана подношења захтева. 

 Енергетска дозвола се издаје са роком важења до две године рачунајући од дана њеног издавања. 

 На захтев имаоца енергетске дозволе, који се подноси најкасније у року од тридесет дана пре истека 
њеног важења, може се продужити рок важења енергетске дозволе најдуже за још једну годину, под условом 
да су испуњени критеријуми и услови за њено издавање. 

Члан 13. 

 Енергетска дозвола се издаје уколико су испуњени критеријуми и услови за њено издавање 
прописани Законом и подзаконским прописима. 

 Решењем се може одбити издавање енергетске дозволе уколико би енергетски објекат с обзиром на 

трасу, простор на коме се гради или услове прикључења, угрозио остваривање циљева заштите животне 
средине или угрозио сигурност снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца. 

Члан 14. 

 На решење којим се издаје енергетска дозвола или одбија њено издавање може се у року од осам 
дана од дана достављања решења изјавити жалба Министарству надлежном за послове енергетике. 

Б. Лиценца за обављање делатности 

Члан 15. 

 Комунално предузеће, односно други енергетски субјект може да отпочне са обављањем енергетске 

делатности на територији општине Жабари на основу лиценце коју издаје Одељење за привреду, урбанизам 
и друштвене делатности општинске управе Жабари. 

 Лиценца се издаје за обављање следећих делатности: 

- производње топлотне енергије у топланама снаге преко 1 МW; 

- дистрибуције топлотне енергије; 

- управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију; 

- снабдевање топлотном енергијом. 

 Лиценца се издаје на захтев енергетског субјекта, посебно за сваку енергетску делатност из става 2. 
овог члана. 
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 Лиценца се издаје решењем, у року од 30 дана од дана подношења захтева за издавање лиценце, 
под условима утврђеним законом. 

 Лиценца се издаје за период од 10 година. 

 Рок важења лиценце може се продужити на захтев енергетског субјекта, под условима и на начин 
прописан законом и подзаконским прописима. 

Члан 16. 

 Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске управе Жабари доноси решења 
о издавању и одузимању лиценци, врши продужење важења лиценци, води регистар лиценци и обезбеђује 
јавност регистра. 

Члан 17. 

 Против решења о издавању, односно одузимању лиценце може се изјавити жалба Министарству 
надлежном за послове енергетике у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Члан 18. 

 Лиценца није потребна за обављање делатности: 

1) производње топлотне енергије за сопствене потребе; 

2) производње топлотне енергије у објектима снаге до 1 МW.  

Члан 19. 

 За издавање и продужење лиценце плаћа се накнада у висини утврђеној решењем о издавању 
односно продужењу лиценце. 

 Висина накнаде за издавање и продужење лиценце одређује се у складу са критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде. 

 Критеријуми и мерила за утврђивање накнаде за издавање и продужење лиценце за обављање 
енергетских делатности утврђује се посебним актом који доноси Општинско веће општине Жабари и 
објављују се у "Службеном гласнику општине Жабари". 

В. Повлашћени произвођачи топлотне енергије 

Члан 20. 

 Повлашћени произвођачи топлотне енергије су произвођачи који у процесу производње топлотне 
енергије користе обновљиве изворе енергије или отпад и при томе испуњавају услове у погледу енергетске 
ефикасности. 

 Скупштина општине Жабари посебним актом прописује услове за стицање статуса повлашћеног 
произвођача топлотне енергије, критеријуме за утврђивање испуњености тих услова и утврђује начин и 
поступак стицања тог статуса, вођење регистра повлашћених произвођача топлотне енергије и његову 
садржину. 

Г. Правила о раду дистрибутивног система 

Члан 21. 

 Комунално предузеће у обављању делатности управљања дистрибутивним системом за топлотну 
енергију доноси правила о раду дистрибутивног система, уз сагласност Скупштине општине Жабари. 

 Правилима о раду дистрибутивног система утврђују се нарочито: технички услови за прикључење 
корисника на систем, технички услови за повезивање са произвођачем, технички и други услови за безбедан 
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погон дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и континуираног снабдевања тарифних купаца, 
поступци у кризним ситуацијама, функционални захтеви и класа тачности мерних уређаја, као и начин 
мерења топлотне енергије. 

 Правила о раду дистрибутивног система објављују се у "Службеном гласнику општине Жабари". 

III - ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА И ПУШТАЊЕ У РАД КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Члан 22. 

 Прикључење објеката тарифних купаца топлотне енергије на дистрибутивни систем даљинског 
грејања врши се под условима и на начин прописан законом, овом одлуком и правилима о раду 
дистрибутивног система, а у складу са стандардима и техничким прописима који се односе на услове 
прикључења. 

Члан 23. 

 Инвеститор објекта дужан је да пре пројектовања прибави техничке услове за прикључење кућне 
грејне инсталације објекта на дистрибутивни систем даљинског грејања (у даљем тексту: технички услови). 

 Захтев за издавање техничких услова подноси се у писаном облику на обрасцу комуналног 
предузећа, уз који је приложена техничка документација која је потребна за одлучивање по захтеву. 

Члан 24. 

 Техничким условима утврђују се технички захтеви који се односе на пројектовање, извођење кућне 

грејне инсталације, начин и место прикључења кућне грејне инсталације објекта на систем даљинског 
грејања. Технички услови издају се у складу са правилима о раду дистрибутивног система. 

 Техничке услове издаје комунално предузеће у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева 
и они важе годину дана од дана издавања. 

 Инвеститор објекта дужан је да пројектну документацију изради према техничким условима 
комуналног предузећа. 

Члан 25. 

 На систем даљинског грејања могу се прикључити кућне грејне инсталације за чију је изградњу, 
односно коришћење прибављено одобрење за изградњу надлежног органа у складу са законом. 

Члан 26. 

 Прикључење кућних грејних инсталација објекта на систем даљинског грејања врши се на основу 
одобрења које издаје, у форми решења, комунално предузеће на захтев инвеститора објекта који се 
прикључује. 

 Комунално предузеће издаће одобрење за прикључење кућних грејних инсталација објекта на систем 
даљинског грејања када утврди да су испуњени услови за прикључење прописани законом, Правилима о 

раду дистрибутивног система и другим прописима којима се уређују услови и начин експлоатације кућних 
грејних инсталација. 

 Одобрење за прикључење обавезно садржи податке о месту прикључења, начину и техничким 
условима прикључења који су издати у складу са Правилима о раду дистрибутивног система, место и начин 
мерења испоручене топлотне енергије, рок прикључења и трошкове прикључка. 

Члан 27. 

 Трошкове прикључка из става 3. члана 26. ове одлуке сноси подносилац захтева за прикључење на 
систем даљинског грејања. 
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 Трошкови прикључка утврђују се посебним актом који доноси комунално предузеће уз сагласност 
оснивача. 

 Акт о трошковима из става 2. овог члана доноси се у складу са методологијом за утврђивање 

трошкова прикључка коју доноси  Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске 
управе Жабари 

 Акт о трошковима прикључка на систем даљинског грејања објављује се у "Службеном гласнику 
општине Жабари". 

Члан 28. 

 Комунално предузеће дужно је да решењем одлучи по захтеву за прикључење у року од 30 дана од 
дана пријема писменог захтева. 

 Против решења по захтеву за прикључење из става 1. овог члана може се поднети жалба у року од 
15 дана од дана достављања решења. Жалба се подноси  Одељењу за привреду, урбанизам и друштвене 
делатности општинске управе Жабари 

 Одлука по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор. 

Члан 29. 

 Одобрење за привремено прикључење може се издати: 

- за објекте који испуњавају услове, утврђене законом којим се уређује изградња објеката, за привремено 
прикључење до добијања одобрења за изградњу и 

- за објекте за које је одобрен пробни рад у складу са законом којим се уређује изградња објеката и овом 
одлуком. 

 На услове, начин и поступак издавања одобрења за привремено прикључење примењују се 

одговарајуће одредбе ове одлуке о прикључењу на дистрибутивни систем и правила о раду дистрибутивног 
система. 

Члан 30. 

 Пре прикључења кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања, а по доношењу коначног 

решења о одобрењу за прикључење кућних грејних инсталација, комунално предузеће и тарифни купац 
топлотне енергије закључују уговор о продаји топлотне енергије. 

 Уговор о продаји топлотне енергије закључује се у писаној форми и садржи, поред елемената 
утврђених законом који уређује облигационе односе и следеће елементе: време прикључења, права и 
обавезе у погледу количине топлотне енергије која се испоручује, динамике и квалитета испоруке, трајање 
уговора и услове продужења уговора, права и обавезе у случају престанка уговора, обавезе комуналног 
предузећа према тарифним купцима у случају неиспуњења обавеза у погледу квалитета и континуитета 
испоруке, посебне обавезе тарифних купаца у случају неиспуњења, односно неуредног испуњења обавеза 
плаћања, услове и начин преузимања и коришћења енергије, права и обавезе у случају привремене 

обуставе испоруке топлотне енергије, начина мерења, обрачуна и услова плаћања преузете топлотне 
енергије, начин информисања о промени тарифа, цена и других услова испоруке и коришћења топлотне 
енергије, као и друге елементе. 

Члан 31. 

 Комунално предузеће је дужно да прикључи кућне грејне инсталације објекта тарифних купаца у 
року од 15 дана од дана закључења уговора о продаји топлотне енергије, под условом да је тарифни купац 
испунио обавезе утврђене решењем о одобрењу прикључења, као и да кућна грејна инсталација испуњава 
све техничке и друге прописане услове. 

 Ако Комунално предузеће не поступи сагласно ставу 1. овог члана, надлежни комунални инспектор 
проверава, у року од 15 дана од дана подношења захтева купца, испуњеност услова за прикључење и ако 
утврди да су испуњени сви услови за прикључење, наложиће комуналном предузећу да, без одлагања, 
изврши прикључење објекта. 
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Члан 32. 

 Прикључење кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања обавља Комунално предузеће 
ће у року утврђеном у члану 31. став 1. ове одлуке, а пуштање у рад кућних грејних инсталација врши 

тарифни купац уз присуство овлашћеног лица комуналног предузећа, а у складу са правилима о раду 
дистрибутивног система. 

Члан 33. 

 У оквиру техничког прегледа изграђених кућних грејних инсталација објекта ради утврђивања 
њихове подобности за употребу, одобриће се пуштање у пробни рад по прописима којима се уређује 
изградња објеката, на основу акта надлежног органа о одобравању пуштања кућних грејних инсталација 
објекта у пробни рад. 

 У току пробног рада проверава се испуњеност услова за издавање употребне дозволе. 

 Пробни рад траје најкраће 15 дана, а најдуже до краја текуће грејне сезоне. 

 На основу акта о одобравању пуштања у пробни рад комунално предузеће и инвеститор објекта 
закључују у писаној форми уговор о продаји топлотне енергије за време пробног рада којим регулишу 
међусобна права и обавезе. 

IV - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

Члан 34. 

 Комунално предузеће је дужно да енергетске објекте система даљинског грејања, укључујући и 
предајну станицу, експлоатише рационално и економично и да их одржава у исправном стању. 

 Граница између предајне станице и кућних грејних инсталација, гледано у смеру струјања топле 
воде, је на разводном воду, преградни вентил на улазу у измењивач топлоте, а на повратном воду преградни 
вентил на излазу из измењивача топлоте. 

Члан 35. 

 Ремонт и друге радове на енергетским објектима и опреми система даљинског грејања, ради 
припремања за наредну грејну сезону обавља Комунално предузеће по престанку грејне сезоне и исте мора 
завршити до 30. септембра текуће године. 

 У времену од 1. до 10. октобра Комунално предузеће је дужно да изврши пробу функционисања свих 
енергетских објеката и опреме система даљинског грејања. Комунално предузеће  ће о распореду вршења 
пробе, преко средстава јавног информисања обавестити сва заинтересована лица, најкасније пет дана пре 

вршења пробе, а Одељење за општу управу,заједничке и инспекцијске послове општинске управе Жабари 
(комуналну инспекцију) и писменим путем. 

Члан 36. 

 Кућне грејне инсталације објекта који је прикључен на даљински систем морају се одржавати у 
исправном стању. Радови на припремама кућних грејних инсталација за грејну сезону морају се завршити до 
30. септембра текуће године. 

 О одржавању кућних грејних инсталација стара се власник објекта, односно орган управљања 

стамбеном зградом. Послове одржавања власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, 
уговором поверава комуналном предузећу, другом привредном друштву или предузетнику који је 
регистрован за обављање те врсте послова. 

 Власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, који послове из става 2. овог члана 
повери другом привредном друштву или предузетнику, дужан је да о томе обавести Комунално предузеће у 
року од 15 дана од дана поверавања послова. 

Члан 37. 
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 У просторије у којима је смештена предајна станица дозвољен је приступ само службеним лицима, 
овлашћеним лицима комуналног предузећа, односно другог привредног друштва или предузетника који 
одржава кућне грејне инсталације и тарифним купцима који учествују у поступку по рекламацији на 
испоручену топлотну енергију. 

 Сваки приступ предајној станици обавезно се евидентира у картону предајне станице. 

 Кључ од улаза у просторије где је смештена предајна станица мора бити доступан комуналном 
предузећу и налази се код власника објекта, односно код лица које одреди орган управљања зградом, у 

омоту запечаћеном од стране комуналног предузећа. Име лица код кога се налази кључ просторије где је 
смештена предајна станица мора бити истакнуто на видном месту у објекту, односно стамбеној згради. 

 Без присуства овлашћеног лица комуналног предузећа дозвољен је приступ предајној станици само у 
случају опасности о чему се одмах мора обавестити Комунално предузеће . 

V - НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПОУЗДАНОГ И КОНТИНУИРАНОГ 

СНАБДЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 38. 

 Комунално предузеће дужно је да организује рад и пословање на начин којим се обезбеђује 
поуздано, трајно и континуирано снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом. 

 Снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом не може се ускратити осим у случајевима и под 
условима утврђеним законом и овом одлуком. 

 У извршавању обавеза из става 1. овог члана, Комунално предузеће је дужно да предузима све 
потребне мере на одржавању енергетских објеката система даљинског грејања ради обезбеђења њихове 
сталне исправности и безбедног функционисања. 

Члан 39. 

 Ако дође до поремећаја у снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом услед више силе или 
квара на енергетским објектима система даљинског грејања, или других разлога који се нису могли 
предвидети, односно спречити, Комунално предузеће  је обавезно да без одлагања предузме мере на 
отклањању узрока и последица поремећаја, односно прекида у снабдевању. 

 Мере које Комунално предузеће предузима у случајевима из става 1. овог члана, су нарочито: 

1. снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом, уколико је то могуће, пребацивањем на друге 
топлотне изворе; 

2. радно ангажовање запослених на отклањању узрока и последица поремећаја, односно разлога због којих 
је дошло до прекида у снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом, као и да по потреби ангажује 
трећа лица у обезбеђењу услова за континуирано снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом; 

3. хитна поправка и замена инсталација и опреме којима се обезбеђује исправност енергетских објеката 
система даљинског грејања, као и њихова заштита од даљих хаварија; 

4. привремено ограничење или забрана коришћења кућних грејних инсталација, енергетских објеката 
односно делова енергетских објеката система даљинског грејања; 

5. предузимање других мера које утврде надлежни органи општине Жабари. 

 Комунално предузеће  дужно је да преко средстава јавног информисања одмах обавести тарифне 
купце о разлозима прекида или поремећаја у снабдевању топлотном енергијом, о времену трајања прекида 
или поремећаја у снабдевању, као и да тарифним купцима пружи потребна посебна упутства. 

Члан 40. 

 Ако се прекид у снабдевању топлотном енергијом планира због извођења радова на изградњи, 
реконструкцији или одржавању енергетских објеката система даљинског грејања, или због прикључења 
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нових тарифних купаца, Комунално предузеће дужно је да о томе благовремено обавести тарифне купце 
преко средстава јавног информисања, а најкасније три дана пре планираног прекида у снабдевању, као и да 
пружа потребна упутства. 

Члан 41. 

 Ако дође до поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом због околности из става 1. 
члана 39. и члана 40. ове одлуке, Комунално предузеће  је обавезно да истовремено са предузимањем мера, 
обавести организациону јединицу општинске управе надлежну за послове енергетике. 

 Комунално предузеће је обавезно да предузимање мера из става 2. члана 39. и радова из члана 40. 
ове одлуке, организује тако да прекид у снабдевању топлотном енергијом траје временски што краће. 

Члан 42. 

 Ако се у Комунално предузеће организује штрајк, то предузеће је обавезно да у складу са законом и 
актом оснивача обезбеди минимум процеса рада у обављању делатности, а нарочито, обављање послова на 
отклањању хаварија на енергетским објектима система даљинског грејања. 

VI - УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 43. 

 Комунално предузеће је обавезно да тарифном купцу испоручује топлотну енергију за грејање 
стамбених и пословних просторија у току грејне сезоне и да испоручује топлотну енергију за припрему 
потрошне топле воде непрекидно у току целе године у складу са закљученим уговором о продаји топлотне 
енергије. 

 Комунално предузеће дужно је да врши дистрибуцију топлотне енергије свим тарифним купцима на 
подручју на којем обавља делатност и да управља дистрибутивним системом на принципима јавности и 
недискриминације. 

 Грејна сезона за снабдевање топлотном енергијом за грејање стамбених и пословних просторија 
почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. 

 Изузетно, од става 3. овог члана, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће 
се грејати у дане за које у задњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана Републички 
хидрометеролошки завод прогнозира средњу дневну температуру 12°Ц или нижу. 

Члан 44. 

 Грејни дан за снабдевања топлотном енергијом за грејање стамбених просторија и пословних 
просторија које се налазе у стамбеним зградама траје од 6 до 22 часа, а недељом од 7 до 22 часа. 

 Грејни дан код снабдевања топлотном енергијом за грејање пословних просторија које нису у 
стамбеним зградама и за грејање породичних стамбених зграда утврђује се уговором о продаји топлотне 
енергије који се закључује између комуналног предузећа и тарифног купца топлотне енергије. 

 Комунално предузеће може у току грејног дана прекинути испоруку топлотне енергије услед повољне 
спољне температуре, под условом да одржава температуре прописане чланом 45. ове одлуке. 

 При ниским спољним температурама у циљу заштите енергетских објеката система даљинског 
грејања или постизања температура прописаних чланом 45. ове одлуке, комунално предузеће је дужно да 
продужи грејни дан или да врши непрекидно снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом, а да при 
томе рационално газдује енергијом. 

 Изузетно, од става 1. овог члана, снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом се не прекида у 
ноћи између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара, осим у случају 

изузетно повољне спољне температуре којом се обезбеђује одржавање температура прописаних чланом 45. 
ове одлуке. 
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Члан 45. 

 Комунално предузеће, односно друго привредно друштво или предузетник из члана 4. ове одлуке, 
искључиво под условом да власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом одржава кућне 

грејне инсталације у исправном стању, у складу са чланом 36. ове одлуке, дужно је да постиже и одржава у 
стамбеним и пословним просторијама тарифних купаца следеће температуре: 

Стамбене просторије  
- дневне просторије, 

спаваће собе, 

предсобља, дегажмани 
и кухиње 

20°Ц 

- тоалет (посебан) 15°Ц 
- купатила (посебна и 

са тоалетом) 
22°Ц 

- гараже 5°Ц 
- атељеи 20°Ц 

- степеништа и ходници 
ван станова се не греју 

Пословне просторије 
 

- канцеларије 20°Ц 
- тоалет 15°Ц 

- ходници и 

комуникације 
18°Ц 

- магацини 10°Ц. 

- остале пословне просторије се греју према намени и нормативима који се примењују за посебне намене 

 Утврђивање загрејаности стамбених, односно пословних просторија тарифних купаца утврђује се 
мерењем температуре на висини од 1 м у средишњем делу просторија. Дозвољено одступање температуре у 
односу на температуре прописане ставом 1. овог члана износи ± 1°Ц. 

 Комунално предузеће, односно друго привредно друштво или предузетник из става 1. овог члана 

дужан је да постиже и одржава прописане температуре из става 1. овог члана у стамбеним и пословним 

просторијама тарифних купаца, при спољној температури до 15°Ц, под условом да су објекти тарифних 
купаца пројектовани и изграђени у складу са прописима о условима и техничким нормативима за 
пројектовање стамбених зграда и станова. 

Члан 46. 

 Тарифним купцима у чијим објектима су изграђене кућне грејне инсталације за припрему потрошне 
топле воде и који имају закључен уговор о продаји топлотне енергије у сврху припреме потрошне топле 
воде, комунално предузеће, односно други енергетски субјекат који обавља комуналну делатност је дужно 
да испоручује топлотну енергију непрекидно у току целе године, у времену од 0 до 24 часа. 

 Изузетно, од става 1. овог члана, из разлога и под условима из члана 40. ове одлуке, испорука 
топлотне енергије за припрему потрошне топле воде може се прекинути, али не дуже од два дана. 

 Комунално предузеће, односно други енергетски субјекат који обавља комуналну делатност је 

обавезно да испоручује топлотну енергију за припрему потрошне топле воде, тако да потрошна топла вода у 
предајној станици, на излазу из измењивача топлоте, има минималну температуру од 50°Ц. 

VII - МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 47. 

 Комунално предузеће је обавезно да мери испоручену количину топлотне енергије за грејање 
стамбених или пословних просторија тарифних купаца и количину испоручене топлотне енергије за 
припрему потрошне топле воде. Количина испоручене топлотне енергије мери се у кWх. 

Члан 48. 
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 Мерење укупно испоручене топлотне енергије врши се мерним уређајима уграђеним у предајну 
станицу (у даљем тексту: мерни уређаји). 

 Мерне уређаје из става 1. овог члана обезбеђује комунално предузеће код прикључења објекта 

тарифних купаца и дужно је да их као своја средства угради, одржава и стара се о њиховој исправности, 
баждари их и врши мерење испоручене топлотне енергије. 

Члан 49. 

 За регистровање сопствене, појединачне потрошње топлотне енергије тарифни купац уграђује на 
кућним грејним инсталацијама термостатске вентиле и уређаје за регистровање сопствене, појединачне 
потрошње. 

 Техничке услове за уградњу уређаја из става 1. овог члана издаје комунално предузеће. 

Члан 50. 

 Мерење испоручене топлотне енергије за припрему потрошне топле воде ван грејне сезоне, када се 

топлотна енергија не испоручује за грејање стамбених односно пословних просторија, врши се мерним 
уређајима уграђеним у предајну станицу. 

Члан 51. 

 Када се топлотна енергија за припрему потрошне топле воде испоручује у грејној сезони мерење 
укупно испоручене топлотне енергије врши се путем водомера хладне воде из градског водовода, уграђеном 
у просторији предајне станице (у даљем тексту: водомер). Испоручена количина топлотне енергије за 
припрему потрошне топле воде добија се израчунавањем запремине утрошене хладне воде очитане на 
водомеру, температуре припремљене потрошне топле воде, температуре воде из градског водовода и средње 
специфичне топлоте воде. 

 За регистровање дела укупно утрошене запремине припремљене потрошне топле воде, односно 
сопствене потрошње, тарифни купац може о свом трошку уградити посебни мерни уређај - водомер, уколико 
за то постоје техничке могућности. 

Члан 52. 

 Читање мерних уређаја из члана 48, 49. и 50. ове одлуке и водомера из члана 51. став 1. и 2. ове 
одлуке врши се месечно у току грејне сезоне, као и приликом промене цене топлотне енергије. 

 Читање мерних уређаја и водомера из става 1. овог члана врши се према распореду који одређује 
комунално предузеће. Распоред се доставља тарифним купцима топлотне енергије најкасније седам дана пре 
читања. Тарифни купци имају право да присуствују читању мерних уређаја и водомера. 

Члан 53. 

 У случају квара мерних уређаја или оштећења пломбе, накнада за испоручену топлотну енергију се 
обрачунава према потрошњи топлотне енергије у претходном месецу у коме је мерни уређај исправно радио, 
кориговано за утицај спољних температура, време испоруке топлотне енергије и то од момента последњег 

очитавања мерног уређаја па све до отклањања квара на мерном уређају. 

Члан 54. 

 У случају квара водомера или оштећења пломбе, накнада за испоручену топлотну енергију за 
припрему потрошне топле воде обрачунава се према потрошњи топлотне енергије за припрему потрошне 
топле воде у претходном месецу у коме је мерни уређај исправно радио. 

VIII - ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
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Члан 55. 

 Тарифним системом утврђују се елементи за обрачун и начин обрачуна испоручене топлотне енергије 
тарифним купцима, као и елементи за обрачун и начин обрачуна извршених услуга за потребе 
квалификованих купаца топлотне енергије. 

 Тарифни елементи за обрачун испоручене топлотне енергије и извршених услуга садрже оправдане 
трошкове пословања који чине трошкове амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и 
модернизације објеката, осигурања, горива, заштите животне средине и друге трошкове пословања којима 
се обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од инвестиција у енергетске објекте. 

Члан 56. 

 Тарифним системом одређују се тарифни ставови за обрачун цена дистрибуције топлотне енергије, 
управљања дистрибутивним системом и испоруке топлотне енергије. 

Члан 57. 

 Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије, односно извршених услуга на територији 
општине Жабари доноси Скупштина општине Жабари, на предлог општинског већа општине Жабари. 

 Тарифни систем се објављује у "Службеном гласнику општине Жабари". 

Члан 58. 

 Цену за испоручену топлотну енергију утврђује комунално предузеће у складу са тарифним 
системом, уз сагласност надлежног органа општине Жабари. 

 Одлука о ценама из става 1. овог члана објављује се у "Службеном гласнику општине Жабари ". 

IX - КВАЛИФИКОВАНИ КУПАЦ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 59. 

 Тарифни купац топлотне енергије има право на статус квалификованог купца ако је његова укупна 

потрошња топлотне енергије на свим мерним местима, у последњих 12 месеци, била изнад потрошње која је 
као минимална утврђена на годишњем нивоу за стицање статуса квалификованог купца. 

 Статус квалификованог купца стиче се на основу акта о испуњености услова из става 1. овог члана, 

који доноси Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске управе Жабари у складу 
са условима и на начин прописан Законом и подзаконским прописима. 

 Минимална годишња потрошња топлотне енергије којом се стиче статус квалификованог купца 
износи 5.000 ГЈ. 

 Промена утврђеног статуса квалификованог купца у статус тарифног купца, односно статуса 
тарифног купца у статус квалификованог купца, не може се вршити пре истека рока од 12 месеци од дана 
последње промене статуса. 

 Квалификовани купац не може изгубити тај статус док одржава потрошњу топлотне енергије изнад 
минималне потрошње утврђене за стицање таквог статуса. 

X - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА, ПРАВА У СЛУЧАЈУ НЕИСПОРУКЕ 
ИЛИ НЕКВАЛИТЕТНЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 60. 

 Тарифни купац је дужан да топлотну енергију користи под условима, на начин и за намене утврђене 
уговором о продаји топлотне енергије, закљученим у складу са законом и овом одлуком. 

Члан 61. 
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 Тарифни купац је дужан да овлашћеним лицима комуналног предузећа омогући приступ предајној 
станици односно мерним уређајима и кућним грејним инсталацијама, као и месту топловодног прикључка 
ради очитавања, провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања уређаја и обуставе 
испоруке топлотне енергије. 

Члан 62. 

 У случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије, чији је узрок на енергетским 
објектима система даљинског грејања тарифни купац има право да захтева да се сметње отклоне у 
примереном року. 

 Примереним роком у коме је комунално предузеће обавезно да отклони сметње у испоруци топлотне 
енергије сматра се рок од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи. 

 Сметњама у испоруци топлотне енергије у смислу става 1. овог члана не сматрају се прекиди у 
испоруци енергије настали због примене мера које се предузимају у случају краткотрајних поремећаја услед 

хаварија и других непредвиђених ситуација због којих је угрожена сигурност функционисања система 
даљинског грејања, као и због непредвиђених и неопходних радова на одржавању енергетских објеката или 
неопходних радова на проширењу система даљинског грејања; или мера које се предузимају у случају 

наступања опште несташице енергије због недовољне понуде на тржишту енергије односно енергената или 
наступања других ванредних околности због којих надлежни орган Републике Србије пропише мере 
ограничења испоруке. 

Члан 63. 

 Комунално предузеће је дужно да свако обавештење о сметњама у испоруци топлотне енергије 
евидентира и у року од 24 часа, а најкасније у року од два дана од пријема телефонског или писменог 
обавештења тарифног купца, записнички утврди стање у предајној станици и на кућној грејној инсталацији, 
с тим што ће у овај записник унети утврђено стање и измерене температуре просторија, као и спољну 

температуру. У случају да су температуре просторија ниже од температура одређених у члану 45. ове 
одлуке, комунално предузеће ће приступити отклањању недостатака уколико је њихов узрок на објектима 
система даљинског грејања или кућним грејним инсталацијама које одржава комунално предузеће. 

Члан 64. 

 Комунално предузеће ће по отклањању недостатака и пошто претходно обавести тарифног купца о 
дану и часу изласка, поново извршити мерење температура у објекту тарифног купца и сачинити записник о 
квалитету грејања просторија односно припремљене потрошне топле воде. У записник ће унети површину 
која се греје, измерене температуре и период за који се тарифном купцу умањује накнада, а код потрошне 
топле воде у записник ће унети измерене температуре потрошне топле воде и период за који се купцу 
умањује накнада. Дан и час сачињавања новог записника се сматра као дан и час када је извршено 
отклањање узрока неквалитетне испоруке топлотне енергије за грејање стамбених односно пословних 
просторија или потрошне топле воде. 

 Записник из члана 63. и записник из става 1. овог члана су основ за остваривање права на умањење 

накнаде за испоручену топлотну енергију. Комунално предузеће ће у року од 15 дана од сачињавања 
записника из члана 63. и из става 1. овог члана писмено обавестити тарифног купца о начину обрачуна и 
износу умањења, а предузећу које врши обједињену наплату комуналних услуга издати налог да се 
умањење реализује кроз први следећи рачун за испоручену топлотну енергију. 

Члан 65. 

 Ако комунално предузеће утврди да је узрок неквалитетног грејања стамбених односно пословних 
просторија или неквалитетне припреме потрошне топле воде недостатак на кућним грејним инсталацијама 
тарифног купца, а кућне грејне инсталације не одржава комунално предузеће, о томе ће сачинити записник 
у који уноси измерене температуре. Комунално предузеће доставља записник тарифном купцу ради 
предузимања мера на отклањању недостатака на кућним грејним инсталацијама. 

 Уколико кућне грејне инсталације одржава комунално предузеће, дужно је да најкасније у року од 
два дана приступи отклањању недостатака на кућним грејним инсталацијама, уз сагласност тарифног купца. 

 Уколико тарифни купац оспорава да је узрок неквалитетног грејања стамбених односно пословних 
просторија или припреме потрошне топле воде недостатак на кућним грејним инсталацијама, у року од 24 
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часа од пријема записника из става 1. овог члана, о томе ће известити комунално предузеће и заједно са 
њим, у наредном року од 24 часа, утврдиће стање на лицу места. 

Члан 66. 

 Уколико се тарифни купац и комунално предузеће не сложе у оцени да ли је узрок неквалитетног 
грејања стамбених односно пословних просторија или потрошне топле воде на кућним грејним инсталацијама 
или на систему даљинског грејања, обавестиће о томе без одлагања комуналну инспекцију, која ће утврдити 
стање на лицу места у наредних 48 часова у присуству представника комуналног предузећа и тарифног 
купца. 

 Закључак комуналне инспекције из става 1. овог члана садржи и налог за комунално предузеће или 

за тарифног купца да без одлагања приступи отклањању узрока неквалитетног грејања стамбених односно 
пословних просторија или припреме потрошне топле воде. Истим закључком се утврђује на чији терет пада 
умањење накнаде, за који период, као и обим умањења накнаде за испоручену топлотну енергију. 

 Уколико је по закључку комуналне инспекције, из става 2. овог члана, узрок неквалитетног грејања 
недостатак на кућним грејним инсталацијама, тарифни купац ће о отклањању недостатака обавестити 
комунално предузеће. 

 Комунално предузеће ће у року од 24 часа од дана пријема обавештења из става 3. овог члана 
утврдити стање на лицу места и сачинити записник о квалитету грејања стамбених односно пословних 
просторија и припреме потрошне топле воде, с тим што ће у овај записник унети површину која се греје и 
измерене температуре. Дан и час састављања новог записника сматра се као дан и час отклањања узрока 
неквалитетног грејања. 

Члан 67. 

 Уколико је комунално предузеће претрпело штету услед умањења накнаде за испоручену топлотну 
енергију у односу на накнаду коју би остварило да је испоруку вршило према уговору о продаји топлотне 
енергије, а узрок умањења накнаде је недостатак на кућним грејним инсталацијама које не одржава 
комунално предузеће, комунално предузеће ће тарифном купцу упутити обрачун накнаде и одредити рок за 
уплату. 

 Уколико тарифни купац у остављеном року не плати Комуналном предузећу накнаду из става 1. овог 
члана, комунално предузеће ће у судском поступку остваривати право на накнаду претрпљене штете. 

XI - ЗАБРАНА УГРОЖАВАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА И НЕОВЛАШЋЕНО 

КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ИСКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА ИЗ СИСТЕМА 
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ТАРИФНИМ КУПЦИМА 

Члан 68. 

 Забрањено је: 

- прикључење или искључење кућних грејних инсталација из система даљинског грејања као и смањење или 
повећање загревних површина грејних тела без одобрења комуналног предузећа; 

- одузимање топле воде из топловодне мреже, предајних станица и кућних грејних инсталација, као и 
мењање стања мерних, регулационих и сигурносних уређаја или скидање пломби; 

- извођење радова испод, изнад или поред енергетских објеката система даљинског грејања, супротно 
закону, овој одлуци и техничким и другим прописима или без претходног одобрења комуналног предузећа; 

- засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту изнад, испод или на непрописној удаљености од 
енергетских објеката који су у систему даљинског грејања. 

 Лице које изврши неку радњу из става 1. овог члана дужно је да успостави раније стање у року који 
одреди комунално предузеће, у противном комунално предузеће успоставља раније стање о трошку лица 
које је извршило неку радњу из става 1. овог члана. 
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Члан 69. 

 Када комунално предузеће утврди да правно или физичко лице неовлашћено користи топлотну 
енергију тако што је извршено самовласно прикључење објекта, уређаја или инсталација или уколико се 

користи топлотна енергија без или мимо мерних уређаја или супротно условима утврђеним уговором о 
продаји топлотне енергије у погледу поузданог и тачног мерења преузете енергије, без одлагања ће 

обавестити надлежну комуналну инспекцију која ће по утврђивању наведеног чињеничног стања сачинити о 
томе записник и наложити комуналном предузећу искључење таквог објекта из система даљинског грејања. 

 Уз искључење објекта лица које неовлашћено користи топлотну енергију из система даљинског 
грејања, комунално предузеће ће извршити обрачун неовлашћено преузете топлотне енергије. 

Члан 70. 

 Комунално предузеће ће обуставити испоруку топлотне енергије тарифном купцу у следећим 
случајевима: 

1. у случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије за које је утврђено да је узрок на 
кућним грејним инсталацијама купца; 

2. ако тарифни купац не извршава обавезе преузете уговором о продаји топлотне енергије; 

3. ако тарифни купац не плати накнаду за испоручену топлотну енергију два месеца у току исте грејне 
сезоне; 

4. ако тарифни купац не дозвољава комуналном предузећу приступ предајној станици у циљу обављања 
регулације и мерења потрошње топлотне енергије, прикључења нових тарифних купаца, или радова на 
одржавању или реконструкцији предајне станице, контролу прикључених кућних грејних инсталација и у 
другим ситуацијама када угрожава испоруку топлотне енергије; 

5. ако кућне грејне инсталације не испуњавају услове у погледу техничке исправности, санитарне заштите, 
заштите животне средине; 

6. ако тарифни купац користи ненаменски топлотну енергију или ако користи топлотну енергију преко 
дозвољеног, уговореног и одобреног обима. 

Члан 71. 

 Пре обуставе испоруке топлотне енергије у случајевима из члана 70. ове одлуке комунално 
предузеће ће доставити тарифном купцу писану опомену са роком за отклањање уочених неправилности, 
који не може бити краћи од три дана од дана достављања опомене. 

 Уколико тарифни купац у остављеном року не поступи по опомени и не отклони неправилности 
комунално предузеће ће обуставити испоруку топлотне енергије купцу из система даљинског грејања. 

 По отклањању разлога из члана 70. ове одлуке који су довели до обуставе испоруке топлотне 
енергије, комунално предузеће ће у року од три дана од подношења захтева купца, уз претходно плаћање 
трошкова обуставе испоруке и поновног прикључења, наставити испоруку топлотне енергије тарифном 

купцу. 

Члан 72. 

 Искључење кућних грејних инсталација тарифног купца из система даљинског грејања извршиће се 
на његов захтев или у случајевима из члана 69. ове одлуке, уз обавезу тарифног купца да накнади све 
потребне трошкове искључења из система даљинског грејања. 

 Искључење кућних грејних инсталација тарифног купца из система даљинског грејања врши 
комунално предузеће. 

 Трошкове искључења кућних грејних инсталација тарифног купца одређује решењем комунално 
предузеће у складу са методологијом за утврђивање трошкова и актом о трошковима из члана 27. ове 

одлуке. На решење о искључењу тарифни купац може поднети жалбу у року од 15 дана од дана достављања 
решења. 
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 Жалба се подноси Одељењу за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске управе 
Жабари. Одлука по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор. 

 Лице које након искључења кућних грејних инсталација по одредбама овог члана жели поновно 

прикључење кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања, дужно је да прибави документацију и 
плати трошкове поновног прикључења у складу са одредбама чл. 22-33. ове одлуке које се односе на 
прикључење објеката и пуштање у рад кућних грејних инсталација. 

XII - ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 

Члан 73. 

 Тарифни купац дужан је да за испоручену топлотну енергију плаћа комуналном предузећу цену 
утврђену у складу са одлуком о ценама из члана 58. ове одлуке. 

Члан 74. 

 Тарифни купац плаћа цену за испоручену топлотну енергију за грејање стамбених просторија и 

других посебних делова зграде и за припрему потрошне топле воде, на начин и у року прописаном одлуком о 
начину плаћања комуналних услуга. 

 Тарифни купац за испоручену топлотну енергију за грејање пословних просторија и за припрему 
потрошне топле воде у пословним просторијама плаћа цену за испоручену топлотну енергију на начин и у 
року прописаном овом одлуком. 

Члан 75. 

 Тарифним купцима којима се топлотна енергија испоручује за грејање пословних просторија и за 
припрему потрошне топле воде у пословним просторијама обрачунава се и наплаћује цена за испоручену 
топлотну енергију месечно према очитаном стању на мерним уређајима. 

 Плаћање цене за испоручену топлотну енергију за грејање пословних просторија врши се у току 

грејне сезоне, а плаћање цене за испоручену топлотну енергију за припрему потрошне топле воде врши се 
током целе године. 

Члан 76. 

 Тарифним купцима којима се топлотна енергија испоручује за грејање пословних просторија и за 
припрему потрошне топле воде у пословним просторијама рачун за испоручену топлотну енергију доставља 
комунално предузеће. 

 Тарифни купци из става 1. овог члана дужни су да износ утврђен рачуном плате комуналном 

предузећу у року који је одређен рачуном, са тим да рок за плаћање не може бити краћи од осам дана од 
дана достављеног рачуна. 

Члан 77. 

 Тарифни купци из члана 76. ове одлуке имају право на рекламацију износа утврђеног рачуном у року 
од 8 дана од пријема рачуна. Рекламација се упућује надлежној служби комуналног предузећа и 
благовремено изјављена рекламација одлаже плаћање спорног дела износа рачуна. 

 Комунално предузеће је дужно да у року од осам дана размотри рекламацију и уколико је 

рекламација оправдана, исправи грешке у обрачуну износа приликом достављања следећег месечног 
рачуна. 

Члан 78. 

 Када измерене температуре у стамбеним или пословним просторијама износе 12°Ц и ниже, тарифни 

купац не плаћа испоручену топлотну енергију за време трајања наведених околности, а за све остале 
температуре које су испод температура прописаних чланом 45. ове одлуке, цена се умањује за по 5% за 
сваки степен. 
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 Када је температура припремљене потрошне топле воде испод температуре прописане чланом 46. ове 
одлуке, тарифном купцу се за сваки степен испод прописане температуре, обрачун месечног износа умањује 
за 2,5% на бази просечне дневне потрошње потрошне топле воде у претходном месецу, и то за све дане у 
којима је утврђена неквалитетна испорука. 

 Одредбе става 1. и 2. овог члана примењују се под условом да су кућне грејне инсталације тарифног 
купца исправне, односно да узрок неквалитетног грејања није недостатак на кућним грејним инсталацијама. 

Члан 79. 

 Када комунално предузеће врши неквалитетну испоруку топлотне енергије за грејање просторија и 
за припрему потрошне топле воде у блоковима зграда, а није у могућности да у року од 24 часа од пријема 

рекламације записнички изврши мерења температура у свим просторијама тарифних купаца који су уложили 
рекламацију, за период док траје неквалитетно грејање свим тарифним купцима топлотне енергије у блоку 
зграда ће се умањити цена за испоручену топлотну енергију на бази просека записнички утврђених 
температура у појединим зградама. 

 Умањење цена се врши под условима из члана 78. ове одлуке. 

XIII - СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 80. 

 Средства за обављање и развој делатности производње, дистрибуције, управљања дистрибутивним 
системом и снабдевања тарифних купаца топлотном енергијом обезбеђују се из прихода остварених 
испоруком топлотне енергије као и из других средстава предвиђених законом и актима донетим у складу са 
законом. 

XIV - НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА  ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ 
ПРЕКИДА У СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 81. 

 Ако дође до поремећаја или прекида у снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом због 

непредвиђених околности, комунално предузеће је обавезно да истовремено са предузимањем мера из члана 
39. ове одлуке обавести  Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске управе 
Жабари 

 Када организациона јединица из става 1. овог члана прими обавештење од комуналног предузећа, 
дужна је да без одлагања: 

1. одреди начин пружања услуга оним тарифним купцима код којих би, услед прекида, настала опасност по 
живот и здравље људи; 

2. нареди мере за заштиту енергетских објеката који су угрожени; 

3. предложи комуналном предузећу мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за 

обављање делатности у потребном обиму; 

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности, као и 
одговорност за накнаду евентуално причињене штете. 

Члан 82. 

 Ако комунално предузеће и поред предузетих мера из члана 39. ове одлуке не може да снабдева 
топлотном енергијом тарифне купце у потребном обиму, организациона јединица општинске управе,  
надлежна за послове енергетике наредиће мере штедње топлотне енергије. 

 Комунално предузеће и тарифни купци дужни су да се придржавају мера штедње из става 1. овог 
члана. 
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Члан 83. 

 Ако се у комуналном предузећу организује штрајк, то предузеће је обавезно да у складу са актом 
оснивача обезбеди минимум процеса рада у обављању делатности. 

 Ако комунално предузеће не поступи на начин утврђен у ставу 1. овог члана, услед чега може да 
наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот и здравље људи, безбедност људи и 
имовине или других неопходних услова за живот и рад грађана, организациона јединица општинске управе, 
надлежне за послове енергетике, поступиће сагласно одредбама става 2. члана 81. ове одлуке и предузети 
посебне мере прописане Законом којим се уређује обављање комуналних делатности. 

XV - НАДЗОР 

Члан 84. 

 Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада комуналног предузећа за 
подручје општине Жабари врши организациона јединица општинске управе надлежна за комуналне послове. 

Члан 85. 

 Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове 
одлуке, као и над обављањем делатности на подручју општине Жабари врши  комунални инспектор . 

XVI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 86. 

 Новчаном казном у износу од  150.000,00 динара казниће се за прекршај комунално предузеће ако: 

1. у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева за издавање техничких услова, поднешеног у складу 
са одредбама ове одлуке, не одлучи о захтеву (члан 24. став 2, члан 49. став 2); 

2. изврши прикључење објекта тарифног купца на даљински систем грејања без одговарајуће 
документације, прописане чланом 22, 23, 25. и 28. став 1. ове одлуке; 

3. не прикључи кућне грејне инсталације објекта тарифног купца у року од 15 дана од дана закључења 
уговора о продаји топлотне енергије, а тарифни купац је испунио обавезе утврђене решењем о одобрењу 
прикључења и кућна грејна инсталација испуњава све техничке и друге прописане услове (члан 31. став 1); 

4. не експлоатише рационално и економично енергетске објекте или не одржава енергетске објекте система 
даљинског грејања у исправном стању (члан 34): 

5. ремонт и друге радове на енергетским објектима и опреми система даљинског грејања, ради припремања 
за наредну грејну сезону, не заврши до 30. септембра текуће године или не изврши пробу функционисања 
свих топлотних извора у времену од 1. до 10. октобра или о распореду вршења пробе благовремено не 
обавестити преко средстава јавног информисања сва заинтересована лица и због тога наступе последице у 
поузданом и континуираном снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом (члан 35); 

6. не извршава послове одржавања кућних грејних инсталација (члан 36. став 1. и 2); 

7. не предузме мере из члана 39. став 2. ове одлуке којима се отклањају поремећаји у снабдевању тарифних 
купаца топлотном енергијом; 

8. о прекиду, односно обустави испоруке топлотне енергије не извести тарифне купце на начин предвиђен 
ставом 3. члана 39. и чланом 40. ове одлуке; 

9. у случају поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом због околности из члана 39. и 40. 
ове одлуке, не обавести о томе организациону јединицу градске управе надлежну за послове енергетике 
(члан 81); 
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10. тарифном купцу не испоручује топлотну енергију за грејање стамбених и пословних просторија у току 
грејне сезоне која почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла и потрошну топлу воду непрекидно у току 
целе године (члан 43); 

11. у току грејног дана у просторијама тарифног купца не постиже и не одржава прописане температуре или 
минимално утврђену температуру потрошне топле воде (члан 45. и члан 46. став 3. ове одлуке); 

12. не обезбеди мерне уређаје код прикључења објеката тарифних купаца или их не угради, одржава и 
стара се о њиховој исправности, баждари и врши мерење испоручене топлотне енергије, односно потрошне 
топле воде (члан 48. став 2); 

13. не отклони техничке или друге сметње у испоруци топлотне енергије чији је узрок на енергетским 
објектима система даљинског грејања у року из члана 62. став 2. ове одлуке; 

14. не утврди записнички стање код тарифног купца најкасније у року од два дана од дана пријема 
обавештења о сметњама у испоруци топлотне енергије, или у истом року не приступи отклањању 
недостатака чији је узрок на енергетским објектима система даљинског грејања (члан 63); 

15. по отклањању недостатака не изврши поновно мерење температура у објекту тарифног купца, или не 
сачини записник о квалитету грејања, или сачини непотпун записник (члан 64. став 1); 

16. у року од 15 дана од дана сачињавања записника из члана 63. и из става 1. члана 64. писмено не 

обавести тарифног купца о начину обрачуна и износу умањења, или предузећу које врши обједињену 
наплату комуналних услуга не изда налог да се умањење реализује кроз први следећи рачун за испоручену 
топлотну енергију (члан 64. став 2); 

17. не поступи по закључку комуналне инспекције који садржи налог комуналном предузећу да без одлагања 
приступи отклањању узрока неквалитетног грејања просторија и припрему потрошне топле воде (члан 66. 
став 2); 

18. у року од осам дана не размотри рекламацију или уколико је рекламација оправдана, не исправи грешке 
у обрачуну износа рачуна уз следећи месечни рачун који доставља тарифном купцу (члан 77. став 2); 

19. не умањи износ рачуна за испоручену топлотну енергију тарифним купцима на бази просека записнички 
утврђених температура у појединим зградама, за период док траје неквалитетно грејање у блоковима зграда, 
а није у могућности да у року од 24 часа од пријема рекламације записнички изврши мерења температура у 
свим просторијама тарифних купаца који су уложили рекламацију (члан 79); 

20. се не придржава мера штедње топлотне енергије које је наредила организациона јединица општинске 
управе у ситуацији када и поред предузетих мера из члана 39. ове одлуке не може да снабдева топлотном 
енергијом тарифне купце у потребном обиму (члан 82). 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од  25.000,00 динара и 
одговорно лице у комуналном предузећу. 

Члан 87. 

 Новчаном казном у износу од  100.000,00 динара казниће се правно лице, а новчаном казном од 
20.000,00 динара одговорно лице у правном лицу ако: 

1. не извршава послове одржавања кућних грејних инсталација који су му поверени (члан 36. став 1. и 2); 

2. изврши самовласно прикључење на систем даљинског грејања или искључење из система даљинског 
грејања (члан 68. став 1. алинеја 1): 

3. изведе радове испод, изнад или поред енергетских објеката система даљинског грејања, супротно закону, 
овој одлуци и техничким и другим прописима и без претходног одобрења комуналног предузећа (члан 68. 
став 1. алинеја 3); 

4. изврши засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту изнад, испод или на непрописној удаљености 
од енергетских објеката који су у систему даљинског грејања (члан 68. став 1. алинеја 4); 
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5. изврши неку од радњи из става 1. члана 68. одлуке и одбије да успостави раније (пређашње) стање у 
року који одреди комунално предузеће (члан 68. став 2): 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000,00  динара предузетник. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00  динара физичко лице. 

Члан 88. 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се правно лице ако: 

1. не обавести комунално предузеће да је послове одржавања кућних грејних инсталација поверио другом 

привредном друштву или предузетнику, односно да је послове одржавања организовао на други начин (члан 
36. став 3); 

2. уђе у просторије у које је смештена предајна станица противно одредбама члана 37. ове одлуке; 

3. онемогућава приступ овлашћеним лицима комуналног предузећа предајној станици, односно мерним 

уређајима, или кућним грејним инсталацијама, или месту топловодног прикључка ради очитавања, провере 

исправности, отклањања кварова, замене и одржавања уређаја и обуставе испоруке топлотне енергије (члан 
61.); 

4. изврши смањење или повећање загревних површина грејних тела без сагласности комуналног предузећа 
(члан 68. став 1. алинеја 1); 

5. изврши одузимање топле воде из топловодне мреже, предајних станица или кућних грејних инсталација, 
или мењање стања мерних, регулационих или сигурносних уређаја или изврши скидање пломби (члан 68. 
став 1. алинеја 2); 

 За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се 
предузетник. 

 За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се 
одговорно лице у правном лицу и физичко лице. 

 За прекршај из ст. 1, 2. и 3. овог члана, комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са 
законом. 

XVII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 89. 

 Комунално предузеће из става 1. члана 4. ове одлуке, обавезује се да уведе систем мерења 
испоручене топлотне енергије и угради мерне уређаје у објекте тарифних купаца најкасније у року од три 
године од дана ступања на снагу ове одлуке односно инсталирања предајне станице. 

 Комунално предузеће, односно енергетски субјекат из става 2. члана 4. ове одлуке, обавезује се да 

уведе систем мерења испоручене топлотне енергије и угради мерне уређаје у објекте тарифних купаца 
најкасније у року од три године од дана ступања на снагу ове одлуке односно инсталирања предајне 
станице.  

Члан 90. 

 У наредних пет година од дана ступања на снагу ове одлуке односно инсталирања предајне станице 
комунално предузеће или други енергетски субјект који обавља комуналну делатност из члана 3. ове одлуке, 
дужно је да испоручује потребну количину топлотне енергије тако да у стамбеним и пословним просторијама 
тарифних купаца постижу и одржавају при спољној температури до -15°Ц температуре дефинисане чланом 
45. ове одлуке.  
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Члан 91. 

 Комунално предузеће наставиће да одржава у исправном стању, односно врши замену дотрајалих 
измењивача топлоте кућних грејних инсталација стамбених зграда у наредних пет година, рачунајући од 
дана ступања на снагу ове одлуке односно инсталирања предајне станице.  

Члан 92. 

 Комунално предузеће и постојећи купци дужни су да у року од две године од дана ступања на снагу 
ове одлуке односно инсталирања предајне станице, закључе уговор којим ће уредити услове и начин 
преузимања постојећих мерних уређаја, као и начин регулисања имовинско-правних односа везаних за 
њихово преузимање. 

 Постојеће, а неисправне мерне уређаје тарифних купаца који не испуњавају прописане техничке 
услове комунално предузеће дужно је да замени и да их као своја средства одржава, баждари и да 
обезбеђује редовно мерење у складу са овом одлуком. 

Члан 93. 

 Тарифни купац дужан је да угради на кућним грејним инсталацијама термостатске вентиле и уређаје 
за регистровање сопствене појединачне потрошње у року од пет година од дана ступања на снагу ове одлуке 
односно инсталирања предајне станице. 

 Инвеститори нових објеката обавезни су да на кућним грејним инсталацијама уграђују термостатске 
вентиле и уређаје за регистровање сопствене појединачне потрошње топлотне енергије тарифних купаца. 

Члан 94. 

 Општинско веће општине Жабари донеће акт о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за 
издавање и продужење лиценце за обављање енергетских делатности из става 3. члана 19. одлуке у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке а на предлог Одељења за привреду,урбанизам и 
друштвене делатности. 

Члан 95. 

 Скупштина општине Жабари донеће акт о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача 
топлотне енергије из става 2. члана 20. одлуке у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 96. 

 Комунално предузеће, односно енергетски субјект који обавља делатност управљања 
дистрибутивним системом донеће правила о раду дистрибутивног система из члана 21. одлуке у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке односно инсталирања предајне станице. 

Члан 97. 

 Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске управе Жабари донеће 
методологију за утврђивање трошкова прикључка из члана 27. став 3. одлуке у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке односно инсталирања предајне станице.  

 Комунално предузеће, уз сагласност оснивача, донеће акт о трошковима прикључка из члана 27. став 
2. одлуке у року од тридесет дана од дана доношења методологије за утврђивање трошкова прикључка из 
става 1. овог члана.  

Члан 98. 

 Скупштина општине Жабари на предлог Општинског већа општине Жабари, донеће тарифни систем 
за обрачун испоручене топлотне енергије из члана 57. одлуке у року од годину дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

 Комунално предузеће ће упутити на сагласност оснивачу одлуку о ценама по којима се испоручује 
топлотна енергија из члана 58. одлуке у року од три месеца од дана доношења тарифног система. 
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Члан 99. 

 Захтеви тарифних купаца поднети комуналном предузећу пре ступања на снагу ове одлуке биће 
решавани у складу са прописима који су били на снази у моменту подношења захтева. 

Члан 100. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Жабари 
". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Број: 020-93/2017-01  

Датум: 25.09.2017.године 

  Ж а б а р и                                                                               

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                   Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 57. и 155. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", 

број 68/2015), члана 2. став 3. тачка 5., члана 3. тачка 5. и члана 5. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС", број 88/2011 и 104/2016)  и члана 13. Статута општине Жабари (“Службени 

гласник општине Жабари‟‟ брoj 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014,10/2015 и 6/2017), Скупштина општине 

Жабари на седници одржаној 25. 09.2017. године, д о н о с и 

ОДЛУКУ О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се организација и начин обављања јавног линијског превоза путника, начин 

регистрације и овере реда вожње, као и начин одређивања цена услуге у градском и приградском 

саобраћају на територији општине Жабари.  

Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају је комунална делатност од 

општег интереса.  

Члан 2. 

Поједини изрази у смислу ове одлуке имају следећа значења:  

1. "јавни превоз" је превоз који је под једнаким условима доступан свим корисницима превозних 

услуга и обавља се на основу уговора о превозу;  

2. "линијски превоз путника" јесте јавни превоз путника који се обавља на одређеној линији по реду 

вожње;  

3. "градски превоз путника" је превоз на територији насељеног општине Жабари;  

4. "приградски превоз путника" је превоз између два или више насељених места на територији 

општине Жабари;  

5. "линија" је одређени превозни пут од почетног до крајњег стајалишта, односно станице са једним 

или више полазака, односно повратака;  

6. "траса линије" је превозни пут којим се крећу возила од почетног до крајњег одредишта и одређује 

се називима улица и путева;  

7. "регистар линија" је евиденција елемената линије са текућим изменама;  

8. "ред вожње" је акт којим се утврђује план обављања превоза на линији;  

9. "надлежни орган управе" је Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове 

(Инспектор за саобраћај и путеве); 

 10. "превозник" је правно лице коме је поверено обављање делатности јавног линијског превоза 

путника у градском и приградском саобраћају, члана 2. став 1. тачка 30. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају;  

11. "возна карта" је исправа коју издаје превозник и којом путник доказује да је платио цену услуге 

превоза у јавном линијском превозу.  
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12. "претплатна карта" је исправа коју издаје превозник на име и презиме одређеног путника, која 

важи одређени временски период, којом путник доказује да је платио или регулисао плаћање цене 

услуге превоза за наведени временски период и на основу које путник може добити прописане 

попусте у повлашћеном превозу.  

II ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

Члан 3. 

Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају се обавља аутобусима на 

унапред утврђеним линијама и према утврђеном реду вожње, уз унапред утврђену тарифу и остале 

услове превоза у складу са законом и овом одлуком.  

Члан 4. 

Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају може обављати привредно 

друштво или друго правно лице регистровано за обављање јавног линијског превоза путника, које је 

уписано у акт којим се утврђује испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног превоза 

путника и власник је најмање три регистрована аутобуса.  

Општина може уговором поверити обављање јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији општине Жабари превознику из става 1. овог члана који има 

потребан број регистрованих аутобуса за вршење наведене делатности на територији града, има 

обезбеђен паркинг за сва возила којима обавља превоз и има одговарајући простор, опрему и кадрове 

за послове редовног одржавања возила и контролу техничке исправности возила.  

Одлуку о поверавању обављања јавног линијског превоза путника доноси Општинско веће, на основу 

поступка спроведеног у складу са одредбама закона којим је прописано обављање комуналне 

делатности. На основу ове одлуке, општина Жабари закључује уговор о поверавању обављања јавног 

линијског превоза путника са превозником, који у име општине потписује председник општине 

Жабари. 

Уговор о поверавању обављања јавног линијског превоза путника, поред елемената прописаних 

законом, садржи: линије које се поверавају, минимални број полазака по линији и услове под којима 

се поверавају, временски период на који се врши поверавање, начин образовања, обрачуна и наплате 

накнаде за обављање јавног линијског превоза, рок отпочињања линијског превоза, међусобна права 

и обавезе уговорних страна, начин обавештавања надлежних органа града о реализацији уговорних 

обавеза, начин решавања спорова између уговорних страна, услове раскида уговора пре времена на 

који је закључен, права и обавезе који из тога проистичу, минимум процеса рада за време штрајка.  

Уговор се може једнострано раскинути пре времена на који је закључен у случају да превозник не 

испуњава своје уговорне обавезе.  

Превозник је дужан да Општинском већу општине Жабари једном годишње, до 31. јануара за 

претходну годину, доставља извештај о реализацији уговорених обавеза.  

Члан 5. 

Поверавање обављања јавног линијског превоза путника на начин прописан чланом 4. ове одлуке 

врши се на период од једне до пет година.  

У случају када није могуће спровести избор превозника на начин одређен чланом 4. Одлуке (на 

конкурс није поднета ниједна пријава, прекид обављања делатности због непредвиђених околности, 

раскинут уговор пре истека уговореног рока и сл.). Општинско веће може привремено, а најдуже на 
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период од шест месеци, извршити поверавање линијског превоза прикупљањем понуда или 

непосредном погодбом.  

III РЕГИСТРАЦИЈА ЛИНИЈА 

Члан 6. 

Општинско веће општине Жабари одлучује о успостављању линије, на образложени предлог 

превозника или надлежног органа управе.  

Линије се успостављају у складу са потребама становништва, развојем општине, саобраћајно-

техничким условима и економском исплативошћу одржавања појединих линија.  

Акт о успостављању, односно утврђивању линије садржи број и назив линије, врсту линије, трасу 

одређену списком стајалишта на линији, дужину линије, као и потребан минималан број полазака.  

Промене на успостављеним линијама линијског превоза као што су: продужење, скраћење, измена 

трасе, успостављање и укидање стајалишта и др. одобрава Општинско веће општине Жабари.  

Надлежни орган управе води евиденцију о успостављеним линијама на којима се обавља јавни 

линијски градски и приградски превоз путника.  

Члан 7. 

Линијски превоз се може обављати као дневни превоз са поласцима у периоду од 04 до 24 часа и као 

ноћни превоз са поласцима у периоду од 00 до 04 часова.  

Линијски превоз се обавља на:  

1.сталним линијама - свакодневно или појединим данима у недељи, у току целе године;  

2.сезонским линијама - у одређеном периоду у току године (за време школског распуста и сл.);  

3. привременим линијама - за време одржавања сајмова, манифестација из области спорта и културе, 

ванредних догађаја, прекида саобраћаја због више силе, извођења радова због реконструкције пута и 

сл.  

Члан 8. 

Превозник коме је уговором поверено обављање јавног линијског превоза путника може почети са 

обављањем превоза ако има регистрован и оверен ред вожње на успостављеним линијама и доказ о 

исправности возила којим врши превоз.  

Члан 9. 

Регистрацију и оверу редова вожње врши надлежни орган управе, у року од 30 дана од дана 

подношења захтева.  

Овера реда вожње врши се са роком важења од годину дана и почетком важења од 1. јуна текуће 

године.  
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Члан 10. 

Захтев за регистрацију и оверу редова вожње у градском и приградском јавном линијском превозу 

путника подноси се најмање у три примерка, најкасније до 30. априла текуће године.  

Изузетно од става 1. овог члана, захтев за регистрацију и оверу реда вожње на линији која је 

успостављена на основу одлуке Општинског већа после 30.априла текуће године, може се поднети у 

току целе године.  

Уз захтев се подносе редови вожње за утврђене линије, који садрже:  

1. број и назив линије;  

2. врсту линије (Г - градски, П - приградски);  

3. назив сезонског реда вожње са периодом важења (летњи од 1. јула до 31. августа, зимски од 

1.септембра текуће до 30.јуна наредне године, зимски за време школског распуста и сл.);  

4. почетак важења реда вожње;  

5. време поласка, доласка и пролазна времена са почетног и свих стајалишта у градском и 

приградском превозу (радни дан, субота, недеља и у време празника);  

6. време рада линије;  

7. напомене.  

Редови вожње достављају се и у електронском облику.  

Овера реда вожње подразумева стављање печата, датума овере и потписа овлашћеног службеног 

лица надлежног органа управе на поднети ред вожње.  

Надлежни орган управе води регистар оверених редова вожње који садржи нарочито: редни број, 

назив превозника, број и назив линије, број полазака на линији, датум овере и регистрације реда 

вожње, рок важења реда вожње.  

Захтев за регистрацију и оверу редова вожње који није поднет у року, уз који нису поднети 

прописани докази или који је на други начин неуредан, непотпун или се по њему не може поступати 

због формалних недостатака, надлежни орган управе одбациће закључком. Захтев за регистрацију и 

оверу редова вожње који нису израђени у складу са важећим прописима или уговором о поверавању 

обављања јавног линијског превоза путника, надлежни орган управе одбиће решењем као неоснован. 

Против закључка о одбацивању захтева, односно решења о одбијању захтева, превозник може 

изјавити жалбу Општинском већу општине Жабари.  

IV ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ 

Члан 11. 

Објекти инфраструктуре неопходни за обављање линијског превоза путника су стајалишта и станице.  

Аутобуско стајалиште је уређен простор поред коловоза, односно означени простор на коловозу, на 

коме се заустављају возила за улазак и излазак путника и пртљага, које се одређује посебном 

одлуком.  
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Аутобуска станица је објекат у коме се врши пријем и отпрема аутобуса, пртљага и ствари, улаз и 

излаз путника, издавање возних карата и других превозних исправа, давање обавештења о превозу и 

пружање других услуга у вези са превозом и који испуњава услове прописане законом и другим 

прописима.  

Члан 12. 

Аутобуско стајалиште мора бити видно означено прописаним саобраћајним знаком и имати таблу са 

називом стајалишта и бројем линије, а по потреби и извод из реда вожње. Стајалиште може да има 

надстрешницу, уздигнуту површину за путнике, корпу за отпатке, информациони пано, клупе за 

седење и другу опрему за потребе путника.  

Таблу са називом стајалишта, бројем линије и изводом из реда вожње поставља, уклања, 

благовремено замењује и уредно одржава превозник.  

Стајалиште се гради одвојено за сваки смер саобраћаја, а изван насеља и са прописаним минималним 

подужним нагибом. Стајалиште не може да се гради на унутрашњим странама кривине пута, на 

местима где је извучена пуна линија на средини коловоза, односно у зонама које су на путу 

обележене саобраћајним знацима опасности.  

Локацију за стајалиште одређује јавно предузеће које управља саобраћајницом поред које се 

изграђује то стајалиште.  

Аутобуска стајалишта изграђује јавно предузеће које управља саобраћајницом поред које се 

изграђује то стајалиште.  

Члан 13. 

Аутобуска стајалишта морају да се одржавају тако да увек одговарају својој намени.  

Одржавањем стајалишта сматрају се радови на одржавању у исправном стању стајалишта и то: 

оправка и замена дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова, обнављање коловозног застора, 

уклањање отпадака на хигијенски начин, уклањање снега и посипање одговарајућим материјалом 

ради спречавања поледице.  

Аутобуска стајалишта одржава јавно предузеће коме је поверено управљање саобраћајницом поред 

које је стајалиште изграђено.  

Члан 14. 

Превозник је дужан да пријем путника у возило и искрцавање путника из возила врши на аутобуској 

станици или аутобуским стајалиштима која су унета у ред вожње.  

Пријем путника у возило и искрцавање путника из возила допуштен је на аутобуској станици или 

стајалишту док возило стоји, осим у случају већих застоја када се може, на безбедан начин, вршити и 

изван аутобуске станице или стајалишта.  

V ВОЗИЛА 

Члан 15. 

Возила којима се обавља линијски превоз путника морају испуњавати услове прописане законом 

којим се регулише обављање превоза путника у друмском саобраћају.  
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Возила којима се обавља линијски превоз путника морају бити пре упућивања у саобраћај чиста и 

проветрена и обојена препознатљивим бојама превозника. Возила у зимском периоду, када је спољна 

температура испод 10° Ц, морају бити загрејана, а у летњем периоду, када је спољна температура 

изнад 25° Ц морају бити расхлађена, уколико поседују систем за расхлађивање.  

Члан 16. 

Возило којим се врши превоз путника мора бити видно обележено ознакама од значаја за 

информисање путника, и то:  

1. истакнут, у доњем десном углу ветробранског стакла и са стране поред улазних врата, назив линије 

са назначењем најмање једног успутног аутобуског стајалишта, које ближе одређује правац линије;  

2. на бочној страни исписан назив и седиште превозника.  

Када се возилом не врши редован превоз или се не примају путници, на предњој страни возила 

поставља се одговарајућа ознака "ванредна вожња","за гаражу", "у квару" и сл.  

Возила могу бити осликана рекламним порукама. Рекламе и други натписи не смеју се постављати на 

местима или на начин да заклањају видик или прекривају прописане ознаке и обавештење о превозу.  

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА 

Члан 17. 

Превозник је дужан да линијски превоз врши у свему према елементима линије садржаним у 

регистру и реду вожње.  

Превозник је дужан да о отпочињању линијског превоза путника обавести кориснике превоза путем 

средстава јавног информисања или на други одговарајући начин.  

У возилу којим се обавља превоз мора се налазити:  

1) важећи ред вожње, односно фотокопија важећег реда вожње, оверена потписом и печатом 

овлашћеног лица превозника;  

2) важећи и оверен ценовник;  

3) општи услови превоза;  

4) уговор о раду возача или потврда да је возач запослен код превозника на кога је регистрован ред 

вожње.  

Члан 18. 

Возач је дужан:  

1. да возило зауставља на свим стајалиштима према регистрованом реду вожње и да приликом 

заустављања отвори врата;  

2. да прими на превоз сваког путника у границама расположивих места за путника, осим путника 

чији улазак у возило није дозвољен по важећим прописима;  

3. да обезбеди превоз пртљага заједно са путником коме пртљаг припада;  
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4. да дозволи улазак и излазак путника из возила на безбедан начин и изван стајалишта у случају 

дужег застоја;  

5. да се придржава реда вожње;  

6. да покрене возило тек када се увери да су сва врата затворена;  

7. да не пуши у возилу;  

8. да се према путницима понаша са пажњом и предусретљиво;  

9. да се стара о одржавању реда у аутобусу;  

10. да продаје карте у возилу.  

11. да буде обучен у униформу коју одреди превозник.  

Члан 19. 

Возач неће дозволити улазак у возило:  

1. лицу које је видљиво под утицајем алкохола, односно у напитом стању;  

2. лицу оболелом од заразне болести;  

3. детету до шест година старости ако није у пратњи одрасле особе и  

4. лицу чији пртљаг може изазвати повреду путника или оштећење аутобуса.  

Возач не сме дозволити боравак другим лицима у простору издвојеном и намењеном возачу.  

За време вожње возач не сме разговарати са путницима нити користити мобилни телефон.  

Члан 20. 

Корисник услуге - путник је лице које се затекне у возилу линијског превоза, осим возног особља.  

Путник је дужан да за коришћење услуге превоза у возилу има важећу и исправну возну карту или 

важећу и исправну претплатну карту на основу које остварује право на превоз.  

Путник је дужан да возну карту или претплатну карту из става 2. овог члана покаже и уступи на 

захтев возача, контролора или другог овлашћеног службеног лица.  

По уласку у возило линијског превоза, контролор и друго овлашћено лице се представља 

легитимацијом.  

Контролор у контроли може затражити помоћ полицијске управе или комуналне полиције.  

Путник који не поседује важећу и исправну возну карту или важећу и исправну претплатну карту на 

основу које остварује право на превоз, дужан је да возачу, контролору или другом овлашћеном 

службеном лицу покаже личну карту или другу идентификациону исправу и да накнадно купи 

одговарајућу возну карту, ради завршетка започете вожње. Уколико путник одбије да купи 

одговарајућу возну карту, дужан је да напусти возило на првом наредном аутобуском стајалишту.  
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Члан 21. 

Приликом уласка у возило и заузимања места за седење, предност имају инвалиди, труднице, лица са 

малом децом и немоћне особе.  

Члан 22. 

Путник може у возило унети лични пртљаг, дечја колица, инвалидска колица, ловачку и спортску 

опрему (пушку у футроли без набоја, скије, прибор за риболов и сл.) и други пртљаг који својим 

димензијама и својствима не угрожава сигурност путника.  

Путник је дужан водити бригу о свом пртљагу.  

Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу се смештати у делу возила у коме се налазе 

места за превоз путника.  

Члан 23. 

У возило није дозвољено уносити:  

1. експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће, заразне материје и предмете и 

органске пероксиде;  

2. предмете који могу угрозити живот, здравље и имовину путника и возно особље;  

3. предмете који могу озледити, испрљати, оштетити или узнемирити путнике у возилу или возно 

особље;  

4. животиње, изузев паса водича за слепа лица;  

5. посмртне остатке.  

Члан 24. 

У возило није дозвољен улазак:  

1. лицу у напитом стању;  

2. лицу оболелом од заразне болести;  

3. лицу млађем од шест година старости, ако није у пратњи одрасле особе.  

Члан 25. 

Забрањено је:  

1. уносити у возило пртљаг, ствари или животиње супротно одредбама ове одлуке;  

2. ометати возача, односно друго овлашћено лице у возилу, у обављању службе;  

3. бацати отпатке или на други начин загађивати или уништавати опрему возила, возило или његове 

ознаке;  
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4. пушити у возилу;  

5. ометати наплату или контролу возне карте, улажење или излажење из возила и смештај путника у 

возило;  

6. улазити у возило на врата која нису обележена ознаком за улаз у возило, односно излазити из 

возила на врата која нису обележена ознаком за излаз из возила;  

7. улазити или излазити из возила у покрету, возити се или хватати се на спољном делу возила;  

8. онемогућавати отварање или затварање врата, као и насилно отварати врата на возилу;  

9. просјачити или продавати робу у возилу.  

Возач, односно овлашћено лице у возилу, дужно је да опомене лице, односно путника који поступа 

супротно одредбама из става 1. тачка 1.-9. овог члана, а уколико оно и поред опомене изврши неку од 

наведених радњи, возач ће позвати лице, односно путника да напусти возило.  

Члан 26. 

Ствари нађене у возилу предају се возачу или овлашћеном лицу који су дужни да налазачу издају 

потврду у коју ће уписати име и презиме, односно назив превозника, број линије, регистарски број 

возила, време проналаска ствари, опис ствари и име, презиме и адресу налазача.  

Ако се за време вожње не јави власник нађене ствари, службено лице коме је ствар предата дужно је, 

одмах по завршетку вожње, да ствар преда служби превозника.  

Превозник је дужан да нађене ствари преда, у року од седам дана, установи која се стара о нађеним 

стварима. Са нађеним стварима поступаће се по прописима о нађеним стварима.  

VII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

Члан 27. 

Превозник финансира обављање јавног линијског превоза путника приходом од продаје услуга 

превоза.  

Превозник утврђује цену услуге превоза, односно цену возне и претплатне каратне карте, уз 

сагласност Скупштине општине Жабари, на основу начела и елемената за одређивање цена 

комуналних услуга и у поступку и на начин прописан законом којим се уређују комуналне 

делатности.  

Oпштина Жабари може својим прописом одредити категорије лица која не плаћају накнаду за превоз 

или плаћају накнаду за превоз са попустом.  

У случају прописаном ставом 3. овог члана одлуке, општина Жабари је дужан да превознику накнади 

трошкове повлашћеног превоза одређеног прописима општине Жабари. Средства намењена за 

исплату накнаде трошкова повлашћеног превоза одређују се сваке године у буџету општине Жабари. 

Начин и услове исплате трошкова повлашћеног превоза уређују се посебним уговором између 

општине Жабари и превозника, који се закључује сваке године.  
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VIII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

 

Члан 28. 

Превозник је дужан да свој рад и пословање организује у складу са одредбама ове одлуке, тако да 

континуирано и несметано пружа услуге линијског превоза корисницима, у прописаном обиму, врсти 

и квалитету.  

Превозник је дужан да на основу писаног налога надлежног органа управе врши и ванредне послове 

у вези обављања линијског превоза, за која се обезбеђују додатна новчана средства.  

Члан 29. 

У случају изненадног застоја или краћег поремећаја у саобраћају, превозник је дужан да организује 

превоз на начин да путници у најмањој могућој мери осете последице поремећаја, односно да у што 

краћем року предузме мере за поновно успостављање редовног превоза.  

У случају прекида саобраћаја због квара возила, превозник је дужан да путницима омогући да са 

истим возним картама наставе започету вожњу другим возилом.  

Превозник се обавезује да у случају неисправности возила исто уклони из јавног превоза путника у 

року од 90 минута.  

Члан 30. 

Превозник се мора придржавати овереног и регистрованог реда вожње.  

У току важења реда вожње, јавни линијски градски или приградски превоз путника може се 

привремено обуставити или изменити:  

1) у случају прекида саобраћаја због више силе (снежни наноси, последице поплава, знатнија 

оштећења улица, путева и путних објекта, саобраћајне незгоде и сл.) или извођења радова на 

реконструкцији пута;  

2) због мера надлежног републичког или општинског органа управе које непосредно утичу на 

ограничење саобраћаја, док те мере трају.  

Превозник је дужан да, пре почетка обуставе или измене превоза из става 2. овог члана о томе 

обавести надлежни орган управе, а преко средстава јавног информисања и кориснике превоза.  

IX НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У СЛУЧАЈУ 

ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

Члан 31. 

Превозник је дужан да у случају прекида или смањеног обима обављања линијског превоза насталог 

због непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и сл.) или штрајка, о томе одмах 

обавести Општинско веће општине Жабари и да уз обавештење достави предлог начина обављања 

линијског превоза у складу са потребама и мера за отклањање насталих последица, као и друге 

потребне мере за наставак пружања услуге. У случају прекида или смањеног обима обављања 

линијског превоза насталог због штрајка, превозник је дужан да уз обавештење достави одлуку о 
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ступању у штрајк, изјаву о начину обезбеђивања минимума процеса рада и редове вожње за време 

трајања штрајка.  

Ако превозник не обезбеди ни минимум процеса рада, или штрајк траје дуже од три дана, Општинско 

веће општине Жабари може да повери обављање јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају непосредном погодбом другом правном лицу, на терет превозника, до 

отклањања поремећаја.  

На основу добијеног обавештења, Општинско веће општине Жабари одлучиће о предузимању мера 

за отклањање насталих последица, као и других потребних мера за наставак пружања услуге.  

Члан 32. 

У случају прекида линијског превоза услед штрајка превозника, превозник је дужан да обезбеди 

минимално 75% од планираног обима рада у обављању линијског превоза.  

X НАДЗОР 

Члан 33. 

Надзор над спровођењем одредба ове одлуке врши Одељење за општу управу, заједничке и 

инспекцијске послове, преко Инспектор за саобраћај и путеве, који има овлашћења прописана 

законом.  

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај превозник (правно лице), ако:  

1. не достави Општинском веће општине Жабари годишњи извештај до 31.јануара за претходну 

годину (члан 4. став 6. ове одлуке);  

2. возило не испуњава услове прописане чланом 15 став 2. ове одлуке;  

3. возило не обележи на начин прописан чланом 16. став 1. и 2. ове одлуке;  

4. рекламе и друге натписе постави супротно одредби члана 16. став 3. ове одлуке;  

5. јавни линијски превоз путника не обавља према елементима линије из регистра (члан 17. став 1. 

ове одлуке);  

6. утврди и наплати цену возне или претплатне карте на коју сагласност није дала Скупштина 

општине (члан 27. став 2.одлуке);  

7. не омогући путницима да у случају прекида саобраћаја или квара возила започету вожњу наставе 

другим возилом (члан 29. став 2. ове одлуке);  

8. не уклони неисправно возило из јавног превоза путника у прописаном року (члан 29. став 3. ове 

одлуке);  

9. не обавести Општинско веће општине Жабари о прекиду или смањеном обиму обављања 

линијског превоза путника насталом због непредвиђених околности или штрајка у прописаном року 

(члан 31. став 1. ове одлуке);  
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10. не обезбеди минималан планиран обим рада у обављању линијског превоза путника у случају 

прекида превоза због штрајка, прописан чланом 32. ове одлуке.  

За прекршаје из става 1. овог члана  новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за 

прекршај превозник (предузетник). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице превозника новчаном казном у износу 

од 10.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана инспектор за саобраћај и путеве издаје прекршајни налог, у складу 

са законом.  

Члан 35. 

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај превозник (правно лице) ако 

онемогући или омета инспектора за саобраћај и путеве у вршењу службене дужности, или не достави 

тражене податке у одређеном року, или достави нетачне податке или ако у одређеном року не изврши 

решење инспектора за саобраћај и путеве.  

Новчаном казном за прекршаје из става 1. овог члана  казниће се превозник (предузетник) у износу 

од 30.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице превозника новчаном казном у износу 

од 10.000 динара.  

За прекршај из става 1. и 2. овог члана инспектор за саобраћај и путеве издаје прекршајни налог, у 

складу са законом.  

Члан 36. 

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај возач ако поступи супротно 

одредбама члана 18., 19., 25. став 2. и члана 26. став 1. ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана инспектор за саобраћај и путеве издаје прекршајни налог, у складу 

са законом.  

Члан 37. 

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:  

1. користи услугу превоза без важеће и исправне претплатне карте или купљене возне карте (члан 20. 

став 2. и 6. ове одлуке);  

2. на захтев овлашћеног службеног лица не покаже и уступи своју возну исправу или возну карту 

(члан 20. став 4.);  

3. не да своје личне податке на захтев овлашћеног службеног лица (члан 20. став 6. ове одлуке);  

4. поступи супротно одредбама члана 22., 23., 24. став 1. тачка 1. и 2., или 25. став 1. тачка 1.-9. ове 

одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана инспектор за саобраћај и путеве или комунални полицајац издаје 

прекршајни налог, у складу са законом.  
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XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 

Општинско веће општине Жабари донеће акт о утврђивању линија градског и приградског превоза на 

територији општине Жабари, у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Превозник коме је поверено вршење јавног линијског градског и приградског превоза путника на 

територији општине Жабари дужан је да достави редове вожње на линијама које утврди Општинско 

веће у смислу става 1. овог члана надлежном органу управе ради регистрације и овере, у року од 

тридесет дана од дана доношења акта из става 1. овог члана и да обавља превоз на утврђеним 

линијама, у складу са наведеним актом и уговором о поверавању вршења превоза путника.  

Члан 39. 

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

Жабари". 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број:020-94/2017-01 

У Жабарима, 25.09.2017. године                                  

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                                                                     

                                                                                      Адамовић Дејан,с.р. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 9), чланa4. став 3.  Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), члана 25. став 6. Закона о трговини („Службени 

гласник РС, број 53/2010 и 10/2013) и члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, бр. 7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017),  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25. септембра 2017.године, донела је 

 

ОДЛУКУ О  ПИЈАЦАМА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се комунална делатност управљање пијацама, локација, опремање и 

одржавање пијаца, начин издавања пијачног простора,радно време и друга питања од значаја за рад 

пијаца. 

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног 

пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на 

пијацма и организација делатности на затвореним и отовреним просторима који су намењени за 

обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа.  

 

Члан 2. 

Пијаца је посебна тржишна институција која се бави организовањем трговинена мало, путем 

уређивања, одржавања и издавања специјализованог простора заобављање пијачне продаје као и 

пратећих услуга. 

Пијачна продаја обухвата продају робе на тезгама, боксовима или посебнимпродајним 

објектима и то свежих пољопривредних и прехрамбених производа, производа домаће радиности и 

занатских производа, друге робе широкепотрошње, као и пружање пратећих услуга. 

Члан 3. 
Пијаце у смислу ове Одлуке су: 

1. Зелена пијаца је простор одређен планским актом, намењен и комуналноопремљен за 

обављање промета на мало пољопривредно-прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, 

шумских плодова, јаја), цвећа,украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, 

непрехрамбенихпроизвода занатских радњи и домаће радиности. 

2. Кванташка пијаца је простор одређен планским актом, намењен икомунално опремљен за 

обављање промета на мало пољопривредно-прехрамбених производа (воће, поврће, јаја) са тезги, 

контејнера, боксова идругих сличних објеката намењених за паркирање возила и приколица из 

којихсе врши продаја. 

3. Сточна пијаца је простор одређен планским актом, намењен и комуналноопремљен на којем 

се животиње из различитих газдинстава сакупљају и излажуради продаје. 

4. Робна пијаца је простор одређен планским актом, намењен и комуналноопремљен за 

обављање промета на мало непрехрамбених производа,дозвољених Законом, половне - 

употребљаване робе (одећа, обућа, разни кућнипредмети, ауто делови, мотори и њихови делови, 

електрични апарати и другаслична роба). 

 

 

Члан 4. 

Комуналну делатност управљања пијацама обавља Јавно комунално предузеће „Комуналац“ 

Жабари (у даљем тексту: Предузеће). 

Предузеће је обавезно, да у свом рачуноводству одвојено исказује свеприходе и расходе који 

су везани за обављање поверене комуналне делатностииз става 1. овог члана. 

 

II УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА И ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦЕ 
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Члан 5. 

У складу са планским актом, пијаца има одређен број сталних објеката ипростор на коме се 

распоређују пијачни објекти и опрема која има одговарајућуинфраструктуру. 

 

Члан 6. 

Стални објекат на пијаци гради се у складу са планским актом и прописима оизградњи 

објеката. 

Члан 7. 

Пијачни објекат је: 

1. киоск и други монтажно-демонтажни објекат; 

2. тезга, витрина, рам, бокс и други покретни објекат. 

Изглед, тип и врсту пијачних објеката одређује Предузеће, својим актом накоји сагласност 

даје Општинско веће. 

Предузеће је дужно да пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачнихобјеката у 

зависности од врсте пијаце. 

Пијачни објекат из става 1. тачка 1. овог члана може поставити и друго лице,уз прибављену 

писмену сагласност Предузећа, и у свему мора испуњаватиуслове из става 2. овог члана. 

Пијачни објекат постављен без сагласности Предузећа, власник је дужан дауклони по налогу 

надлежног органа. 

Члан 8. 

Постављање и распоређивање пијачних објеката, се врши на основу унапредутврђеног Плана 

постављања пијачних објеката. 

План постављања пијачних објеката утврђује предузеће, уз сагласност Општинског већа. 

План постављања пијачних објеката мора бити истакнут на улазу у пијачнипростор. 

 

Члан 9. 

Предузеће је дужно да пијачни објекат постави и распореди на начин којим сеобезбеђује 

функционалност и естетски изглед пијаце и омогући грађаниманесметани пролаз и куповину, као и 

приступ возилима за хитне интервенције(полиција, ватрогасно возило, хитна помоћ). 

Сваки пијачни објекат мора бити нумерисан, са видно истакнутомнумерацијом на самом 

пијачном објекту, а у свему према Плану постављањапијачних објеката. 

 

Члан 10. 

Распоредом пијачних објеката на зеленој пијаци, мора се обезбедити физичкиодвојен простор 

за продају пољопривредно-прехрамбених производа и просторза продају непрехрамбених производа 

и вршење занатских услуга. 

Распоредом пијачних објеката на робној пијаци, мора се обезбедити физичкиодвојен простор 

за продају половне-употребљене робе (одећа, обућа, разникућни предмети, ауто делови, мотори и 

њихови делови, електрични апарати идруга слична роба) од простора за продају непрехрамбених 

производа,дозвољених Законом. 

Физички одвојени простори морају се видно обележити, истицањем натписаса наменом 

пијачног простора. 

Члан 11. 

Пијачни објекат из члана 6. Одлуке који се налази на пијачном простору, мора 

испуњавати,санитарне и хигијенско-техничке услове прописане законом за објекте одређененамене. 

Пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. овог члана, Предузеће једужно по налогу 

надлежног органа, поправити или уклонити. 

Забрањено је вршити продају, излагање производа животињског порекла,млечних производа 

ван објекта одређеног за ту намену. 

 

Члан 12. 

Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и поплочан чврстим материјаломкоји се лако 

одржава. 

Пијачни простор мора имати посебан улаз за транспортна возила и посебанулаз за потрошаче. 
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Забрањено је постављање пијачних објеката, излагање и продаја робе на улазима у пијачни 

простор, као и на свим осталим просторима који нисуодређени Планом постављања пијачних 

објеката. 

Члан 13. 

Предузеће, је дужно да обезбеди посебну просторију са опремом и приборомза несметан рад 

инспекцијских служби. 

Члан 14. 

Предузеће је дужно да на зеленој пијаци обезбеди: 

1. јавну вагу за тачно мерење у исправном стању, за проверу мере купљенеробе; 

2. потребан број корпи, судова за одлагање отпада и видно означених судоваза одлагање 

производа животињског порекла који су искључени из промета; 

3. довољне количина воде за прање пијаце и воде за пиће ради поливања иосвежавања 

пољопривредно-прехрамбених производа; 

4. WC на пијаци, који је у функционалном стању; 

5. санитарне уређаје доступне корисницима пијачног простора и грађанимакоји се снабдевају 

на пијацама и 

6. огласну таблу. 

 

 

III ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ 

 

Члан 15. 

Предузеће је дужно да одржава пијаце вршењем свих послова којима сеобезбеђује несметано 

обављање промета и вршења услуга у промету робе, анарочито: 

1. свакодневно прање и чишћење пијаце; 

2. обезбеђење и чување пијаце; 

3. наплата накнаде за коришћење објеката, опреме и пијачног простора; 

4. одржавање јавне ваге и 

5. одржавање објеката комуналне инфраструктуре (јавне чесме, јавног WC-а,хидраната, 

инсталације водовода и канализације, ограде, пијачног платоа ислично). 

 

Члан 16. 

Одржавање пијаца се обавља према годишњем Програму одржавања пијаце,који је саставни 

део Годишњег програма пословања. 

Годишњи програм одржавања пијаце доноси Предузеће, најкасније до 1.децембра текуће 

године а за наредну годину. 

Годишњи програм одржавања пијаце садржи врсту, обим, начин, динамикурадова како на 

текућем одржавању, тако и на инвестиционом одржавању. 

 

Члан 17. 

Предузеће је дужно да прибави сагласност Скупштине општине на годишњиПрограм 

одржавања пијаце. 

Предузеће је дужано да на основу одобреног годишњег Програма одржавањапијаце, сачињава 

и доставља комуналној инспекцији тромесечни Планодржавања пијаце. 

 

Члан 18. 

Предузеће је дужно да пропише Пијачни ред пијаце, на који сагласност дајеОпштинско веће. 

Члан 19. 

Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце и надруги примерен 

начин упозна кориснике пијачних услуга са прописанимПијачним редом. 

Корисник пијачног простора, објеката и опреме, као и грађани дужни су да сена пијаци 

придржавају прописаног Пијачног реда. 
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Члан 20. 

Предузеће се стара о одржавању пијачног реда, путем овлашћених радника. 

 

Члан 21. 

Овлашћени радник упозориће корисника пијачног простора, објеката,односно опреме, као и 

грађанина, на обавезу поштовања Пијачног реда, а услучају непоштовања истог, обавестиће 

надлежну инспекцију, радипредузимања одговарајућих мера из њихове надлежности. 

 

 

 

Члан 22. 

На пијацама се нарочито забрањује: 

1. неовлашћено постављање и распоређивање пијачних објеката; 

2. обављање делатности које се не могу обављати на пијацама, у складу саовом Одлуком и 

другим прописима; 

3. куповина или продаја производа на велико, осим уколико пијаца нема таквунамену; 

4. излагање производа ван пијачног објекта; 

5. излагање продаји заклане прасади, јагњади и живине на местима која нисупредвиђена за 

излагање продаји исте; 

6. излагање продаји хлеба и пецива, меса и месних прерађевина, млека имлечних производа, 

ван за то одређених места за продају на пијаци; 

7. бацање отпада, покварене робе и другог смећа ван судова постављених засакупљање 

отпада; 

8. увођење паса на пијачни простор; 

9. конзумирање алкохолног пића изван за то намењеног простора; 

10. прање продајног места, уређаја и судова водом која није употребљива запиће; 

11. освежавање пољопривредно-прехрамбених производа водомнеупотребљивом за пиће; 

12. прескакање пијачне ограде или оштећење исте; 

13. ложење ватре на отвореном пијачном простору; 

14. неовлашћено сакупљање отпада; 

15. држање амбалаже испред продајних места и око њих, на пролазима,саобраћајницама и 

крововима објекта; 

16. седење на тезгама и другим објектима за излагање производа; 

17. спавање и задржавање на пијаци без потребе, по завршетку радногвремена пијаце; 

18. кретање возила по пијачном простору у радно време пијаце без посебногодобрења 

Предузећа, и 

19. вршење сваке друге радње којом се нарушава Пијачни ред и хигијена напијаци. 

 

Члан 23. 

На пијацама се нарочито забрањује давање на коришћење пијачних објеката ипијачног 

простора накупцима и препродавцима. 

 

Члан 24. 

Предузеће, је дужано да: 

1. одржава у уредном и исправном стању објекте комуналне инфраструктуре; 

2. обезбеди чишћење, прање и уређење пијачног простора сваког дана поистеку радног 

времена пијаце; 

3. уклања снег и лед са пијачних комуникација и око пијачних објеката; 

4. редовно одржава у чистом стању санитарне објекте и уређаје, а позавршетку радног времена 

пијаце, обезбеди да се дезинфикују тезге на којима севрши продаја пољопривредно-прехрамбених 

производа,WC, судови за отпад ипростор за одлагање судова. 
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IV КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И ПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА 

 

Члан 25. 

Предузеће даје на коришћење, на дужи временски период (три месеца, шестмесеци или годину 

дана), правном или физичком лицу, односно предузетнику(у даљем тексту: корисник), сталне објекте 

и пијачне објекте и опрему, као ипијачни простор. 

Лицима из става 1. овог члана, Предузеће даје и на дневно коришћење пијачнеобјекте из члана 

7. став 1. тачка 2. ове Одлуке. 

 

Члан 26. 

За коришћење сталних објеката и пијачних објеката и пијачног простора,корисник плаћа 

накнаду. 

Члан 27. 

Стални објекти и пијачни објекти дају се на коришћење на дужи временскипериод (три 

месеца, шест месеци или годину дана), на основу уговора о коришћењу који закључује Предузеће са 

корисником. 

Уговором из става 1. овог члана, одређује се тип, намена, накнада, времекоришћења и друга 

питања од значаја за коришћење сталних објеката ипијачних објеката или пијачног простора. 

Члан 28. 

Давање на коришћење сталних објеката и пијачних објеката и пијачногпростора на дужи 

временски период, врши се путем лицитације. 

Поступак давања на коришћење сталних објеката, као и пијачних објеката ипијачног простора 

утврђује Предузеће, посебним актом. 

Почетну висину накнаде у поступку лицитације, утврђује Предузеће узсагласност Надзорног 

одбора Предузећа. 

Члан 29. 

Предузеће је у обавези да води службену евиденцију о корисницима сталнихобјеката и 

пијачних објеката и пијачног простора. 

Предузеће је дужно да на захтев комуналне инспекције, службену евиденцијуиз става 1. овог 

члана достави у року од седам дана. 

Предузеће је у обавези да редовно извештава комуналну инспекцију онасталим променама. 

Члан 30. 

Накнада за дневно коришћење пијачних објеката, плаћа се унапред, приликомулаза на пијацу. 

Висину накнаде за једнодневно коришћење пијачног објекта, посебним актомутврђује 

Предузеће, уз сагласност Надзорног одбора. 

За једнодневно коришћење пијачних објеката не закључује се уговор окоришћењу, већ се 

издаје потврда о плаћеној накнади. 

У потврду из става 3. овог члана, уносе се следећи подаци: име и презимепродавца и адреса 

становања узети из личне карте или друге личне исправе, износ наплаћене накнаде, датум наплате 

накнаде и потпис овлашћеног лица. 

Наплаћена накнада важи за један радни дан пијаце. 

 

 

Члан 31. 

Накнаду из члана 30. ове одлуке, наплаћује Предузеће преко овлашћеноглица. 

Предузеће издаје потврду о плаћеној накнади за једнодневно коришћењепијачног објекта. 

У случају да овлашћено лице Предузећа, затекне корисника пијачног објектабез потврде о 

плаћеној накнади за једнодневно коришћење, корисник је дужанплатити двоструки износ накнаде 

утврђен за једнодневно коришћење. 

 

Члан 32. 

Корисник сталног објекта и пијачног објекта дужан је да: 

1. на видном месту истакне фирму под којом послује, у складу са законом; 



 258 

2. објекат редовно користи за продају робе, односно вршење занатских услугау оквиру радног 

времена пијаце, 

3. одржава објекат у исправном, уредном и чистом стању. 

 

Члан 33. 

Корисник сталног објекта и пијачног објекта не сме: 

1. објекат или простор у целини или његов део да уступи другом кориснику; 

2. мењати намену објекта или простора без промене уговора са Предузећем, 

3. користи стални, односно пијачни објекат када изврши привремену одјавурадње, почев од 

датума одјављивања радње. 

 

Члан 34. 

Продавац робе на пијаци, дужан је да на роби истакне малопродајну цену навидном месту и да 

по тој цени продаје изложену робу. 

Продавац робе на пијаци је дужан да робу тачно мери, а на захтев купцаизврши контролу 

мерења на јавној ваги. 

Продавац робе на пијаци дужан је да по завршетку радног времена пијаце,очисти пијачни 

простор који користи и да отпаде смести у судове постављене заову сврху. 

 

V РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦЕ 

 

Члан 35. 

Радно време пијаце је једнократно. 

Радно време пијаце уређује се Пијачним редом и истим се утврђује летње изимско радно 

време пијаце. 

Члан 36. 

Допрема робе на пијацу и припрема за продају, могу се вршити најранијеједан сат пре почетка 

радног времена пијаце. 

По завршетку радног времена пијаце, најкасније за један сат, продавци судужни да са својом 

робом и амбалажом напусте пијачни простор. 

 

Члан 37. 

Радно време у сталним објектима и пијачни објектима (продавнице),усклађује се са радним 

временом пијаце. 

 

VI ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊАПИЈАЦАМА 

 

Члан 38. 

Средства за обављање и развој комуналне делатности управљања пијацамаобезбеђују се из 

следећих прихода: 

1. прихода од продаје комуналних услуга; 

2. прихода из буџета општине, 

3. наменских средстава других нивоа власти; 

4. и других извора, у складу са законом. 

 

VII НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ПРУЖАЊУ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

Члан 39. 

Предузеће је дужно да свој рад и пословање, организује тако да трајно инесметано пружа 

комуналне услуге корисницима на начин уређен законом, прописимаи стандардима донесеним на 

основу закона. 
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VIII НАДЗОР 

Члан 40. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредбама ове одлуке вршикомунална инспекција. 

 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 41. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара, казниће се запрекршај Предузеће 

ако: 

1. својим актом не одреди изглед, тип и врсту пијачних објеката (члан 7.став 2.); 

2. пијацу не опреми потребним бројем и врстом пијачних објеката узависности од врсте пијаце 

(члан 7. став 3.); 

3. ако не утврди План постављања пијачних објеката (члан 8. Став 2.); 

4. ако План постављања пијачних објеката не истакне на улазу у пијачнипростор (члан 8. став 

3.); 

5. не поступи у складу са чланом 9. ове Одлуке; 

6. не поступи у складу са чланом 10. ове Одлуке; 

7. не обезбеди посебну просторију са опремом и прибором за несметанрад инспекцијских 

служби (члан 13.); 

8. не поступи у складу са чланом 14. ове Одлуке; 

9. не поступи у складу са чланом 15. ове Одлуке; 

10. на основу одобреног годишњег Програма одржавања пијаце, не сачинии не достави 

комуналној инспекцији тромесечни План одржавања пијаце (члан17. став 2.); 

11. не пропише Пијачни ред пијаце, на који сагласност даје Општинсковеће (члан 18.); 

12. не поступи у складу са чланом 19. став 1. ове Одлуке; 

13. поступи супротно забрани из члана 23. ове Одлуке; 

14. не поступи у складу са чланом 24. ове Одлуке; 

15. не поступи у складу са чланом 29. ове Одлуке; 

16. не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређеноизвршавање утврђених 

обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака; 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у Предузећуновчаном казном 

у фиксном износу од 15.000,00 динара. 

 

Члан 42. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара, казниће се запрекршај правно лице 

ако: 

1. пијачни објекат постави без прибављене писмене сагласности Предузећа,(члан 7. став 4.); 

2. врши продају, излагање производа животињског порекла, млечнихпроизвода ван објекта 

одређеног за ту намену (члан11. став 3.); 

3. поступи супротно забрани из члана 12.став 3. ове Одлуке; 

4. поступи супротно забранама из члана 22. ове Одлуке; 

5. не поступи у складу са чланом 32. Ове Одлуке; 

6. поступи супротно одредбама члана 33. ове Одлуке; 

7. не поступи у складу са одредбама члана 34. ове Одлуке; 

8. по завршетку радног времена пијаце, најкасније за један сат, са својомробом и амбалажом 

не напусти пијачни простор (члан 36.став 2.); 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правномлицу новчаном 

казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казному фиксном 

износу од 20.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаномказном у фиксном 

износу од 5.000,00 динара. 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 43. 

Предузеће, је дужно ускладити пословање на пијацама са одредбама ове Одлуке, у року од 90 

(деведесет) дана од дана ступања на снагу исте. 

 

Члан 44. 

Уговори о закупу продајних места, који су закључени до дана ступања наснагу ове одлуке, 

остају на снази до истека рока на који су закључени. 

 

Члан 45. 

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

Жабари“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 020-95/2017-01  

Датум: 25.09.2017. год. 

                                                   Председник 

                                         Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење Одлуке о пијацама садржан је у члану 2.став 3. тачка 9), члану4. 

став 3. Закона о комуналнимделатностима(„Службени гласник РС“,број 88/2011 и 104/2016), члану 

25. став 6. Закона о трговини („Службени гласник РС, број 53/2010 и 10/2013) и члану 13. Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 

6/2017). 

 

Законом о комуналним делатностима, управљање пијацама је комунално опремање, 

одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простзора, укључујући и киоске и тезге на 

отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацма и организација делатности на затвореним и 

отовреним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбенихг и 

других производа.  

Чланом 4. став 3. регулисано је, да јединица локалне самоуправе у складу са законом, уређује 

услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и 

квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора надобављањем комуналних делатности. 

 

Законом о трговини чланом 25.став 6. уређено је, да се актом надлежног органалокалне 

самоуправе уређује локација, опремање и одржавање пијаце, начин издавањапијачног простора, 

радно време и друга питања од значаја за рад пијаце. 

 

Статутом општине Жабари чланом 13. ставутврђена је надлежностСкупштине општине да 

доноси прописе и друге опште акте. 

 

Одлуком о пијацама уређује се комунална делатност управљање пијацама,локација, опремање 

и одржавање пијаца, начин издавања пијачног простора,радно време и друга питања од значаја за рад 

пијаца. 

Комуналну делатноступрављања пијацама обавља Јавно комунално предузеће „Комуналац“ 

Жабари које је обавезно, да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе ирасходе који су 

везани за обављање поверене комуналне делатности. 

 

 

 

С обзиром на изнето, Одлука доставља се на даљу надлежност. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 13), чланa4. став 3.  Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), и члана 13. Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017),  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25. септембра 2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се општи услови за пружање димничарских услуга на територији општине 

Жабари. 

Пружање димничарских услуга је комунална делатност индивидуалне комуналне потрошње. 

Димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед 

новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних 

гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене 

послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена 

област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих 

угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије. 

 

 

Члан 2. 

Димничарске услуге врше се у циљу обезбеђивања исправног функционисања димоводних и 

ложишних објеката и уређаја и спречавања загађивања ваздуха, као и ради превентивне заштите 

живота и имовине од пожара. 

 

Члан 3. 

Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су: 

1. чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја; 

2. спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима; 

3. димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја; 

4. димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја; и 

5. чишћење вентилационих канала и уређаја. 

 

 

Члан 4. 

Под димоводним и ложишним објектима и уређајима из тач. 1-4. члана 3. ове одлуке сматрају се: 

димњаци, димоводне цеви (цилиндри, шунд-димњаци, димњаци са каналима и ложиштима за 

централно и индивидуално грејање), димњаци и ложишта индустријских и занатских постројења и 

њима слични објекти и уређаји. 

 

Члан 5. 

Димничарске услуге из члана 3. ове одлуке обавља Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Жабари 

(у даљем тексту: Предузеће). 

Димничарске услуге пружају се трајно и несметано. 

 

Члан 6. 

Димничарске услуге користе: сопственици, односно корисници станова и индивидуалних стамбених 

објеката, као и сопственици, односно корисници пословних просторија и пословних објеката (у 

даљем тексту: корисници). 
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Члан 7. 

Димоводни и ложишни објекти и уређаји обавезно се чисте у следећим временским размацима: 

1. два пута месечно преко целе године – димњаци и ложишта који припадају инсталацијама за 

масовно припремање хране (у хотелима, болницама, пекарама, индустрији прехрамбених производа и 

сл.); 

2. једанпут месечно у периоду од 15. октобра до 30. априла – димњаци, димоводне цеви и ложишта за 

централно грејање и остале инсталације за заједничко грејање у стамбеним и пословним зградама; 

3. једанпут у 2 месеца у периоду од 15. октобра до 30. априла – димњаци и димоводне цеви за 

индивидуално грејање у стамбеним и пословним објектима; 

4. једанпут у три месеца – димњаци и димоводне цеви и ложишта индустријских и занатских 

постројења и њима сличних објеката и уређаја; 

5. једанпут годишње – димњаци циглана и остали димоводни и ложишни објекти који нису 

обухваћени тач. 1-4. овог члана. 

 

Члан 8. 

Вентилациони канали и уређаји просторија за масовно припремање хране чисте се два пута годишње 

у месецима априлу и октобру. 

Остали вентилациони канали и уређаји чисте се једанпут годишње у месецу априлу. 

 

 

Члан 9. 

Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима из тачке 1. члана 7. ове одлуке врши се два 

пута годишње, а у димоводним објектима и уређајима из тач. 2-5. члана 7. ове одлуке – једанпут 

годишње. 

Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима изнад отворених ложишта за печење меса и 

месних прерађевина на жару врши се једанпут месечно преко целе године. 

При спаљивању чађи врши се генерално чишћење димоводних објеката и уређаја са изношењем чађи. 

 

Члан 10. 

Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја из тачке 1. члана 7. 

ове одлуке врши се два пута годишње и то у јесен и пролеће, а објеката и уређаја из тач. 2-5. члана 7. 

ове одлуке – једанпут годишње. 

Димничарска контрола из става 1. овог члана врши се истовремено са спаљивањем чађи. 

 

О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја као што су обрушавање, 

пукотине, зазиђивање, растрешеност и сл., предузеће је дужно да одмах обавести корисника и 

надлежни орган управе за послове грађевинске инспекције. 

 

Члан 11. 

Димничарске услуге из чл. 7, 8, 9. и 10. ове одлуке врше се према годишњем програму који доноси 

предузеће. 

Димничарске услуге из чл. 7, 8, 9. и 10. ове одлуке могу се вршити и у краћим временским размацима 

него што је то утврђено овом одлуком, ако то затражи корисник. 

 

 

Члан 12. 

Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја предузеће врши 

после завршене изградње стамбеног или пословног објекта, односно после завршених накнадно 

изведених радова на димоводним објектима и уређајима, а пре издавања одобрења за употребу 

стамбеног, односно пословног објекта. 
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Члан 13. 

При вршењу димничарских услуга димничар мора имати посебну легитимацију коју издаје директор 

предузећа и коју је дужан да покаже при пружању услуге. 

 

Члан 14. 

У циљу контроле пружања димничарских услуга димничар је дужан да за извршену димничарску 

услугу прибави потврду представника органа управљања зграде, сопственика, односно корисника 

пословног и другог објекта. 

Уколико димничар не прибави потврду из става 1. овог члана, сматраће се да димничарска услуга 

није извршена, у ком случају предузеће нема право на наплату цене за ту услугу. 

Корисници су дужни да димничару омогуће вршење димничарске услуге. 

 

Члан 15. 

Средства за пружање димничарских услуга обезбеђују се из цене комуналне услуге, коју плаћају 

корисници. 

За пружање димничарске услуге корисник плаћа цену у складу са Законом о комуналним 

делатностима, овом одлуком, као и другим прописима. 

 

Члан 16. 

Ако престане са употребом димоводних и ложишних објеката и уређаја, корисник може привремено 

или трајно да откаже коришћење димничарских услуга, о чему писмено обавештава предузеће у ком 

случају предузеће не врши димничарску услугу. 

Ако предузеће утврди да се објекти и уређаји из става 1. овог члана употребљавају, извршиће њихово 

чишћење и о томе одмах обавестити орган управљања зграде и надлежни орган управе за послове 

комуналне инспекције. 

У случају када корисник поново отпочне са коришћењем димоводних и ложишних објеката за које је 

отказао димничарску услугу, дужан је да одмах о томе обавести предузеће. 

 

Члан 17. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши организациона 

јединица Општинске управе надлежна за комуналне послове. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши 

организациона јединица управе општине надлежна за послове комуналне инспекције. 

 

Члан 18. 

Новчаном казному фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће ако: 

1. Димоводне и ложишне објекте и уређаје као и вентилационе канале и уређаје не чисти у 

прописаним временским размацима (члан 7. и 8.), или их чисти супротно одредбама става 1. члана 

16. ове одлуке. 

2. Спаљивање чађи и генерално чишћење димоводних објеката и уређаја не врши у прописаним 

временским размацима (члан 9). 

3. Димничарску контролу исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја не врши у 

прописаним временским размацима (став 1. члана 10) или поступи супротно одредбама става 3. члана 

10. ове одлуке. 

4. На захтев корисника не изврши димничарску услугу у краћим временским размацима него што је 

то утврђено (члан 11). 

5. Не изврши преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја (члан 12). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 и 

одговорно лице у предузећу. 

Члан 19. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. за извршење димничарске услуге димничару не изда одговарајућу потврду (члан 14. став 1.), 

2. димничару не омогући вршење димничарских услуга (члан 14. став 3.), 

3. поступи супротно одредбама из става 3. члана 16. ове одлуке. 
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За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара одговорно лице 

у правном лицу. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара физичко лице. 

За прекршаје из ст. 1-4. овог члана комунални инспектор, издаје прекршајни налог у складу са 

законом. 

Члан 20. 

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

Жабари“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 020-96/2017-01 

Датум: 25.09.2017. год. 

Председник 

Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење Одлуке о димничарским услугама садржан је у члану2.став 3. 

тачка 13), члану 4. став 3.  Закона о комуналнимделатностима(„Службени гласник РС“,број 88/2011 и 

104/2016), и члану 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 

3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017),  

 

Законом о комуналним делатностима, димничарске услуге обухватају чишћење и контролу 

димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање 

чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних 

објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног 

уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници 

овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних 

угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област 

ефикасног коришћења енергије 

 

Чланом 4. став 3. регулисано је, да јединица локалне самоуправе у складу са законом, уређује 

услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и 

квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности,  

 

Статутом општине Жабари чланом 13. став утврђена је надлежност Скупштине општине да 

доноси прописе и друге опште акте. 

 

Комуналну делатност димничарске услуге обавља Јавно комунално предузеће „Комуналац“ 

Жабари које је обавезно, да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су 

везани за обављање поверене комуналне делатности. 

 

 

С обзиром на изнето, Одлука доставља се на даљу надлежност. 
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На основу члана 2.став 3. тачка 2), чланa4. став 3.  Закона о 

комуналнимделатностима(„Службени гласник РС“,број 88/2011 и 104/2016), и члана 13. Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 

6/2017),  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25. септембра 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И 

 ОТПАДНИХ ВОДА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања комуналне 

делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, на територији Општине 

Жабари (у даљем тексту: Општина), изградња, коришћење и одржавање система, права и обавезе 

вршиоца и корисника ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.  

 

Члан 2. 

Комунална делатност пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода је, у смислу ове 

одлуке, сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских 

вода са површина јавне намене које се одводе затвореним каналима, односно од прикључка 

корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, 

црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.  

Јавна канализација је скуп техничко-санитарних објеката и мера, којима се обезбеђује непрекидно и 

систематско сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних и атмосферских вода 

насеља и привреде у одговарајуће пријемнике-реципијенте.  

 

Члан 3. 

Отпадним и другим водама у смислу ове одлуке сматрају се:  

- комуналне отпадне воде,  

- технолошке отпадне воде,  

- атмосферске отпадне воде.  

Члан 4. 

Јавну канализацију чине следећи међусобно повезани функционални објекти:  

1. прикључни водови до интерне канализационе мреже (у даљем тексту прикључак),  

2. улазне грађевине за сакупљање отпадних и других вода из отворених канала,  

3. секундарни водови,  

4. колектори,  

5. потисни водови,  

6. ревизони шахтови,  

7. шахтови и шахтови посебних намена (нпр. узорковање, мерење протока и др.),  

8. ваздушни вентили,  

9. испусти из водоводног система,  

10. канализационе црпне станице,  

11. отворени канали,  

12. ретензиони базени  

13. постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: ППОВ),  

14. испусне грађевине,  

15. одводни цевоводи и  

16. други припадјући објекти и уређаји.  

Члан 5. 

Интерну канализацију чине следећи међусобно повезани и функционални објекти:  

1. технички и санитарни објекти за прикупљање отпадних и других вода,  

2. гравитациони и/или потисни цевоводи до прикључка на јавну канализациону мрежу,  
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3. улазне грађевине из отворених канала,  

4. отворени канали,  

5. ревизиони шахтови,  

6. сливници са сопственим таложником и сифоном,  

7. сливници на јавној површини са сопственим таложником, сифоном и припадајућим прикључним 

водом до јавне канализационе мреже,  

8. ретензиони базени,  

9. постројење за претходно пречишћавање отпадних и других вода,  

10. објекти за мерење протока,  

11. објекти за обезбеђивање узимања узорака и  

12. први ревизиони шахт на месту спајања интерне и јавне канализационе мреже.  

 

Члан 6. 

Системи одвођења из члана 4. ове одлуке морају бити изграђени и одржавани тако да осигуравају 

правилно и сигурно одвођење прорачунатих количина отпадних и других вода, а граде се и користе 

према постојећим прописима и водопривредним условима.  

 

Члан 7. 

Комуналну делатност из члана 2. ове одлуке на територији Општине обавља Јавно комунално 

предузеће „Комуналац“ Жабари (у даљем тексту: Предузеће). 

 

Члан 8. 

Корисници комуналне услуге (у даљем тексту: корисник), у смислу ове одлуке, су сва физичка, 

правна лица и предузетници која упуштају отпадне воде у систем јавне канализације преко 

прикључка.  

Члан 9. 

Комуналну делатност из члана 2. ове одлуке овлашћено предузеће је дужно да обавља тако да се 

обезбеди:  

1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен 

законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона,  

2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналне услуге, који подразумева тачност у погледу 

рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са 

позитивним прописима,  

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који 

служе за обављање комуналне делатности,  

4. прописан ред првенства у вршењу послова, у случају када због више силе дође до смањења 

постојећих техничких капацитета система јавне канализације, односно до престанка могућности 

његовог коришћења,  

5. планирање и пројектовање проширења капацитета,  

6. остваривање права и обавеза корисника, као и права и обавеза овлашћеног предузећа у вршењу 

послова,  

7. развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење организације и 

ефикасности рада.  

Члан 10. 

Овлашћено предузеће дужно је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин 

обавести потрошаче о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу 

настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих 

услуга.  

Овлашћено предузеће дужно је да успостави лако доступне и бесплатне контакт линије за помоћ 

корисницима у вези с прикључењем на дистрибутивну мрежу и квалитетом и коришћењем 

комуналних услуга.  

Члан 11. 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 

комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, овлашћено предузеће је дужно да 
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одмах о томе обавести орган јединице локалне самоуправе надлежан за инспекцијско послове (у 

даљем тексту: надлежни орган) и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја. 

Уколико овлашћено предузеће то не учини у року који одреди јединица локалне самоуправе, 

надлежни орган има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине 

која је угрожена на терет вршиоца комуналне делатности. 

 

Члан 12. 

Ако услед више силе, квара на објектима јавне канализације или других разлога који се нису могли 

предвидети, односно спречити, дође до поремећаја или прекида нормалног функционисања јавне 

канализације, овлашћено предузеће је обавезно да одмах и без одлагања предузме мере на отклањању 

узрока и последица поремећаја, односно прекида и то нарочито:  

1. да радно ангажује запослене на отклањању узрока и последица поремећаја, односно разлога 

збогкојих је дошло до прекида у вршењу одвођења и пречишћавања отпадих и других вода, као и да 

ангажује трећа лица у обезбеђењу услова за одвођење и пречишћавање отпадних и других вода,  

2. да предузме хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује одвођење и 

пречишћавање отпадних и других вода, као и заштита објеката јавне канализације од даљих хаварија,  

3. да привремено ограничи или забрани коришћење интерне канализације или дела јавне 

канализације,  

4. да привремено обезбеди приручне уређаје за одвођење отпадних вода из објеката корисника 

услуге,  

5. да наложи повезивање на друге објекте, инсталације и уређаје за одвођење, ако је то могуће,  

6. да предузме и друге мере које утврде надлежни органи Општине. 

Овлашћено предузеће је дужно да јавну површину на којој се изводе радови из става 1. овог члана, по 

завршетку тих радова одмах врати у првобитно стање, тако што ће санирати оштећења настала 

извођењем наведених радова, у складу са посебним прописима.  

 

Члан 13. 

У случају више силе (земљотрес, поплава, пожар, епидемија и др.), ред првенства у пружању услуга 

корисницима је следећи:  

1. здравствене установе,  

2. установе предшколског васпитања и образовања,  

3. установе основног васпитања и образовања,  

4. установе за васпитање и образовање средњег, вишег и високог степена, 

5. остали корисници према захтевима ситуације, коју процењује орган или органи које именује 

Скупштина општине у ванредним ситуацијама.  

Надлежни орган из члана 11. ове одлуке дужан је да:  

1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним потрошачима код којих би услед прекида 

настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица или би настала значајна, 

односно ненадокнадива штета,  

2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена,  

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету.  

Овлашћено предузеће дужно је да по налогу надлежног органа врши ванредне послове у вези са 

обављањем делатности када је то неопходно за задовољавање потреба потрошача уз обезбеђење 

средстава за те послове.  

Члан 14. 

Корисник је у обавези да користи комуналну услугу на начин којим се:  

1. не ометају други корисници и не угрожава животна средина,  

2. не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.  

 

II ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

                                                                                 Члан 15. 

Изградња нове јавне канализације врши се на начин и под условима утврђеним прописима којима се 

уређује изградња објеката, а према условима и сагласности које одређује овлашћено предузеће 
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комеће се предати на управљање и одржавање новоизграђена јавна канализација.  

Јавна канализациона мрежа димензионише се на основу хидролошких и хидрауличких параметара 

које судефинисане генералним решењима.  

Овлашћено предузеће не одговара због настале штете услед поврата отпадних вода из јавне 

канализационе мреже у просторије објеката и на јавне површине, које се налазе испод коте 

вероватног успора воде.  

 

III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ  

 

Члан 16. 

На систем јавне канализације могу се прикључити објекти који се граде или су изграђени са 

грађевинском дозволом, односно који су уписани у катастар непокретности, а испред којих је 

изграђена јавна канализациона мрежа.  

На систем јавне канализације прикључење одобрава овлашћено предузеће на основу претходно 

издатих услова.  

Сливници као део коловозне конструкције се прикључују на систем јавне канализације само под 

условима и на основу сагласности и надзора овлашћеног предузећа.  

Прикључци на јавну канализацију могу бити: 1. гравитациони и 2. под притиском.  

Овлашћено предузеће је дужно да са корисницима услуга закључи уговор о прикључењу и 

коришћењу јавне канализације.  

Члан 17. 

Прикључним водом у индивидуалној стамбеној изградњи сматра се вод од јавне канализације до прве 

ревизионе шахте, односно регулационе линије.  

Ревизиона шахта може бити удаљена до 3 м од регулационе линије.  

Прикључним водом у блоковској стамбеној згради сматра се вод од јавне канализације до прве 

ревизионе шахте, која може бити удаљена највише 10 м од прикључног места.  

У изузетним случајевима када не постоје технички услови (нпр. грађевинска и регулациона линија се 

поклапају) прва ревизона шахта се може поставити непосредно поред регулационе линије на јавној 

површини или у подрум објекта у виду ревизионог отвора.  

 

Члан 18. 

Изградња прикључка врши се на начин и под условима утврђеним прописима којима се уређује 

изградња објеката, а према условима и сагласности које одређује овлашћено предузеће.  

Трошкове израде прикључка сноси наручилац посла, а израду и одржавање прикључка врши 

овлашћено предузеће.  

Члан 19. 

Обавеза плаћања накнаде за коришћење јавне канализације настаје даном израде прикључка.  

 

Члан 20. 

За потребе једне парцеле може се изградити само један прикључак, непосредно са јавне канализације, 

на који се унутар парцеле прикључују сви објекти.  

Изузетно из става 1. овог члана, сваки објекат унутар једне парцеле намењен за производну или 

услужну делатност који има засебну грађевинску дозволу може имати свој засебан прикључак на 

изграђену уличну канализациону мрежу, на основу сагласности овлашћеног предузећа.  

У случајевима када су техничких разлози евидентни или отежано извођење јавног прикључног крака 

може се изградити, извести заједнички прикључак за више објеката, односно може се извести више 

јавнихприкључака за један објекат, ако су отпадне воде комуналног карактера према претходним 

условима.  

При прикључењу индивидуалних стамбених објеката на канализацију под притиском, овлашћено 

предузеће одобрава заједнички прикључак највише за 4 индивидуална стамбена објекта.  

Сваки власник објекта унутар једне парцеле, дужан је да обезбеди сагласност за прикључак од 

овлашћеног предузећа.  
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IV ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Члан 21. 

Овлашћено предузеће одржава јавну канализацију која му је предата на управљање и стара се о 

њеном несметаном функционисању.  

Члан 22. 

Одржавање јавне канализације јесте чишћење, извођење радова на поправци уређаја, замена 

дотрајалих уређаја на објектима јавне канализације и сви остали радови неопходни за обезбеђивање 

несметаног функционисања јавне канализације.  

Одржавање јавне канализације реализује се кроз:  

1. редовно одржавање,  

2. инвестиционо одржавање,  

3. ванредно одржавање и  

4. хитне интервенције.  

Члан 23. 

Редовно одржавање јавне канализације јесте планско континуирано извођење грађевинско -

занатских, односно других радова на објектима јавне канализације (чишћење, одгушења, испирања) у 

циљу превентивног деловања на све евентуалне поремећаје у раду.  

 

Члан 24. 

Инвестиционо одржавање јавне канализације јесте извођење грађевинско-занатских, односно других 

радова у циљу побољшања услова коришћења објеката јавне канализације.  

 

Члан 25. 

Ванредно одржавање јавне канализације јесте извођење радова у случају изненадних поремећаја у 

раду неког од објеката јавне канализације, утврђених чланом 12. ове одлуке.  

 

Члан 26. 

Хитне интервенције јесу радови на објектима јавне канализације којима се отклања непосредна 

опасност по живот и здравље људи или за околину.  

 

V КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА  

                                                                                Члан 27. 

Ради заштите јавне канализације забрањено је:  

1. испуштати отпадне и друге воде и материје којима се угрожава предвиђени хидраулички режим 

тока одвођења отпадних и других вода, водонепропусност канализационе мреже, рад хидромашинске 

и управљачке опреме јавне канализације, протицање или пречишћавање отпадних вода, третман 

муља или које могу оштетити канализациону мрежу,  

2. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне и штетне материје изнад граничне вредности 

емисије дате у табели 1 ове одлуке,  

3. испуштати круте и вискозне материје, које саме или у контакту са другим материјама могу 

проузроковати сметње у објектима јавне канализације (нпр.: пепео, слама, отпаци и струготине 

метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од текстила, отпад животињског порекла као што су перје, 

длака, животињска утроба и др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља, хемикалије и боје, као 

и муљ из таложника локалних канализационих система, односно муљ који настаје при пречишћавању 

отпадних и других вода, цементни и кречни муљ, остаци бетона и азбестног отпада, остали 

грађевински шут, материје које настају чишћењем и одржавањем асфалтних база и др,  

4. испуштати агресивне материје (киселине и базе) и остале штетне материје које неповољно утичу 

на материјал од ког су израђени објекти јавне канализације, а нису претходно пречишћене до нивоа 

граничне вредности емисије дате у табели 1 ове одлуке,  

5. испуштати отпадне и друге воде које садрже неразградиве и тешко разградиве материје,  

6. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне материје који штетно утичу на раднике које 

врше одржавање објеката јавне канализације,  

7. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних вода из 
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локалних и интерних система канализације изнад граничне вредности емисије дате на основу Уредбе 

о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник РС“, бр. 67/2011 и 48/2012), 

8. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних вода из 

локалних система канализације испод граничне вредности емисије дате у табели 1. ове одлуке, осим 

на локацији дефинисане од стране овлашћеног предузећа,  

9. изливати садржај септичких јама на јавну површину и у систем јавне канализације,  

10. померање и уклањање сливничке решетке, као и шахт поклопца.  

 

Члан 28. 

Правно лице односно предузетник који испушта отпадне воде у јавну канализацију мора да изгради 

контролни ревизиони силаз за омогућавање узорковања.  

Правно лице односно предузетник који има постројење за претходно пречишћавање отпадних вода 

мора имати контролни ревизиони силаз за омогућавање узорковања пре и после одговарајућег 

пречишћавања отпадних и других вода.  

                                                                                Члан 29. 

Корисници јавне канализације који у вези са обављањем привредне и друге делатности користе 

опасне материје, материје које ометају одвођење отпадних вода или процесе биолошког 

пречишћавања, као и корисници који своје технолошке отпадне воде испуштају у јавну канализацију, 

дужни су да, пре испуштања, отпадне воде одговарајућим поступком пречисте тако да њихов 

квалитет задовољава критеријумена основу Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 

материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/2011 и 48/2012). 
Члан 30. 

Овлашћено предузеће врши оперативни мониторинг отпадних вода упуштених у јавну канализацију 

са циљем прикупљања информација за потребе процеса свог рада и несметаног функционисања 

система јавне канализације.  

Корисник је дужан да овлашћеном предузећу обезбеди приступ свим прикључцима на јавну 

канализацију, ради обављања оперативног мониторинга.  

 

VI НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ  

 

Члан 31. 

Корисник услуге дужан је да овлашћеном предузећу плаћа цену за одвођење и пречишћавање 

отпадних вода, која се обрачунава према м3 одведених отпадних вода.  

Цену за одвођење и пречишћавање отпадних вода утврђује овлашћено предузеће применом 

елемената за образовање цене комуналних услуга у складу са важећим прописима и уз сагласност 

оснивача.  

Члан 32. 

Количину испуштених отпадних и других вода у јавну канализацију утврђује овлашћено предузеће 

на основу:  

1. измерене количине отпадних и других вода, за правна лица и предузетнике која имају постављене 

уређаје за мерење испуштених вода,  

2. количине испоручене воде из јавног водовода измерене на водомеру, за кориснике који немају 

постављени уређај за мерење испуштених вода, а којима је једини извор воде јавни водовод,  

3. у паушалном износу у висини од 10 м3 за физичка лица која нису прикључена на систем јавног 

водовода,  

4. споразума са овлашћеним предузећем за правна лица и предузетнике који немају постављен 

уређајза мерење испуштених вода, а снабдевају се водом у потпуности или делимично из сопствених 

бунара. 

Члан 33. 

Утврђивање количине испуштених отпадних и других вода у јавну канализацију врши се проценом у 

следећим случајевима:  

1. када је објекат корисника услуге привремено остао без уређаја за мерење количине испуштених 

отпадних и других вода или када је уређај за мерење неисправан;  
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2. када корисник услуге два пута узастопно онемогући очитање уређаја за мерење количине 

испуштених вода;  

3. у зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање мерног уређаја;  

4. када услед техничких разлога није могућа замена неисправног уређаја за мерење количине 

испуштених вода.  

Процена се врши по просечној дневној потрошњи утврђеној на основу измерене количине на 

постављеном мерном уређају у претходном идентичном периоду.  

 

VII ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА  

 

Члан 34. 

На подручјима где није изграђена јавна канализација власник, односно инвеститор објекта који 

испушта отпадне воде дужан је да изгради септичку јаму у складу са важећим прописима, 

стандардима и техничким нормативима прописаним за ту врсту објекта.  

 

Члан 35. 

Власник објекта дужан је да одржава септичку јаму у исправном стању и да се стара о њеном 

редовном и ефикасном функционисању.  

Члан 36. 

Овлашћено предузеће је дужно да на захтев корисника очисти септичку јаму у року од 3 радна дана, а 

најкасније односно изузетно у року од 5 радних дана, од пријема захтева корисника.  

Овлашћено предузеће је дужно да сакупљени садржај септичких јама испушта у јавну канализацију 

на за то утврђена места.  

                                                                                 Члан 37. 

Овлашћено предузеће, дужно је да води дневник који треба да садржи:  

1. место и адресу прикупљања,  

2. време прикупљања,  

3. количину прикупљених отпадних вода и остатака из процеса пречишћавања отпадних вода,  

4. податке о власнику односно кориснику локалног канализационог система као што су име и 

презиме физичког лица односно назив правног лица,  

5. изјаву власника односно корисника локалног канализационог система о врсти отпадних вода чији 

вишкови продукта транспортују (комунално, врста технолошких вода, и др.),  

6. изјаву власника односно корисника локалног канализационог система о врсти сопственог ППОВ 

(септичка јама, таложник и др.),  

7. потпис власника, корисника или њиховог овлашћене особе ради потврђивања изјава и извршене 

услуге и 

8. потпис представника вршиоца услуге.  

Дневник се води у три примерка.  

Примерци припадају кориснику локалног канализационог система, вршиоцу прикупљања отпадних 

вода и овлашћеном предузећу.  

Исти се архивирају и чувају минимално 5 година.  

Цену за пражњење септичких јама утврђује овлашћено предузеће применом елемената за  

образовање цене комуналних услуга у складу са важећим прописима и уз сагласност оснивача.  

 

VIII МЕРЕ ЗАШТИТЕ  

Члан 38. 

Забрањено је прикључење на јавну канализацију супротно одредбама ове одлуке.  

У случају да се од стране овлашћеног предузећа утврди да је прикључење на јавну канализацију 

извршено супротно прописаним условима, извршиће се искључење са система јавне канализације о 

трошку корисника који је извршио прикључење.  

 

Члан 39. 

У случају да овлашћено предузеће оперативним мониторингом дође до информација да квалитет 

испуштених вода не одговара прописаним вредностима или да количине загађујући материја које се 
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испуштају у јавну канализацију ометају процесе одвођења и пречишћавања, кориснику ће наложити 

да одмах, а најкасније у року од 24 часа отклони узрок загађења и доведе квалитет отпадне воде на 

прописан ниво.  

У случају да корисник не поступи по налогу овлашћеног предузећа, овлашћено предузеће ће о сумњи 

о прекорачењу прописаних вредности обавестити надлежне инспекцијске органе.  

 

Члан 40. 

Овлашћено предузеће мора да буде благовремено обавештено о редовном или ванредном  

узорковању, а његов представник да присуствује приликом узорковања.  

Представник овлашћеног предузећа може да стави примедбу на записник о узрокавању, а своје 

присуство мора да потврђује својеручним потписом.  

 

IX ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Члан 41. 

Корисник може привремено или трајно отказати услуге одвођења и пречишћавања.  

У случају привременог отказа корисник потписује изјаву о привременом прекиду коришћења услуга, 

као и сагласност за привремено искључење прикључка.  

У случају трајног отказа корисник потписује сагласност о поништењу прикључка.  

Трошкове искључења и поновног укључења, из било којих горе наведених разлога, сноси корисник.  

Члан 42. 

Корисник је дужан да откаже коришћење услуге уколико трајно престаје да користи стамбене 

односно пословне просторије, због отуђења или исељења из истих.  

У случају из става 1. овог члана корисник је дужан да овлашћеном предузећу достави писмени отказ, 

најкасније 15 дана од дана настале промене.  

Писмени отказ садржи:  

- име и презиме и адресу дотадашњег корисника,  

- име и презиме и адресу новог корисника,  

- доказ о преносу власништва, односно права коришћења,  

- број и адресу обрачунског места.  

До достављања писменог отказа, за све обавезе коришћења услуге одговоран је дотадашњи корисник.  

Нови корисник дужан је да у писменој форми, у року од 30 дана, тако е извести овлашћено предузеће 

о околностима из става 1.овог члана и достави доказ о преносу власништва, односно права 

коришћења. 

 

X НАДЗОР  

Члан 43. 

Надзор над применом ове одлуке врши орган Општинске управе општине Жабари надлежан за 

комуналне послове. 

Члан 44. 

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке обавља надлежни орган, преко 

комуналног инспектора и инспектора заштите животне средине.  

 

Члан 45. 

Комунални инспектор и инспектор заштите животне средине у обављању послова  

сарађује са инспекцијским службама Републике Србије, у складу са Законом о инспекцијском 

надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15).  

Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену 

информација,пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја 

за обављање послова инспекцијског надзора.  

 

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 46. 
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Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће ће се за прекршај овлашћено 

предузеће ако:  

1. поступи супротно одредби члана 9. став 1. тачка 1-7. ове одлуке,  

2. поступи супротно одредби члана 10. став 1. ове одлуке,  

3. поступи супротно одредби члана 12. став 1. тачка 1-7. и став 2. ове одлуке,  

4. поступи супротно одредби члана 16. став 1., 2. и 5. ове одлуке,  

5. поступи супротно одредби члана 23. ове одлуке,  

6. поступи супротно одредби члана 24. ове одлуке,  

7. поступи супротно одредби члана 25. ове одлуке,  

8. поступи супротно одредби члана 26. ове одлуке,  

9. поступи супротно одредби члана 36. ове одлуке и  

10. поступи супротно одредби члана 37. став 1. ове одлуке.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 15.000 динара.  

 

Члан 47. 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће ће се за прекршај правно лице ако:  

1. поступи супротно одредби члана 16. став 3. ове одлуке,  

2. поступи супротно одредби члана 27. став 1. тачка 1.-10. ове одлуке,  

3. поступи супротно одредби члана 29. ове одлуке,  

4. поступи супротно одредби члана 30. став 2. ове одлуке и  

5. поступу супротно одредби члана 38. став 1. ове одлуке.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 15.000 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од од 

50.000динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 

10.000 динара.  

Члан 48. 

За следеће прекршаје издаје се прекршајни налог:  

1. ако поступи супротно одредби члана 14. ове одлуке и  

2. ако поступи супротно одредби члана 35. ове одлуке.  

За прекршаје из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог у износу од:  

1) за физичко лице 2.500,00 динара;  

2) за одговорно лице у правном лицу 2.500,00 динара;  

3) за предузетнике 10.000,00 динара:  

4) за правна лица 10.000,00 динара. 

 

Члан 49. 

Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења:  

1) да се лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од осам дана 

од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене казне ослобађа плаћања друге 

половинеизречене новчане казне;  

2) да лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након 

истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно 

плати целокупан износ изречене новчане казне;  

3) да лице против кога је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност за прекршај има 

право да у року од осам дана од пријема прекршајног налога поднесе захтев за судско одлучивање 

тако што ће лично или преко поште предати прекршајни налог надлежном прекршајном суду уз 

назначење суда коме се захтев подноси;  

4) да ће лице против кога је издат прекршајни налог бити дужно да поред плаћања новчане казне 

утврђене прекршајним налогом надокнади судске трошкове у случају да затражи судско одлучивање 

а суд утврди да је одговоран за прекршај;  

5) да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку рока од осам дана од дана пријема 
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ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року не плати новчану казну или не захтева 

судско одлучивање о издатом прекршајном налогу;  

6) да ће лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног извршења изречене новчане 

казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене решењем о принудној наплати;  

7) да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу против кога је издат 

прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора или радом у јавном интересу.  

 

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 50. 

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

Жабари". 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 020-97/2017-01 

Датум: 25.09.2017. год. 

Председник 

Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних 

вода садржан је у члану2.став 3. тачка 2), члану 4. став 3.  Закона о 

комуналнимделатностима(„Службени гласник РС“,број 88/2011 и 104/2016), и члану 13. Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 

6/2017), 

 

Законом о комуналним делатностима, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних 

вода је, у смислу ове одлуке, сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, 

атмосферских и површинских вода са површина јавне намене које се одводе затвореним каналима, 

односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у 

постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.  

 

Чланом 4. став 3. регулисано је, да јединица локалне самоуправе у складу са законом, уређује 

услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и 

квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности. 

Статутом општине Жабари чланом 13. утврђена је надлежност Скупштине општине да доноси 

прописе и друге опште акте. 

 

Комуналну делатностпречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних водаобавља Јавно 

комунално предузеће „Комуналац“ Жабари које је обавезно, да у свом рачуноводству одвојено 

исказује све приходе ирасходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности. 

 

 

С обзиром на изнето, Одлука доставља се на даљу надлежност. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 7), члана4. став 3.  Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), члана 7. став 1. тачке 22) и 23) Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 

32/2013 – Одлуке УС РС, 96/2015 – др. закона и 9/2016)и члана 13. Статута општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017),  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25. септембра 2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

O  ЈАВНИМ  ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  
Овом Одлуком се уређује одржавање, управљање и коришћење јавних паркиралишта на 

територији насељеног места Жабари и уклањање и одвожење до места чувања возила паркираних 

супротно прописима о безбедности саобраћаја и овој Одлуци.  

Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за 

паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење 

контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених 

возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, 

постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и 

уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у 

случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се 

уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење 

наплате ових услуга. 

Члан 2.  
Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, јесу површине одређене за паркирање 

мотоних возила.  

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.  

Јавним паркиралштима, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебни простори за 

паркирање моторних возила који припадају одређеном објекту (зграда општине, установе, фабрике и 

сл.), «таxи» стајалишта, аутобуска стајалишта и др.. 

 

Члан 3.  
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара 

и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила.  

Општа паркиралишта одређује орган Општинске управе надлежан за послове саобраћаја. 

Паркирање возила на коловозу улица могуће је ако од паркираног возила до неиспрекидане 

средишње линије на коловозу или до супротне ивице коловоза, или до неке препреке на путу, има 

више од 3 м, ако саобраћајним знаком није другачије регулисано.  

Паркирање возила на тротоару могуће је само под условом да од паркираног возила до зграде 

односно ивице тротоара остане најмање 1,6 м слободног простора за кретање пешака.  

Изузето од одредаба овог члана, није дозвољено паркирање на коловозу који је део 

магистралног или регионалног пута и на главним градским саобраћајницама, као и на тротоарима са 

интензивим пешачким саобраћајем. 

 

Члан 4. 

Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени и изграђени за паркирање моторних 

возила са контролисаним уласком и изласком возила.  

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и 

изградњом или постављањем објеката за наплату.  

Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера.  
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Корисник простора из члана 2. став 3. ове Одлуке може их уступити, посебним Уговором, 

предузећу које обавља делатност одржавања, коришћења и управљања јавним паркиралиштима на 

територији општине Жабари, које ће те просторе уредити као јавна паркиралишта.  

Члан 5.  
Сва јавна паркиралишта на територији насељеног места Жабари чине једну зону. 

 

Члан 6.  
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализациојом у складу са прописима о 

безбедности саобраћаја.  

Јавна паркиралишта имају на видом месту истакнуто обавештење које садржи: категорије 

моторних возила која се могу паркирати, начин паркирања и наплате, као и временско ограничење 

коришћења јавног паркиралишта.  

 

Члан 7.  
О одржавању и обележавању општих и посебних паркиралишта стара се предузеће које 

обавља делатност одржавања, коришћења и управљања јавним паркиралиштима.  

 

Члан 8. 
На јавним паркиралиштима се могу паркирати путнички аутомобили и комби-теретна возила 

до једне тоне носивости.  

Аутобуси, теретна моторна возила, њихова прикључна возила и камп-приколице не смеју се 

паркирати на јавним паркиралиштима.  

Паркирање возила из става 2. овог члана на јавним површинама врши се на, за то утврђеним и 

саобраћајном сигнализацијом обележеним површинама.  

 

Члан 9.  
Обављање делатности одржавања, коришћења и упрвљања јавним паркиралиштима као и 

уклањања и одвожења до места чувања возила паркираних супротно прописима врши Јавно 

комунално предузеће „Комуналац“ Жабари или друго предузеће, односно предузетник (у даљем 

тексту: Предузеће) коме Скупштина општинеу складу са Законом повери вршење тих послова,  

 

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА  

 

Члан 10.  
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних, физичких лица и 

предузетника ( у даљем тексту: корисник).  

Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке сматра се возач или власник возила, 

ако возач није идентификован.  

Предузеће је дужно да на јавним паркиралиштима, у зависности од капацитета, одреди 

паркинг места за возила инвалида.  

Категорије инвалида који могу користити паркинг места из става 3. овог члана одредиће 

својим актом орган Општинске управе надлежан за борачко инвалидску заштиту, односно социјална 

питања, који издаје и налепницу за обележавање возила ове категорије корисника. 

Члан 11.  
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске Србије, ватрогасне службе када у току 

интервенција користе јавна паркиралишта не плаћају услугу паркирања.  

 

Члан 12.  
Физичка лица, предузетници и правна лица (станари, инвалиди, корисници пословног 

простора и др.), могу јавна паркиралишта користити као повлашћени корисници.  

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана Предузеће издаје повлашћену паркинг 

карту.  

Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта, а правном лицу и 

предузетнику највише 3 повлашћене паркинг карте.  
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Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник може користити искључиво за возило и 

зону за које је ова карта издата.  

Куповина повлашћене паркинг карте кориснику не омогућава нити гарантује слободно 

паркинг место.  

Члан 13.  
За коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати одговарајућу таксу за 

паркирање за одређено време коришћења, коју утврђује Скупштина општине Жабари Одлуком о 

локалним комуналним таксама . 

Изузето од става 1. овог члана, коришћење обележеног паркинг места за инвалидна лица из 

члана 10. став 4. ове Одлуке је бесплатно.  

 

Члан 14.  
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:  

а) плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин;  

б) поступа у складу са ограничењем времена коришћења паркинг места;  

ц) користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном или вериткалном 

сигнализацијом којом је означено паркинг место.  

 

Члан 15.  
На јавним паркиралиштима забрањено је:  

а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 

сигнализацији;  

б) паркирање нерегистрованих возила;  

ц) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без 

сопственог погона;  

д) на паркинг месту постављати ограде или сличне препреке или ометање паркирања других 

возила.  

 

Члан 16.  
Непрописно паркирана возила из члана 15. ове Одлуке, као и на зеленим и јавним површинама 

(пешачке стазе у оквиру паркова и сл.), уклања и одвози до места чувања Предузеће по налогу 

комуналног инспектора.  

 

Возила паркирана и заустављена супротно прописима о безбедности саобраћаја, или на месту 

на којем представљају опасност или сметњу у саобраћају или кретању пешака, уклања и одвози до 

места чувања Предузеће по налогу радника органа унутрашњих послова (саобраћајне полиције).  

Члан 17.  
Предузеће је дужно да приликом уклањања непрописно паркираних и заустављених возила и 

њиховог одвожења до места чувања, поступа са пажњом доброг домаћина, да возила чува од 

оштећења, брижљиво са њима рукује и обезбеди чување возила на простору посебно одређеном за ту 

намену.  

Предузеће одговара за сва оштећења возила из става 1. овог члана као и за нестанак ствари из 

возила, као и самог возила са посебног простора за чување. 

 

Члан 18. 

Власник непрописно паркираног возила односно носилац права коришћења возила које је 

уклоњено и одвежено до места чувања, дужан је да пре преузимања возила накнади Предузећу 

трошкове одвожења и чувања возила.  

Уклоњено и одвежено возило чији власник или носилац права коришћења одбије да плати 

трошкове одовожења и чувања или не дође да преузме возило у року од 6 месеци од дана његовог 

одвожења, чуваће се до момента док трошкови чувања не достигну његову процењену вредност. 

Процену вредности возила извршиће трочлана комисија предузећа, према Правилнику Предузећа, на 

који сагласност даје Општинско веће.  
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По истеку времена, до кога је дужна чувати возило, Предузеће може возило продати јавним 

надметањем и од продајне цене наплатити трошкове одвожења, чувања и продаје возила.  

Уколико власник непрописно паркираног и заустављеног возила или носилац права 

коришћења возила дође до тренутка одвожења возила, возило ће се вратити истом уз плаћање 

паушалног износа накнаде коју одређује Предузеће уз сагласност Општинског већа.  

 

Члан 19.  
Висину накнаде за одвожење и чување непрописно паркираних возила из члана 18. став 1. ове 

Одлуке, одређује Скупштина општине Жабари Одлуком о локалним комуналним таксама.  

 

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА  

Члан 20.  
Услугу паркирања корисник је дужан да плати електронским путем - путем смс порука што 

евидентира предузеће. 

Члан 21.  
Контролу паркирања, односно исправност коришћења јавних паркиралишта врше овлашћени 

контролори предузећа.  

Контролори предузећа имају службену легитимацију и носе службена одела.  

Предузеће издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела.  

 

Члан 22. 
Корисник који поступа супротно одредбама чланова 12.,13.,14. и 20. Одлуке дужан је да плати 

доплатну паркинг карту.  

Налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје овлашћени контролор и уручује га 

кориснику. Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возило.  

Достављање налога за плаћење доплатне паркинг карте на начин из става 2. овог члана сматра 

се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицаја на ваљаност достављања и не 

одлаже плаћење доплатне паркинг карте.  

Корисник паркиралишта дужан је да поступи по примљеном налогу и плати доплатну паркинг 

карту у року од 8 дана од дана издавања, на начин назначен у налогу.  

Ако корисник не плати доплатну паркинг карту у предвиђеном року, Предузеће ће своја 

потраживања решити судским путем.  

 

IV НАДЗОР  

Члан 23.  
Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада Предузећа, врши 

Општинско веће и Општинска управа - Одељење надлежно за послове привреде, урбанизма и 

друштвене делатности.  

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке, као 

и над обављањем комуналне делатности врши Општинска комунална и саобраћајна инспекција и 

овлашћени радници унутрашњих послова у оквиру својих надлежности утврђених Законом.  

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 24.  
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај Предузеће ако:  

1. не изврши обележавање јавних паркиралишта и не одржава исте у исправном стању у складу са 

чланом 6. и 7. ове Одлуке;  

2. на јавним паркиралиштима не одреди паркинг места за возила инвалида (члан 10. став 3.);  

3. не изврши уклањање и одвожење возила до места чувања у складу са одредбама члана 16. ове 

Олдуке.  

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршаје из става 1. овог 

члана одговорно лице у Предузећу.  

Члан 25.  
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Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако 

користи паркиралиште на начин супротан члану 8.;12.;15. ове Одлуке.  

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршаје из става 1. овог 

члана одговорно лице у правном лицу.  

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се предузетник за прекршаје из 

става 1. овог члана. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 3.000 динара казниће се физичко лице за прекршаје из 

става 1. овог члана                                                                                             

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 26.  
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима 

(''Службени гласник општине Жабари'' бр. 4/2010). 

 

Члан 27.  
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Жабари''.  

 

 

Број: 020-98/2017-1 

Датум: 25.09.2017. год. 

Председник 

Дејан Адамовић, с.р. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење Одлуке о јавним паркиралиштима садржан је у члану2. став 3. 

тачка 7), члану 4. став 3.  Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 

и 104/2016), члана 7. став 1. тачке 22) и 23) Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 – Одлуке УС РС, 96/2015 – др. закона и 

9/2016) и члану 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 

3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), 

Законом о комуналним делатностима, управљање јавним паркиралиштима је услуга 

одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и 

отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања 

непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под 

условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу 

надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање 

уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком 

скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга. 

 

Чланом 4. став 3. регулисано је, да јединица локалне самоуправе у складу са законом, уређује 

услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и 

квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности. 

 

Статутом општине Жабари чланом 13. став утврђена је надлежност Скупштине општине да 

доноси прописе и друге опште акте. 

 

Комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима обавља Јавно комунално предузеће 

„Комуналац“ Жабари које је обавезно, да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и 

расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности. 

 

С обзиром на изнето, Одлука доставља се на даљу надлежност 
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На основу члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77,24/85,6/89 и 

''Сл.гласник РС'',бр.53/93,67/93,48/94,101/2005,120/2012-ОУС и 84/2013-ОУС) и члана 2.став 3.тачка 

6.,члана 3.став 1.тачка 6.,члана 5. и члана 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", 

бр. 88/2011 и 104/2016), члана 39.став 3. Закона о прекршајима (''Сл.гласник РС'',бр.65/2013,13/2016 и 

98/2016-одлука УС) и члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Скупштина општине Жабари на седници одржаној 

дана 25. септембра 2017. године, донела је 

Одлуку 

 о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова на уређивању и одржавању 

гробља, сахрањивању, одређивању и стављању гробља ван употребе као и други услови везани за 

обављање погребних услуга на територији општине Жабари.  

 Уређивање, одржавање гробља и сахрањивање је комунална делатност од општег интереса.  

Члан 2. 

 Гробље је земљиште које је урбанистичким планом одређено за сахрањивање, спада у групу 

комуналних објеката од посебног друштвеног интереса и не може бити предмет јавног промета.  

 Гробље у употреби мора испуњавати услове прописане важећим законским прописима.  

Члан 3. 

 Приликом одређивања земљишта за гробље мора се посебно водити рачуна о заштити 

изворишта за снабдевање водом, објеката за снабдевање водом за пиће, геолошком саставу тла, као и 

санитарним и другим условима прописаним важећим законским прописима за подизање гробља.  

Члан 4. 

 Управљање гробљем, уређивање и одржавање гробља у општини Жабари врши  Јавно 

комунално предузеће "Комуналац" Жабари из Жабара ( у даљем тексту: јавно предузеће ). 

 Обављање  послова из оквира ове комуналне делатности општина Жабари може поверити 

другом јавном предузећу, привредном друштву, предузетнику или другом правном субјекту, 

уговором на основу јавног конкурса, на време до пет година. Уколико то јавно предузеће, привредно 

друштв, предузетник или други правни субјект, преузме обавезу улагања средстава у наведену 

делатност, период на који се поверавање врши може трајати онолико колико траје период повраћаја 

уложених средстава, али не дуже од 25 година.  

 Јавно предузеће које је основано за обављање комуналне делатности, друго јавно предузеће, 

привредно друштзво, предузетник или други правни субјект, коме се повере послови обављања 

комуналне делатности, дужни су да се у свом раду у свему придржавају закона и одредаба ове 

Одлуке.  

II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

Уређивање и одржавање гробља у смислу ове Одлуке је опремање простора за сахрањивање, 

уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу који служе за обављање погребних 

услуга (капеле, чуварске кућице, јавни WЦ-и, јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и 

стаза унутар гробља и простора између гробних места, одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и 

реда на гробљу, уклањање снега и леда унутар гробља, као и обављање других послова који су у вези 

са уређивањем и одржавањем гробља и одржавањем гробних места и надгробних обележја.  
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 Уређивање и одржавање гробља врши се у складу са урбанистичким и санитарним прописима 

као и програмом јавног предузећа коме је поверено обављање ове комуналне делатности.  

 Програм се доноси до краја календарске године за следећу годину.  

 Уређивање и одржавање гробних места врше закупци гробних места.  

 Јавно предузеће,  привредно друштво, предузетник или други правни субјект, које управља 

гробљем дужно је на захтев закупца гробног места да уређује и одржава гробна места, уз 

одговарајућу накнаду,  

Члан 6. 

 Јавно предузеће,  привредно друштво, предузетник или други правни субјект, дужни су да по 

истеку рока од 40 дана од дана сахране уклоне са гроба положене венце и осушено цвеће.  

Члан 7. 

 За коришћење гробних места (гробови и гробнице), за уређивање и одржавање гробља плаћа 

се накнада, и то:  

1. за закупљено гробно место,  

2. за уређење гробног места - израда опсега,  

3. за израду гробнице,  

4. за одржавање гробља и гробног места,  

5. за трошкове сахране.  

 Висина накнаде утврђује се на начин прописан Законом.  

Члан 8. 

 Занатски и други радови на гробљу могу се обављати под следећим условима:  

1. по претходној пријави и добијеном одобрењу јавног предузећа, и Одељења за привреду, урбанизам 

и друштвене делатности;  

2. јавно предузеће може у одређене дане и у одређено доба године забранити извођење радова на 

гробљу ван радног времена, у дане кад се не ради и у дане државних празника;  

3. грађевински материјал (песак, шљунак, камен, цемент и др.) дозвољено је држати на гробљу само 

за време које је неопходно за завршетак радова, а у случају прекида радова, као и после завршених 

радова, извођач је дужан да простор на коме су извођени радови без одлагања доведе у исправно 

стање;  

4. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљу могу се користити само 

путеви и стазе које одреди јавно предузеће;  

5. ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука, кости и сл. радови се морају одмах 

обуставити и о томе без одлагања обавестити јавно предузеће ;  

6. ако се приликом извођења радова нађу предмети од вредности, они се морају без одлагања предати 

јавном предузећу;  

 Извођачу радова који се не придржава одредаба овог члана, јавно предузеће, може забранити 

рад на гробљу.  

 Јавно предузеће, може да уклони све додатне предмете и засаде чије је постављање, односно 

сађење забрањено овом Одлуком, и то о трошку корисника гробног места.  

Члан 9. 

 Гробља - споменици културе, спомен-гробнице и споменици који су проглашени за културно 

добро-споменике културе, уређују се и одржавају по одредбама Закона о заштити споменика културе.  
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 Евиденцију о споменицима културе из става 1. овог члана води надлежна организација за 

заштиту споменика културе.  

Члан 10. 

 Уређивање и одржавање гробља и гробова бораца врши се у складу са Законом о уређивању и 

одржавању гробља бораца.  

 Гробља и спомен-обележја на гробовима бораца који су проглашени за споменике културе 

уређују се и одржавају по одредбама Закона о заштити споменика културе.  

 

III САХРАЊИВАЊЕ 

а) Опште одредбе 

Члан 11. 

 Под сахрањивањем, у смислу ове Одлуке, подразумева се укоп посмртних остатака умрлог на 

гробљу које је у употреби и друге радње које се са тим циљем предузимају.  

Члан 12. 

 Сахрањивање посмртних остатака на гробљу, врши се из просторија на гробљу у којима се 

смештају и чувају посмртни остаци до сахране, у даљем тексту: (капела) или преношењем посмртних 

остатака од куће умрлог до гробља на уобичајени начин.  

Члан 13. 

 Сахрањивање се може вршити само на гробљу које је одређено одлуком донетом у складу са 

законом.  

 Сахрањивање ван гробља (на приватним имањима и слично), није дозвољено.  

 Пријава о извршеном сахрањивању ван гробља подноси се Одељењу за привреду, урбанизам и 

друштвене делатности и комуналном инспектору општинске управе општине Жабари.  

 По пријави о извршеном сахрањивању ван гробља Одељење за привреду, урбанизам и 

друштвене делатности општинске управе општине Жабари донеће у року од 8 дана од дана добијања 

пријаве одговарајуће решење лицима која су сахрањивање извршила да у року од 15 дана од дана 

добијања решења о свом трошку изврше ископавање и премештање посмртних остатака умрлог на 

начин прописан ставом 1. овог члана.  

 Уколико лице које је обавезано решењем органа из става 4. овог члана не изврши ископавање 

и пренос посмртних остатака умрлог лица у остављеном року, ово Одељење ће донети Закључак о 

принудном извршењу решења које ће спровести јавно предузеће. 

 Сви трошкови принудног извршења падају на терет лица из става 4. овог члана.  

Члан 14. 

 Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима на начин који 

одговара пијетету умрлог, достојанству места на коме он почива и уз поштовање сродника умрлог и 

других особа која су била блиска са умрлим.  

б) Пријављивање смртног случаја 

Члан 15. 

 Лица која су дужна да изврше сахрањивање, односно најближи сродници умрлог дужни су 

најкасније у року од 12 часова по утврђеној смрти, пријавити смртни случај јавном предузећу ради 

одређивања времена сахране, преноса посмртних остатака до капеле на гробљу и вршења других 

услуга везаних за сахрањивање.  

Члан 16. 
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 Јавно предузеће ће преузети посмртне остатке умрлог, сместити у капелу на гробљу и чувати 

их до сахране уколико то захтева лице које је дужно да изврши сахрањивање.  

Члан 17. 

 Уколико је смрт наступила у болници или у установи где је лице било смештено, а у року од 

24 часа се не јави лице које је по закону дужно да обезбеди сахрану, надлежна служба болнице, 

односно установе социјалне заштите пријавиће смртни случај јавном предузећу, привредном 

друштву, предузетнику или другом правном субјекту ради преузимања и сахрањивања посмртних 

остатака.  

 Сахрањивање лица из претходног става овог члана врши се на  гробљу у насељу поседњег 

пребивалишта покојника.  

 Трошкове преноса и сахрањивања умрлих лица из става 1. овог члана сноси општина Жабари.  

 Општина Жабари има право на накнаду трошкова из става 3. овог члана од лица која су била 

дужна да обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог лица.  

Члан 18. 

 Пренос посмртних остатака из места у место, врши се специјалним возилом или средствима 

јавног саобраћаја под посебним условима.  

 За пренос посмртних остатака умрлог од заразних болести примењују се посебни прописи.  

Члан 19. 

 Ковчег са посмртним остацима умрлог може остати у капели до времена за сахрану, с тим што 

то време не може бити дуже од 48 часова од пријема посмртних остатака.  

 Ковчег са посмртним остацима може остати у кући умрлог до времена за сахрану, с тим што 

то време не може бити дуже од 48 сати од момента утврђивања смрти.  

 Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања смрти.  

в) Коришћење гробног места 

Члан 20. 

 Покопавање посмртних остатака врши се у одређено гробно место на за то предвиђеној 

парцели.  

 Под гробним местом подразумева се гроб и гробница.  

 Умрли чланови једне породице сахрањују се по правилу један поред другог, ако има 

слободних гробних места.  

 Гробна места могу бити одвојена (појединачна) и повезана (породична), али не више од 

четири гробна места у једном опсегу.  

Члан 21. 

 Гробно место из члана 20. ове Одлуке даје на коришћење јавно предузеће.  

 Код прве сахране гроб и гробно место дају се на коришћење на време од 10 година, а гробница 

на време од 50 година.  

Члан 22. 

 Гробно место код прве сахране даје се на коришћење сродницима умрлог по следећем 

редоследу: брачни друг умрлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.  

 У случају да нема лица из става 1. овог члана гробно место даје се на коришћење лицу по 

следећем редоследу: остали сродници умрлог по крви у побочној линији до IV степена сродства, 

брачни другови сродника наведених у овом ставу.  
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 Изузетно, ако нема лица из ст. 1. и 2. овог члана, гробно место даје се на коришћење лицу које 

обезбеди сахрањивање умрлог.  

Члан 23. 

 Међусобна права и обавезе између лица коме се даје гробно место на коришћење (у даљем 

тексту: корисник гробног места) и јавног предузећа  уређују се писаним уговором који се закључује 

одмах а најкасније у року од шест месеци од дана сахрањивања умрлог.  

 Уговор из става 1. овог члана закључује се на одређено време, сагласно ставу 2. члана 21. ове 

Одлуке.  

 Гробно место које је дато на коришћење не може се стављати у правни промет. 

Члан 24. 

 Гробно место даје се на коришћење лицу по редоследу утврђеном у ст. 1. и 2. члана 22. ове 

Одлуке.  

 Ако има више лица истог степена сродства са умрлим, корисник гробног места је лице које 

они споразумно, између себе, одреде. У супротном, јавно предузеће ће одредити корисника гробног 

места.  

Члан 25. 

 После прве сахране у исто гробно место могу се уз писмену сагласност корисника гробног 

места сахранити лица из ст. 1. и 2. члана 22. ове Одлуке. У случају одсутности корисника гробног 

места, сагласност дају лица по редоследу сродства из члана 22. ове Одлуке.  

Члан 26. 

 У случају смрти корисника гробног места, право коришћења гробног места припада физичком 

лицу које је оглашено за његовог наследника.  

 Ако је више лица оглашено за наследнике, ова лица дужна су једног између себе да одреде као 

заједничког пуномоћника и да примерак пуномоћја, овереног код надлежног органа (суд, 

нотар,општинска управа), доставе јавном предузећу. У противном, то лице у складу са одредбама 

Одлуке одредиће јавно предузеће  а остала лица евидентираће као сукориснике гробног места.  

Члан 27. 

 Посмртни остаци сахрањених лица почивају у гробном месту најмање 10 година од дана 

сахрањивања (у даљем тексту: рок обавезног почивања).  

 У гроб за који није истекао рок обавезног почивања могу се сахрањивати само лица из става 1. 

члана 22. ове Одлуке, уз писмену сагласност корисника гробног места,  

Члан 28. 

 Корисник гробног места, породица, сродници и друга лица имају право да по истеку рока 

обавезног почивања продуже рок почивања, под условом да се гробно место уредно одржава и да је 

плаћена накнада, у складу са одредбама ове Одлуке, за протекло време почивања.  

 Не може се продужити рок почивања за гробна места на гробљу или делу гробља, која су 

стављена ван употребе.  

Члан 29. 

 Посмртне остатке из гробова и гробница којима је истекао рок обавезног почивања, а рок 

почивања није продужен, јавно предузеће  преноси у посебан заједнички гроб или гробницу о чему 

јавно предузеће  води посебну евиденцију и трајно чува податке о лицима чији су посмртни остаци 

пренети.  

 Пре преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог члана јавно предузеће дужно је да 

писмено опомене корисника гробног места да ће, уколико у року од 30 дана не плати накнаду из 

члана 28. ове Одлуке и на тај начин продужи рок почивања, извршити пренос посмртних остатака у 
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посебан заједнички гроб или гробницу и одредити другог корисника тог гробног места, а надгробна 

обележја и друге предмете уклонити без обавезе њиховог чувања.  

 У случају када се писмена опомена није могла уручити из било којих разлога, јавно предузеће, 

ће путем обавештења у средствима јавног информисања позвати корисника гробног места да поступи 

у складу са одредбама става 2. овог члана, указујући на последице пропуштања. Обавештење се 

објављује према потреби и, по правилу, користи се за истовремено обавештавање већег броја 

корисника гробних места.  

Члан 30. 

 Изградња, односно реконструкција гробнице може се вршити уз претходно прибављену 

дозволу Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске управе општине 

Жабари. 

Члан 31. 

 Јавно предузеће  дужно је да о сахрањивању води уредну евиденцију.  

г) Ископавање и пренос посмртних остатака 

Члан 32. 

 Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске управе општине 

Жабари, на захтев заинтересованог лица издаје одговарајући акт којим се одобрава ископавање 

посмртних остатака сахрањеног ради преноса истих на друго гробље.  

 Уз захтев из претходног става мора се приложити: 

1. Решење о испуњености услова за вршење ексхумације посмртних остатака Републичког 

санитарног инспектора,  

2. Доказ о обезбеђењу места за сахрану на другом гробљу.  

Члан 33. 

 Захтев за ископавање и пренос посмртних остатака сахрањеног могу поднети сродници 

сахрањеног и друга заинтересована лица, а оправданост поднетог Захтева за ископавање и пренос 

посмртних остатака цени Одељење из члана 30. ове Одлуке.  

 Трошкове ископавања и преноса посмртних остатака сноси подносилац захтева.  

Члан 34. 

 Посмртне остатке из гробова којима је истекао рок почивања, а није продужен рок почивања, 

јавно предузеће  може ископати и пренети у други гроб или гробницу.  

 О намери ископавања посмртних остатака и њиховом преносу у смислу става 1. овог члана, 

морају се писмено обавестити сродници сахрањених и позвати да у року од 30 дана од дана 

обавештења продуже рок почивања.  

 Уколико су сродници сахрањених непознати или се не може утврдити њихово место 

пребивалишта, обавештење из претходног става објавиће се на уобичајени начин средствима јавног 

информисања.  

 По истеку рока из става 2. овог члана посмртни остаци се могу ископати и пренети у друго, за 

то одређено место, уклонити споменици, други гробни знакови и предмети који се налазе на гробном 

месту о чему се води посебна евиденција.  

IV УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПСЕГА ГРОБНИХ МЕСТА И НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА 

Члан 35. 

 Корисник гробног места дужан је да закупљено гробно место уреди изградњом опсега.  
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Члан 36. 

 О облику надгробних споменика одлучују лица која их постављају, с тим да се надгробни 

споменици по димензијама и начину израде уклапају у План уређења гробља.  

 Лица која постављају надгробне споменике потребно је да пре њихове уградње прибаве 

сагласност јавног предузећа  да су надгробни споменици израђени у складу са планом уређења 

гробља.  

V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ 

Члан 37. 

 О одржавању реда на гробљу стара се јавно предузеће.  

Члан 38. 

На гробљу је забрањено:  

1. наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на гробним 

местима);  

2. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада;  

3. гажење, прљање и скрнављење гробних места;  

4. нарушавање мира на гробљу;  

5. увођење животиња;  

6. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено посебном дозволом 

предузећа, предузетника, односно месне заједнице и осим у случају потребе везане за сахрану, 

задушнице и подушја;  

7. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увело цвеће и друге 

предмете;  

8. исписивање непристојних натписа, слика или било каквих других погрдних и увредљивих речи;  

9. отварање гробова и гробница;  

10. употребљавање објеката на гробљу противно сврси за коју су намењене;  

11. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог 

растиња без дозволе јавног предузећа ;  

12. држање грађевинског материјала у гробљима;  

13. сахрањивање умрлог ван одобреног гробног места;  

14. продавање било какве робе без одобрења јавног предузећа;  

15. сваки поступак којим се скрнаве надгробни споменици, гробнице и гробља; 

16. на гробљу је забрањено подизање и постављање обележја или других ознака које нису у вези са 

сахрањеним лицима на гробљу; 

17. забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и спомен-обележјима који 

изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална и друга осећања грађана.  

Члан 39. 

 Одредбе ове Одлуке којима се прописује ред на гробљу јавно предузеће дужно је да истакне 

на видном месту на улазу у гробље.  

 Уколико јавно предузеће уочи било који прекршај из члана 38. ове Одлуке дужно је да 

упозори прекршиоца, а у случају непоступања поднесе захтев комуналној инспекцији.  
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VI СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ИЛИ ДЕЛА ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ 

Члан 40. 

 Гробље или део гробља се може ставити ван употребе (забранити сахрањивање) из 

санитарних, урбанистичких и других оправданих разлога или ако на гробљу више нема места за 

сахрањивање.  

 Одлуку о стављању гробља или дела гробља ван употребе доноси Скупштина општине 

Жабари на предлог јавног предузећа.  

 Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља може се користити за друге намене 

према урбанистичком плану и у складу са законом по истеку рока почивања за сва гробна места, или 

после извршеног преноса посмртних остатака из оних гробних места за која још није истекао рок 

којим је продужено почивање посмртних остатака.  

VII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 41. 

 Средства за обављање комуналне делатности сахрањивања обезбеђују се из цене комуналне 

услуге коју плаћају непосредни корисници.  

 Средства за нова гробља и изградњу објеката за потребе гробља обезбеђују се у буџету из 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта, из средстава јавног предузећа, накнаде за коришћење 

гробног места, као и других извора у складу са законом.  

Члан 42. 

 За сахрањивање и друге погребне услуге у вези са сахрањивањем (опремање умрлих, превоз 

посмртних остатака, чување посмртних остатака до сахрањивања, спровођење церемоније 

сахрањивања и др.), јавно предузеће утврђује цену услуге у складу са Законом о комуналним 

делатностима, уз сагласност општинског већа општине Жабари.  

 Цена услуге из става 1. овог члана плаћа се и приликом ископавања посмртних остатака.  

Члан 43. 

 За закуп, коришћење, уређивање и одржавање објеката на гробљу, као и за коришћење услуга 

на гробљу (одржавање путева и стаза, простора између гробних места, зеленила, јавне расвете, 

чистоће и реда и др.), корисник гробног места плаћа накнаду.  

 Накнаду из става 1. овог члана, уз сагласност општинског већа општине Жабари, утврђује 

јавно предузеће.  

VIII НАДЗОР 

Члан 44. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељења за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности општинске управе општине Жабари. 

 Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши комунални инспектор.  

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 45. 

 Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај јавно 

предузеће,привредно друштво и други правни субјект, односно новчаном казном у износу од 40.000 

динара казниће се за прекршај предузетник ако не поступи по одредбама члана 5, 6, 13, 14, 16, 18, 23, 

24, 27, 31, 37, 38, 39. ове Одлуке.  

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 20.000 динара и 

одговорно лице у јавном предузећу. 
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Члан 46. 

 Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се физичко лице ако поступи супротно 

одредбама члана 8, 13, 15, 19, 23, 35, 38. ове Одлуке.  

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 

 Решавање имовинско-правних односа и прибављање земљишта за потребе проширења гробља 

врше надлежни органи општинске  управе општине Жабари. 

 Заштиту имовинских права јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Жабари из Жабара  

врши општинско правобранилаштво Жабари. 

 Заштиту имовинских права привредног друштва односно предузетника којима је  поверено 

Управљање гробљем, уређивање и одржавање гробља предвиђено чланом 4.ове Одлуке, врше 

привредно друштво односно предузетник у складу са својим оснивачкум актом. 

Члан 48. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сахрањивању и гробљима број 

352-1/79-03 од 30.01.1979.године ("Општински службени гласник", бр. 3/79).  

Члан 49. 

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

Жабари".  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-99/2017-01  

Датум: 25.09. 2017.године 

Жабари 

ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                              Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члaна 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017) и предлога Општинског већа општине 

Жабари, 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25.09.2017. године донела је следећи 

 

 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Извештај о пословању  Јавног комуналног предузећа 

 Комуналац Жабари  за период од 01.01.-30.06.2017. године 

 

 

      I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа 

Комуналац Жабари за период од 01.01.-30.06.2017.године  који је усвојио  Надзорни одбор ЈКП 

Комуналац Жабари на седници одржаној дана 24.08.2017.године. 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-100/2017-01                      

Датум: 25.09.2017.год.  

Жабари 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                          ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                            Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу  члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник  РС“, број 129/2007, 

34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 13. Статута општине Жабари   („ Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014,  10/2015 и 6/2017), и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25.09.2017. године донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу председника  Изборне комисије општине Жабари 

 у сталном саставу 

 

 

 

I 

       

 Разрешава се дужности  председника Изборне комисије општине Жабари у сталном саставу 

Ана Милановић, дипл.правник из Ореовице, коју је предложила Одборничка група „Српска напредна 

странка“, због подношења оставке број 020-79/2017-01 од 11.08.2017. године. 

 

 

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: 020-101/2017-01 

Дана: 25.09.2017.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                        Дејан Адамовић, с.р.  
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник  РС“, број 129/2007, 

34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 13. Статута општине Жабари    („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014,  10/2015 и 6/2017), и предлога општинског већа 

општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25.09.2017. године донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника Изборне комисије општине Жабари 

у сталном саставу 

 

 

 

I 

       

 Именујe  се на дужност  председника  Изборне комисије општине Жабари у сталном саставу 

Небојша Миловановић, дипл.правник из Ореовице, кога је предложила Одборничка група „Српска 

напредна странка“. 

  

  

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: 020-102/2017-01 

Дана: 25.09.2017.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                          Дејан Адамовић, с.р.  
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На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.законa и 83/2014-др.закон),   члана 

32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-

др.закон  и 101/2016-др.закон),  члана 13. став 1. тачка 9.  Статута општине Жабари („Службени  

гласник општине Жабари“, бр.7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014, 10/2015 и 6/2017) и предлога 

Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина  општине Жабари, на седници одржаној дана 25.09.2017. године,  донела је  

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности  вршиоца дужности директора Туристичке организације општине 

Жабари 

 

 

      I 

 

  Констатује се да је Милици Благојевић, стуковном економисти  из Симићева  престала 

дужност вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Жабари,   због протека 

времена на које је именована. 

 

      

      II 

 

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

општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-103/2017-01 

Датум: 25.09.2017.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 54. Закона о добробити животиња (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09), члана 20. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 129/07) и члана 23. Статута општине Жабари (''Сл. 

гласник општине Жабари'', бр 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/217), Општинско веће 

Општине Жабари на својој седници одржаној дана 28.08. 2017. године, једногласно је донело  

 

      

         П  Р  О  Г  Р  А  М 
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА 

И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

 

 

I   У В О Д 

 

     Стварање популације паса и мачака на улицама насеља Жабари, јавних површина и  насељених 

места у општини Жабари, резултат је напуштања кућних љубимаца од стране њихових власника. 

Сада већ бивши кућни љубимци препуштени сами себи, у борби за голи живот, а у недостатку хране 

и неге, њихово удруживање и хордашење постају велики проблем за животну средину где се крећу. 

Познато је такође, да је њихово размножавање веома прогресивно, па се популација паса луталица 

тиме стално увећава. 

     Због тога је неопходно 

1. Применити важеће одредбе Закона 

2. Стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и обележавање паса 

3. Формирати ЗОО хигијенску службу или закључити уговор са правним лицем регистрованим за 

обављање послова зоохигијене 
 

Закон о добробити животиња, који је донешен, у складу је са европским стандардима и одређује 

начине поступања са животињама, заштиту животиња од злостављања, заштиту добробити животиња 

при лишавању живота, држању, узгоју, клању итд. Закон у чл. 54. одређује да органи јединица 

локалне самоуправе дужни су да израде и спроводе Програм контроле и смањења популације 

напуштених паса и мачака према специфичностима средине. 

     Законом о ветеринарству, између осталог, уређује се заштита и унапређење здравља животиња, 

утврђују се заразне болести животиња и мере за спречавање ширења, сузбијањa и искорењивањa 

заразних болести животиња и болести које се са животиња могу пренети на људе. Уређују се и 

услови за држање животиња, од врсте објеката па до храњења, хигијенско санитарних услова итд. 

     Терминологија: 

     Луталица је сваки пас који се нађе на јавном месту без надзора власника или који уопште нема 
власника и који није регистрован и обележен у складу са Законом;  
     Напуштен је пас који нема дом или који се налази изван њега и лишен је бриге и неге власника, 

односно држаоца и који га је он свесно напустио па се нађе на јавном месту без надзора власника а 

исти је обележен микрочипом те је на основу тога могуће пронаћи његовог власника.  

 

II  САДАШЊЕ СТАЊЕ И ОЦЕНА 
 

Велики број паса луталица и напуштених паса на улицама свих насељених места и у атару наше 

општине као и законска обавеза локалне самоуправе у чијој је надлежности решавање овог проблема, 

поставили су неопходност израде овог документа као први и основни корак у контроли и смањењу 

паса луталица на територији општине Жабари, а у складу са специфичностима наше средине.  

     Послове хватања, превоза и збрињавања врши овлашћена служба са којом је општина Жабари 

потписала уговор.   

     У 2016. години на територији општине Жабари против беснила, вакцинисано је 1175 паса, а што је 

несразмерно са бројем паса у односу на број становника општине Жабари и говори о неадекватном 

спровођењу вакцинације од стране надлежних ветеринарских служби али и о несавесном односу 
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власника. На основу овог податка не може се проценити укупан број власничких паса на територији 

општине Жабари. 

     Трошкови на име исплаћених одштета грађанима за штету коју наносе пси луталице, судским 

путем и вансудским поравнањем у 2012. години -50.000,00 динара, 2013. године -358.456,11 динара, 

2014. године -50.000,00 динара, 2015. године -738 340,44 динара, 2016. године -320 000,00 динара и 

до 01. 06.2017.године -460.000,00 динара. 

     Наведена издвојена средстава говоре о оптерећењу буџета општине Жабари за намене решавања 

проблема паса луталица на територији општине Жабари. 

     Знатан број напуштених паса и мачака на територији општине Жабари у највећој мери последица 

је несавесног понашања власника као и природне репродукције животиња                                       

     И поред свих наведених и спроведених мера на територији општине Жабари број паса луталица и 

напуштених паса није се значајно смањио, односно наведени проблем се није решио, па се 

приступило изради овог Програма. 
 

III  ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
 

Овај програм усаглашен је са законском регулативом укључујући Закон о добробити животиња, 

Закон о ветеринарству, као и потребама актуелног тренутка.            

      На основу члана 54. Закона о добробити животиња органи јединица локалне самуправе дужни су 

да израде и спроводе програм контроле и смањења напуштених паса и мачака према 

специфичностима средине. На основу члана 66. истог Закона орган јединице локалне самоуправе 

дужан да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња и да обезбеди 

прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, 

бригу и смештај у прихватилиште. На основу члана 46. Закона о ветеринарству локална самоуправа 

дужна је да на својој територији организује зоохигијенску службу која обавља послове хватања и 

збрињавања напуштених животиња у прихватилишта за животиње. 

 

IV  ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА 
 

Циљеви доношења овог Програма су: 

1. Смањење броја напуштених паса и мачака који се налазе на јавним површинама; 

2. Контрола постојеће популације паса и мачака; 

3. Заштита здравља људи и животиња спречавањем појаве,ширења и преношења   

    заразних болести и болести које се преносе са животиња на људе (зоонозе); 

4. Смањење напада на грађане као и завођење јавног реда и мира; 

5. Смањење трошкова у случају одштетних захтева грађана; 

6. Спречавање растурања чврстог отпада и смећа из контејнера, канти и депонија 

7. Спречавање прљања површина јавне намене; 

8. Стимулација обележавања,вакцинације,дехелмитизације и стерилизације; 

9. Подизање свести грађана у правцу одговорног и држања паса и мачака и хуманог        
 

V  МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЦИЉЕВА ПРОГРАМА 
 

Мере за реализацију циљева овог Програма су: 

1. Регистрација и обележавање свих кућних љубимаца је кључна превентивна мера која обезбеђује 

евидентирање свих власничких паса и мачака на територији општине Жабари, евидентирање свих 

напуштених паса, паса луталица и мачака и формирање јединствене базе података у склопу базе 

Управе за ветерину. На овај начин олакшан је надзор над кретањем животиња, проналажење 

изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца, утврђених власника и њихове одговорности за 

материјалне трошкове хватања и збрињавања паса, као и накнаде у случају напада. 

2. Вакцинација и дехелминтизација свих кућних љубимаца као мера спречавања појаве и 

ширења беснила и ехинококозе које су и зоонозе. 

    Надлежна ветеринарска станица и ветеринарске амбуланте на територији општине Жабари, на 

основу члана 56. Закона о ветеринарству, вршиће вакцинацију паса и мачака у складу са Програмом 
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мера и издавати потврде о вакцинацији против беснила власницима односно држаоцима паса или 

мачака, и о томе водити евиденцију. Вакцинисани пси морају се трајно обележити у складу са 

посебним прописом. 

3. Хватање напуштених паса и паса луталица, транспорт и смештај у прихватилиште 

– послове хватања и збрињавања напуштених животиња спроводи зоохигијенска служба, коју на 

основу закона организује јединица локалне самоуправе. 

     У периоду док општина Жабари не формира зохигијенску службу, наведене послове обавља 

одговарајућа служба основу закљученог уговора о пружању услуга хватања и збрињавања паса 

луталица између општине Жабари и понуђача тражених услуга. 

Тренутно услугу хватања и збрињавања паса луталица и уклањање лешева угинулих животиња 

обавља ЈКП „Ветерина Београд“ из Београда, ул. Булевар деспота Стафана, бр.119, на основу 

уговора број 323-2/2017-01 од 26.05.2017.године. 

     Када се обезбеде финансијска средстава, општина Жабари ће формирати сопствену зоохигијенску 

службу која ће задовољити прописане услове у погледу обучености запослених лица и опреме за 

хватање и транспорт животиња до прихватилишта. 

4. Изградња прихватилишта је законска обавеза коју ће Општина Жабари испунити када за 

ову инвестицију обезбеди финансијска средства. Изградња прихватилишта подразумева 

одабир одговарајуће локације (ограђена,незагађена и безбедна парцела у општини), која је 

инфраструктурно опремљена ( вода,струја, пут).Следи израда пројекто-техничке 

документације за изградњу прихватилишта, набавка свих дозвола за изградњу и на крају 

добијање употрбне дозволе за рад као и дозволе од стране надлежног Министарства. За 

општину Жабари треба изградити прихватилиште капацитета од 50 паса. Планирано 

прихватилиште за напуштене животиње испуњаваће прописане услове за прихватање и 

безбедан боравак напуштених животиња у погледу простора за животиње, просторија, 

опреме, запослених лица, ветеринарске заштите, исхране и неге. 

5. Стерилизација паса и мачака подразумева оварихистеректомију женских и кастрацију 

мушких животиња је најефикаснија мера за смањење популације 

напуштених паса и мачака којом се регулише њихова неконтролисана репродукција, спроводиће се у 

прихватилишту. Такође, примена ове мере је један од начина да власници, односно држаоци кућних 

љубимаца спрече рађање нежељених кућних љубимаца, што је и њихова законска обавеза. 

6. Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог 

збрињавања. Том приликом вакцинисане, стерилисане и обележене животиње преузимају 

нови, одговорни власници. 

7. Подршка у изградњи приватних азила и прихватању напуштених животиња са територије 

наше општине. 

8. Враћање напуштених паса на локацију на којој су ухваћени уз претходну регистрацију, 

обележавање, вакцинацију и стерилизацију је засновано је на ЦНР стратегији „ухвати-

третирај-пусти“ ( CNR- Catch-neuter-release) је мера која подразумева да се животиње враћају 

на место хватања где настављају да живе под заштитом старатеља. На овај начин стопа раста 

популације са стерилисаним животињама постаје нула, након чега се број паса полако и 

природно смањује. При спровођењу ове мере треба водити рачуна да број враћених паса не 

доведе до појаве чопора. На локацију на којој је ухваћен враћају се само не агресивани, мањи 

пси уколико постоје услови да грађани брину о њиховој исхрани и појењу. 

9. Едукација и информисање 

     Едукација пре свега треба да подстиче већу одговорност власника паса и мачака да би се смањила 

учесталост напуштања кућних љубимаца, да би се власници упознали са потребама и понашањем 

животиња, са превенцијом уједа, правилном бригом о њима, значајем регистрације, 

обележавања,вакцинације,дехелминтизације и стерилизације, са прописима које морају поштовати и 

моралним начелима и начелом хуманости са посебним освртом на здравље људи и животиња. 

Едукацију треба да спроводе стручњаци а неопходно је укључити кинолошко удружење, удружење за 

заштиту животиња или друге заинтересоване организације и образовне установе. У циљу едуковања 

становника и деце треба организовати трибине у месним заједницама, семинаре и предавања у 

школама као и прилагођени програм у предшколској установи. Резултати упорне примене програма 
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за едукацију постају видљиви на три нивоа – грађани и деца усвајају знања и вештине, развија се 

свест , мењају ставови, долази до промене понашања према животињама. 

      Информисање и обавештавање као неопходни инструмент едукације подразумева пласирање 

информација путем штампаних и електронских медија, радија, билборда, штампање летака и 

брошура намењених одређеним циљним групама. 

       Када се у једној друштвеној заједници спроводи CNR стратегија у комбинацији са едукацијом 

грађана, пси се хватају, лече, стерилишу и враћају на своја станишта, грађани постају свесни 

добробити животиња и хуманих метода за ограничење бројности уличних животиња. Ширење 

болести се на тај начин држи под контролом због чега грађани престају да се плаше паса и лакше 

прихватају повратак здравих паса и мачака у своје заједнице. 

10. Санкционисање неодговорних грађана - применом законских прописа и казнених одредби 

потребно је санкционисати оне власнике, односно држаоце животиња који не вакцинишу своје псе и 

мачке, не изврше њихово трајно обележавање, ако напусте или одбаце животињу, када без надзора 

пусте животиње на јавне површине, као и у другим законом или прописима предвиђеним 

случајевима. 

     Захтеве за подношење прекршајног поступка против неодговорних грађана Прекршајном суду 

подносе надлежне инспекције. 

11. Еутаназија је најнеефикаснија мера контроле и спроводи се искључиво над агресивним и 

неизлечивим животињама, у складу са Законом о добробити животиња. 

12. Сарадња између министарства, локалне самоуправе, комуналних предузећа, ветеринарских 

установа, кинолошких друштава, удружења за заштиту животиња и грађана неопходна је мера у 

циљу решавања проблема напуштених паса и мачака. 

 

VI  ФИНАНСИРАЊЕ 

 

     Да би програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити финансијска 

средства за организовање и рад зоохигијенске службе, изградњу прихватилишта, за рад служби и 

функционисање прихватилишта. 

 

     Потребна финансијска средстава: 

1. Средства за формирање зоохигијенске службе (возило, опрема, људство) 

2. Трошкови рада зоохигијенске службе; 

3. Средства за прибављање пројекто-техничке документације за изградњу  

    прихватилишта; 

4. Трошкови изградње прихватилишта; 

5. Средства за набавку опреме за рад у прихватилишту; 

6. Трошкови зарада и накнада за запослене раднике; 

7. Трошкови обуке као и здравствене заштите запослених; 

8. Материјални трошкови у прихватилишту ( гориво, регистрација возила,струја,  

    вода, телефон...) 

9. Трошкови исхране животиња у прихватилишту; 

10. Трошкови стерилизације, кастрације, лечења, витаминизације и еутаназије; 

11.Одржавање опреме; 

12. Трошкови одржавања објекта. 

 

Извори финансирања: 

1. Средства добијена на основу пројеката из европских фондова и буџета   

    Републике Србије 

2. Донације; 

3. Буџет општине Жабари. 
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VII  ЗАКЉУЧАК 

     Применом свих ових мера из Програма значајнији резултати се могу очекивати за око годину 

дана. Све горе наведене мере предвиђене Програмом су неопходне како би се кроз време и едукацију 

подигла свест о схватању одговорности (личне и материјалне) власника сваког пса и тиме отклонио 

узрок проблема. 

     Усвајањем и реализациојом овог Програма допринеће се значајном смањену броја напуштених 

паса и паса луталица на територији општине Жабари, чиме ће се смањити и број оштећених грађана 

од уједа паса а што ће се директно одразити на смањење трошкова по наведеном основу у буџету 

општине Жабари. 

 
 
VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

     Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

 

Број: 323-3/2017-01  
Датум: 04.09.2017. године 

Ж а б а р и 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                

                                                                                           Јован Лукић, с.р. 
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На основу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 

99/2016), члана 14. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003 и 

12/2006) и члана 23. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 

3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Општинско веће општине Жабари на седници одржаној 

дана 18. септембра 2017. године, једногласно је донелo  

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ РАЗВСТАВАЊА И ЕВИДЕНЦИЈИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, 

СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Овим правилником уређује се начин и критеријуми разврставања основних средстава, ситног 

инвентара и потрошног материјала, евиденција основних средстава и ситног инвентатра, руковање 

имовином и одређивање рачунополагача у Општинској управи општине Жабари. 

 

 

I НАЧИН РАЗВРСТАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА И 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

Нефинансијска имовина у сталним средствима 

 

Члан 1. 

Нефинансијску имовину у сталним средствима чини имовина која се користи у пословним 

активностима у дужем временском периоду, у току века употребе не мења свој физички облик, 

постепено се троши (вредносно) у пословним активностима. 

Непокретности, опрема и остала основна средства у државној својини у књиговодственој 

евиденцији се воде по набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације. 

Обавези обрачуна амортизације подлежу: зграде и грађевински објекти, опрема, остале 

некретнине и опрема. 

Обавези обрачуна амортизације не подлежу: земљиште, шуме и воде, нефинансијска имовина 

у припреми, аванси за нефинансијску имовину, уметничко-историјска дела, музејска, архивска, 

филмска грађа и стара и ретка књига у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник 

РС“, број 71/94, 52/2011 и 99/2011). 

 

Члан 2. 

Отпис (амортизација) основних средстава врши се по стопама амортизације у складу са 

Правилником о номенклатури основних средстава и нематеријалних улагања са стопама 

амортизације ( „Службени лист СРЈ“, бр. 17/97 и 24/2000) и врши се посебно за свако основно 

средство и нематеријално улагање. 

Основна средства која нису наведена у Номенклатури, распоређују се у амортизационе групе 

или делове амортизационих група у које су распоређена најсличнија основна средства. 

Основицу за обрачун амортизације нематеријалних улагања и основних средстава чини 

набавна вредност из фактуре добављача увећана за зависне трошкове набавке као и трошкови 

довођења основног средства у стање функционисања. 

Обрачун амортизације за новонабављена основна средства почиње од наредног месеца у 

односу на месец у којем је основно средство стављено у употребу, а приликом отуђивања 

амортизација се врши до краја месеца у коме је средство отуђено.  
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Набавну вредност основних средстава код којих су извршена додатна улагања за постизање 

модернизације или повећања капацитета и којима се продужава век коришћења основних средстава, 

чини збир набавне вредности основног средства и вредности новог улагања. 

Основна средства се отписују применом пропорционалне методе, односно методом једнаких 

годишњих износа у процењеном веку трајања, уз примену годишњих стопа амортизације из 

Правилника о номенклатури. 

Покриће обрачунате амортизације врши се 100% на терет капитала сразмерно учешћу прихода 

из буџета у укупним приходима у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - 

др. закон, 103/2015 и 99/2016). 

 

Текуће и капитално (инвестиционо) одржавање објеката, зграда и опреме 

 

Члан 3. 

У складу са чланом 2. тачка 36а) Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)) текуће (редовно) одржавање објекта јесте 

извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или 

ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и 

заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем 

нивоу употребљивости. 

Под текућим (редовним) одржавањем опреме одразумевају се радови који се обављају у 

краћем временском периоду од једне године, а све ради тога да би се осигурало несметано 

функционисање основног средства, за све време трајања века његове употребе на нивоу техничке 

способности. 

Примери текућих поправки и одржавања јесу: 

- Редовно сервисирање према техничким подацима и упуствима; 

- Замена дотрајалих и неисправних делова и компоненти; 

- Замена и/или поправка водоводно-канализационих,електричних инсталација, као и погона и 

инсталација за грејање и др. 

- Кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и други слични радови. 

Код текућег одржавања објеката, зграда и опреме не повећава се њихова набавна 

вредност. 

Капитално или инвестиционо одржавање основних средстава, за разлику од текућег 

одржавања и поправки тих средстава, подразумева велике поправке, капитални ремонт, замену 

битних саставних делова основног средства чија је трајност већа од века употребе основног средства 

као целине при чему се истоврсни радови на основним средствима изводе према правилу у дужим 

временским размацима од једне године и осигуравају му несметано функционисање према 

првобитној намени. Подразумева сe извођење грађевинско-занатских радова, односно других радова 

зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације. 

 

Примери инвестиционог одржавања јесу: 

-  Доградња, надградња, адаптација, реконструкција, санација у складу са чланом 2. ( тачка 32. 

до 36.) Закона о планирању и изградњи. 

Код капиталног (инвестиционог) одржавања објеката, зграда и опреме повећава се њихова 

набавна вредност. 

 

Нeфинансијска имовина у залихама 

 

Члан 4. 

Залихе материјала, резервних делова, алата, ситног инвентара воде се по набавној вредности, 

коју чини нето фактурна вредност и зависни трошкови набавке.  

Обрачун излаза залиха врши се применом методе просечне пондерисане цене, иако се за 

потребе интерног извештавања могу применити и друге методе. 
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Евидентирање промена на залихама врши се по количинским и вредоносним показатељима, па 

се разликују: 

- магацинска евиденција, 

- материјална евиденција и 

- финансијска евиденција. 

Магацинска евиденција је евиденција по врсти и количини залиха коју води магационер на 

магацинским картицама за сваку врсту залиха. 

Материјална евиденција обухвата евиденцију по врстама, количини и вредности залиха. На 

овакав начин се за сваку врсту залиха обезбеђује количински и вредносни показатељи коришћењем 

материјалних картица. 

Финансијска евиденција се води у финансијском књиговодству. Бележи се финансијска 

вредност за одређене врсте залиха: материјал, ситан инвентар. 

 

Члан 5. 

Под потрошним материјалом у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“, број 6/2016, 49/2016, 107/2016 и 

46/2017) евидентирају се залихе техничког материјала, залихе канцеларијског материјала, залихе 

материјала за одржавање чистоће, залихе материјала за саобраћај, залихе енергената. 

Редовним или ванредним пописом упоређује се стварно стање са књиговодственим, утврђују 

евентуалне разлике (одступања) и даје предлог решења за усаглашавање књиговодственог са нађеним 

стањем, што је детаљније описано у Правилнику о буџетском рачуноводству и рачуноводственим 

политикама број 100-57/2017-01 од 17.03.2017. године (од члана 42. до члана 49). 

Члан 6. 

Средства чији је век употребе до годину дана у пословним књигама се исказују као залихе 

потрошног материјала, независно од тога колика је њихова набавна вредност и отписују се 100% 

стављањем у употребу. 

Члан 7. 

Средства алата и инвентара чији је век употребе дужи од годину дана, а појединачна набавна 

вредност у тренутку набавке мања од 20.000,00 динара, у пословним књигама воде се као залихе 

ситног инвентара и отписују се стављањем у употребу по стопи од 100%.  

Ова средства се воде у робно - материјалном књиговодству. 

Попис инвентара на залихама и у употреби врши се на исти начин као и попис материјала. 

У случају да је инвентар дотрајао, потрошен, истрошен и слично, комисија даје предлог за 

расходовање. У случају да комисија констатује мањак инвентара за који је задужено одговорно лице 

коме је дат на руковање, тада се поступа у складу са одлуком директора о начину надокнаде 

поменутог мањка. 

Члан 8. 

Као основно средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и инвентара чији је 

корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена у време набавке средства већа 

од 20.000,00 динара.  

Отпис (амортизација) врши се по стопама амортизације у складу са Правилником о 

номенклатури основних средстава и нематеријалних улагања са стопама амортизације. 

Специјални и универзални алат: Стопа амортизације (%) 

- електронски 20 

- електрични 14,3 

- механички 12,5 

- остали 11 

Алат и инвентар из става 1. ове тачке, за који Правилником нису прописане стопе 

амортизације, отписујe се калкулативно по стопи од 20%. 

 

Члан 9. 

Набавка мобилних телефона за један динар по комаду путем претплате (иако се у 

рачуноводству плаћање врши са економске класификације 421414 као услуга) у књиговодству се 
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води као ситан инвентар у употреби, уз реверс који потписује сваки запослени којем је мобилни 

телефон дат на употребу.  

Када се утврди дотрајалост или даља неупотребљивост ових телефона, задужено лице враћа 

половни неисправни мобилни телефон и врши се раздужење путем реверса, на основу којег комисија 

доноси предлог за расход и искњижење из књиговодствене евиденције. 

 

Члан 10. 

Набавка службене, заштитне и радне одеће и обуће запослених, која се даје радницима на 

коришћење на рок од годину дана, у књиговодственој евиденцији Општинске управе општине 

Жабари, се води као залиха (потрошни материјал), независно од тога колика је њихова набавна 

вредност. Ова средства се отписују 100% стављањем у употребу. 

Набавка радних одела, обуће и други производи који се дају радницима на коришћење на рок 

од две године, а појединачна набавна вредност у тренутку набавке већа од 20.000,00 динара, воде се 

као ситан инвентар и отписују се по стопи од 100% приликом стављања у употребу. 

 

II ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА 

И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

Пријем основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала 

 

Члан 11. 

Приликом набавке основних средстава од добављача уз добијену фактуру обавезно се 

потписује отпремница, чији један примерак остаје у евиденцији Општинске управе.  

Записником комисија за пријем робе потврђује квалитативну и квантитативну исправност 

добијеног основног средства.  

Књижење фактура за набавку основних средстава врши књиговођа основних средстава, тако 

да свако основно средство има посебан картон основног средства.  

Картон основног средства садржи све битне информације о основном средству: назив, 

инвентарски број, техничке податке, организациону јединицу у којој се налази, набавну вредност, 

отписану и садашњу вредност и друге битне податке. 

Код набавке ситног инвентара врши се пријем ситног инвентара потписивањем отпремнице, 

чији један примерак остаје у евиденцији Општинске управе.  

 

Промена локације основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала 

 

Члан 12. 

Промена локације основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, тј. тренутно 

уступање од стране једне организационе јединице другој, у саставу Општинске управе општине 

Жабари, врши се на бази реверса.  

Реверс потписује овлашћено лице које је предало основно средство или ситан инвентар) и 

лице које га је примило. 

Реверс се доставља Одељењу књиговодства на књижење. 

 

Отуђење основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала 

 

Члан 13. 

Отуђење – трајно уступање или продаја расходованог основног средства, ситног инвентара 

или потрошног материјала другом правном лицу врши се искључиво на основу Одлуке Општинског 

већа општине Жабари. 

Одлука Општинског већа општине Жабари о отуђењу доставља се Одељењу књиговодства 

ради искњижења. 
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Расходовање основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала 

 

Члан 14. 

Расходовање основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала врши се на бази 

предлога комисије за расход, који потписује начелник Општинске управе општине Жабари или 

руководилац одељења.  

У случају редовног годишњег расхода, предлог за расход доставља се Пописној комисији, а 

пописна комисија доставља Општинском већу општине Жабари на усвајање.  

Код ванредног расхода, захтеви за расходовање се достављају Одељењу књиговодства које 

врши обједињавање и обраду захтева и Извештај о ванредном расходу доставља Општинском већу 

општине Жабари на усвајање. 

На основу Одлуке Општинског већа општине Жабари Одељење књиговодства врши књижење 

расхода. 

 

III РУКОВАЊЕ ИМОВИНОМ И ОДРЕЂИВАЊЕ РАЧУНОПОЛАГАЧА 

 

Члан 15. 

Рачунополагач за основна средства, ситан инвентар и потрошни материјал је лице одређено 

Правилником о организацији и ситематизацији радних места у Општинској управи, општинском 

правобранилаштву, стручним службама и посебним органаизацијама Општине Жабари. 

Рачунополагач је одговоран за законитост, исправност и састављање исправа о пословној 

промени и другим пословним догађајима који се односе на коришћење средстава организационе 

јединице којом руководи, као и за законитост и исправност састављања исправа о пословној промени 

и другим пословним догађајима у вези са коришћењем имовине Општине Жабари. 

Сви запослени су дужни да се старају о имовини Општине Жабари. 

 

Члан 16. 

О спровођењу овог Правилника стараће се сви запослени у Општинској управи општине 

Жабари. 

Тачка 17. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 410-1/2017-01 

Датум: 19.09.2017. год. 

                        Председник  

                         Општинског већа 

                     Јован Лукић, с.р. 
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На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („‟Службени гласник РС‟‟, број 

36/06 ) и члана 23. Статута општине Жабари (“Службени гласник општине Жабари‟‟ брoj 7/2008, 

3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Општинско веће општине Жабари на седници одржаној 18. 

09.2017. године, једногласно је донело 

 

П Р А В И Л Н И К 

о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским 

заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији 

општине Жабари 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

     Овим Правилником уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу средстава ради 

финансирања или суфинансирања пројеката црквама и традиционалним верским заједницама за 

изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Жабари. 

 

Члан 2. 

     Висина средстава за финансирање или суфинансирање пројеката из члана 1. овог Правилника, 

црквама и традиционалним верским заједницама утврђује се сваке године Одлуком о буџету општине 

Жабари.  

     Средства из става 1. овог члана додељују се на основу јавног конкурса. 

 

Члан 3. 

     Традиционалне цркве су у складу са Законом о црквама и верским заједницама јесу оне које у 

Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет стечен на основу 

посебних закона, и то: Српска Православна Црква, Римокатоличка Црква, Словачка Евангеличка 

Црква а. в., Реформатска Хришћанска Црква и Евангеличка Хришћанска Црква а. в.  

     Традиционалне верске заједнице су у складу са Законом о црквама и верским заједницама, јесу 

оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет стечен 

на основу посебних закона, и то Исламска верска заједница и Јеврејска верска заједница. 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Члан 4. 

     Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради финансирања или 

суфинансирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница за изградњу, одржавање и 

обнову црквених и верских објеката на територији општине Жабари имају следећи субјекти:  

- традиционалне цркве; 

- традиционалне верске заједнице. 

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА  

Члан 5. 

     Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница из буџета општине Жабари за изградњу, одржавање и обнову 

црквених и верских објеката на територији општине Жабари јесу:  

- да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији општине Жабари; 

- број верника; 

- да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;  

- стање у ком се налази објекат;  

- суфинансирање пројеката из других извора;  

- усмереност ка што већем броју корисника;  

- унапређење стања у ком се налази објекат;  

- реалан финансијски план за предложени пројекат.  
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Члан 6. 

     Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Жабари за доделу финансирања или 

суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Жабари 

додељују се за:  

- пројекте изградње црквених или верских објеката;  

- текуће поправке и одржавање црквених или верских објеката;  

- пројекте обнове црквених или верских објеката. 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  

Члан 7. 

     Јавни конкурс за финансирање или суфинансирања пројеката црквама и традиционалним верским 

заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине 

Жабари из члана 2. овог Правилника расписује председник општине, најмање једном годишње.  

     О избору програма одлучује Председник Општине на предлог Комисије. 

 

Члан 8. 

     Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним верским 

заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине 

Жабари, коју именује председник општине (у даљем тексту: Комисија), а чини је председник 

комисије и два члана. 

     Решењем о именовању Комисије утврђују се састав, задаци и друга питања од значаја за рад 

Комисије. 

Члан 9. 

     Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Жабари и огласној табли 

Општинске управе општине Жабари.  

     Јавни конкурс садржи:  

- врсту пројеката и износ средстава за који се расписује конкурс,  

- субјекте овлашћене за подношење пријаве,  

- услове и критеријуме за подносиоца пријаве, - конкурсну документацију (обрасце),  

- рок за подношење пријаве и адреса, - напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису 

предате на прописаним обрасцима неће узети у разматрање,  

- и друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 

 

Члан 10. 

     Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава црквама и традиционалним верским 

заједницама са назнаком “Пријава на Конкурс за финансирања или суфинансирања пројеката 

црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и 

верских објеката на територији општине Жабари”.  

За сваки пројекат, подноси се посебна пријава. Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно 

приложи:  

- детаљан опис пројекта, за чије финансирање или суфинасирање се подноси пријава;  

- буџет пројекта;  

- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане 

протоколе и др.) 

     Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.  Пријаве се предају 

на писарници Општинске управе општине Жабари или поштом на адресу: Општина Жабари, Кнеза 

Милоша 103, 12374 Жабари - Комисији за доделу средстава црквама и традиционалним верским 

заједницама, за избор пројеката за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката 

црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Жабари.  

      Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека 

последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на 

датум приспећа. 
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Члан 11. 

     Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор пројеката и сачињава 

предлог председнику општине о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из 

буџета општине Жабари.  

     О спроведеном поступку Комисија води записник који заједно са Предлогом о избору пројеката 

којима се из буџета општине додељују средства доставља председнику општине.  

     На основу Предлога Комисије, председник општине доноси Решење о финансирању или 

суфинансирању пројекта цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Жабари. 

 

Члан 12. 

     На основу Решења из члана 11. став 3. овог Правилника председник општине закључује, у име 

Општине Жабари, уговоре о финансирању или суфинансирању пројекта цркава и традиционалних 

верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката из буџета општине 

Жабари.  

     Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и 

рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза подношења извештаја, начин 

решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 13. 

     Корисник средстава, реализатор пројекта дужан је да у сваком моменту, омогући Комисији, 

контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.  

     Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да 

раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, корисник средстава је дужан да средства 

врати. 

     Корисници средстава, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације пројекта, поднесу 

извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим 

Уговором.  

     Извештај о реализацији пројекта, подноси се Комисији на обрасцу “Извештај о реализацији 

пројекта” Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или 

се шаље поштом. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

     Обрасце: пријаве на Конкурс за суфинансирање или финансирање пројеката, детаљног описa 

пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање из буџета општине Жабари, буџета 

пројекта и извештавања (наративног и финансијског) прописује Комисија.  

 

Члан 15. 

  

      Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а биће објављен у “Службеном гласнику 

општине Жабари”. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број:400-154/2017-01 

У Жабарима, 19.09.2017. године                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                   Лукић Јован, с.р. 
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На основу члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС“ број.129/7), 

члана 38. Закона о удружењима (“Сл. Гласник РС“ број.51/09 и 99/11), члана 56. Закона о буџетском 

систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 

- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016),члана 23. Статута општине 

Жабари (“Службени гласник општине Жабари”, бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015) и и 

Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса која реализују 

удружења грађана за доделу средстава из буџета општине Жабари, бр. 400-54/2017-01 од 17.03.2017. 

године Општинско веће општине Жабари на седници одржаној дана 18.09.2017. године, доноси 

  

 ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА 

РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Члан 1.  

 Врши се измена и допуна Правилника у члану 4. став 1. тачака 2.,  тако да сада гласи: 

- Да је седиште Удружења на територији општине Жабари, да се програм реализује на територији 

општине Жабари или да се напред наведени програм реализује у интересу грађана са територије 

општине Жабари. 

Члан 2  

 Мења се чалан 13. Правилника и сада гласи: 

„Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број:400-54/2017-01 

У Жабарима,19.09.2017. године                            

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                        Лукић Јован, с.р. 
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На основу члана 60. став 4. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'',бр.72/11, 88/13 и 

106/14), члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи  (''Службени гласник  РС'', 

бр.129/07), члана 10. став.1. тачка 25.,члана 23 и члана 61. Статута општине Жабари  

( '' Службени гласник општине Жабари '',бр.7/08,3/13 и 4/14, 7/14 и 10/15, 6/17), Општинско веће 

општине Жабари на седници одржаној дана 18.09. 2017. године, једногласно је донело 

 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђију се услови и начин коришћења превозних средстава за потребе 

Скупштине општине, Председника општине, Општинског Већа и Општинске управе општине 

Жабари, као и предузећа и јавних установа чији је оснивач Скупштина општине. 

 

Члан 2. 

 Превозна средства која се користе за потребе органа и служби из претходног члана јесу 9 ( 

девет) аутомобила. 

 А) За потребе Председника општине, помоћнике Председника општине и чланове општинског 

Већа, користиће  се аутомобил марке MAZDA 3 регистарских ознака PO 072 SW; 

 

 Б) За потребе Заменика председника општине користиће се аутомобил марке RENAULT 

FLUENCE регистарских ознака PO 050 ĆŠ. 

 

 В) За потребе Председника скупштине, Заменика председника скупштине, секретара 

скупштине и одборнике скупштине општине,користиће се аутомобил ŠKODA OCTAVIA 

регистарских ознака PO 001 TP. 

 

 Г) За потребе Општинске управе користиће се следећи аутомобили: 

 1. аутомобил DACIA DUSTER регистарских ознака PO 023 ĐČ, 

 2. аутомобил DACIA SANDERO STEPWAY регистарских ознака PO 064 YB. 

  

 Д) За своје потребе Туристичка организација општине Жабари,Центра за културу ''Војислав 

Илић Млађи'' и библиотеке '' Др Александар Ивић'', користиће неки од слободних аутомобила органа 

Општине Жабари уз овлашћење одговорног лица тог органа. 

 

Ђ) За потребе Јавног Комуналног предузећа Комуналац, Жабари, користиће се  аутомобили  

ZASTAVA 101 SKALA 55,  регистарских ознака PO 004 TJ и PO 004 TО и PASAT регистарских 

ознака PO 044 SK. 

  

Члан 3. 

 Путнички аутомобили се користе за обављање службених послова органа и служби општине. 

 

 

Члан 4. 

 За задуживање и раздуживање дебитних картица за гориво, издавање путних налога, за 

наменско и законито коришћење службених аутомобила одговорни су: 

 За аутомобил из члана 2А , Председник општине, 

 За аутомобил из члана 2Б, Заменик председника општине; 

 За аутомобил из члана 2В, Председник скупштине општине, 

 За аутомобиле из члана 2Г, Начелник  општинске управе, 
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 За аутомобил  из члана 2Ђ, Директор ЈКП Комуналац Жабари. 

 

Одговорна лица могу одредити и друга лица која ће у њихово име вршити овлашћења   

из  става 1. овог члана. 

 

Члан 5. 

 Одлука о коришћењу аутомобила доноси се у току радног времена, а изузетно уколико се 

појаве неодложни службени послови који се морају обавити по истеку радног времена одлука се 

може донети и после истека радног времена. 

 

Члан 6. 

 Одлука из претходног члана реализује се потписивањем налога за коришћење путничког 

аутомобила од стране лица из члана 4. овог  Правилника. 

 Коришћење аутомобила без путног налога,уредно попуњеног и потписаног од стране 

овлашћеног лица,сматраће се тежом повредом радне дужности,као и неуредно попуњавање путног 

налога од стране корисника по завршетку службеног посла за који се користи аутомобил. 

 

Члан 7. 

 Регистрација и одржавање службених возила вршиће се на рачун буџета општине и са 

позиција Општинске управе. 

 Раздуживање горива са дебитних картица ( или издатих  рачуна са бензинске пумпе) врши се 

тако што се сачињава рекапитулација пређене километраже у два примерка од којих се један 

доставља рачуноводству уз прилагање оверених налога за коришћење путничких аутомобила и 

рачуна о набавци горива. 

Члан 8. 

 За случај настанка било каквог оштећења на службеном возилу изнад 5.000,00 (петхиљаде)  

динара процењене штете,лице које је последње управљало возилом као и одговорна лица из члана 2. 

овог Правилника поднеће писмени извештај Општинском Већу,које ће одлучити о даљим мерама 

према лицу одговорном за штету,сходно Закону о облигационим односима и другим позитивним 

правним прописима. 

 

Члан 9. 

 Председник општине,изузетно у случају оправдане потребе може одлучити и дати на 

коришћење у службене сврхе, возила из члана 2 овог Правилника корисницима наведеним у члану 4. 

Овог Правилника, као и другим институцијама и организацијама са територије општине Жабари 

(школе,вртић,дом здравља,спортски клубови,месне заједнице,удружења грађана и други). 

 

Члан 10. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања на седници Општинског Већа и 

има се објавити у Службеном гласнику Општине Жабари. 

 

Члан 11. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину 

коришћења превозних средстава за потребе органа општине Жабари,број:34-1/16-03 од 

22.08.2016.године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 34 – 1/2017-01                                                                        

У Жабарима, 19.09.2017. год.                                                    

                

ПРЕДСЕДНИК, 

Лукић Јован, с.р. 
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