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На основу члана 6, члана  7. члана 11. и  члана 15. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013 – усклађени 

дин.изн.125/2014...104/2016 и 96/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", број 129/07, 83/2014 и 101/2016), члана 10., члана 13. став 1. тачка 3. 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 од   14.12. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) за коришћење 

права, предмета и услуга на територији Општине Жабари и утврђују се обвезници, висина, 

олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.  

Члан 2. 

Локалне комуналне таксе уводе се за:  

1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности;  

2. Држање средстава за игру (забавне игре);  

3. 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.);  

4. Истицање фирме на пословном простору;  

5. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;  

6. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и извођење грађевинских радова.  

Члан 3. 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних 

органа и организација, органа и организација јединица локалне самоуправе и установа чији је 

оснивач општина Жабари.  

 

Члан 4. 

Обвезник локалне комуналне таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте корисник права, предмета и 

услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.  

Члан 5. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање локалне комуналне таксе.  

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге.  

Члан 6. 

Обвезници комуналне таксе су дужни да пре почетка коришћења права, предмета и услуга за чије 

коришћење је прописано плаћање комуналне таксе, прибаве решење, закључе уговор односно 

прибаве други одговарајући акт надлежног органа којим му се одобрава коришћење истих.  

Обвезници локалне комуналне таксе су дужни да за коришћење права, предмета и услуга из члана 2. 

ове одлуке, након добијеног решења, закључења уговора односно добијања другог одговарајућег 

акта од стране надлежног органа, поднесу пријаву надлежном одељењу Општинске управе 
општине Жабари које утврђује и наплаћује ту комуналну таксу, у року од 10 дана од дана почетка 

коришћења права, предмета и услуге, ради утврђивања обавезе плаћања комуналне таксе.  

Пријаве су саставни део Одлуке. 

Обвезници су дужни да пријаве сваку насталу промену надлежном одељењу Општинске  управе 

општине Жабари који утврђује и наплаћује комуналну таксу, у року од 10 дана од дана настанка 

промене.  
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Члан 7. 

За локалне комуналне таксе које се утврђују решењем Одељења за буџет и финансије – Одсека за 

утврђивање и наплату локалних прихода, обвезник је дужан да до доношења решења о утврђивању 

комуналне таксе за текућу годину, плаћа аконтације у висини и на начин утврђеним претходним 

решењем о утврђивању локалне комуналне таксе.  

Разлику између комуналне таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, 

обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању обавезе за 

текућу годину.  

Члан 8. 

Висина, рокови, начин плаћања и олакшице, утврђују се Тарифом локалних комуналних такси која 

је саставни део ове Одлуке.  

Члан 9. 

За плаћање локалне комуналне таксе из члaна 2. став 1. тачке 1. Одлуке одређују се зоне и то:  
Прва зона обухвата подручје насељеног места: Жабари;  

Друга зона обухвата подручја насељених места: Александровац,  Влашки До,  Симићево,  Ореовица,  Породин  

Трећа зона обухвата подручја насељених места:Четереже, Брзоходе,  Кочетин,  Миријево, Свињарево, Тићевац,  

Полатна,  Сибница, Витежево 
Члан 10. 

Локалне комуналне таксе уплаћују се на одговарајуће уплатне рачуне прописане Правилником о 

условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна.  

 

Члан 11. 

Утврђивање, наплату и контролу наплате локалне комуналне таксе врши Одељења за буџет и 

финансије – Одсека за утврђивање и наплату локалних прихода или друго одељење Општинске 

управе, орган, организација, односно јавно предузеће одређено Тарифом локалних комуналних 

такси.  

Висина комуналне таксе утврђене овом одлуком може се мењати у случају доношења закона или 

другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 12. 

У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, 

обрачуна камате, поступању по правним лековима, принудне наплате и свега осталог што није 

посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији.  

Члан 13. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни орган у складу са Законом. 

Члан 14. 

Таксени обвезник локалне комуналне таксе који не поступи у складу са чланом 6. ове Одлуке 

казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога новчаном казном у фиксном износу и то:  

1. правно лице у износу од 100.000,00 динара  

2. предузетник у износу од 20.000,00 динара  

3. физичко лице и одговорно лице у правном лицу од 10.000,00 динара. 

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине 

изречене казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања 

друге половине изречене казне. 

Члан 15. 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл. 

гласник општине Жабари", бр.17/16).  

 

Члан 16. 

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

Жабари", а примењиваће се од 01.01.2018. године.  
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ТАРИФА 

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
Тарифни број 1. 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог квадратног метра 

коришћеног простора плаћа се такса у дневном износу и то: 

I За мање монтажне објекте (киоске, тенде, надстрешнице, покретне тезге, расхладне уређаје за 

продају безалкохолних напитака и индустријског сладоледа, апарата за производњу сладоледа и 

кокица и сл., утврђују се следећи износи такси и то за:  

 
- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       5,00 

- ДРУГА ЗОНА                                                                                                                     4,00   

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,00 

 

НАПОМЕНА:  

1) Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности је дужно да достави закључене 

Решење о постављањуобјекта Одељењу за буџет и финансије – Одсеку за утврђивање и наплату 

локалних прихода у року од 5 дана од њиховог закључења са следећим подацима:  

правна лица: порески идентификациони број (ПИБ), матични број правног лица, текући рачун, 

тачна адреса седишта правног лица, делатност;  

физичка лица/предузетници: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број 

личне карте и назив радње са тачном адресом, делатност.  

2) Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у предвиђеном року, таксена обавеза 

ће се утврдити на основу података Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности или 

путем инспекцијског надзора.  

3) Комуналну таксу по овом основу решењем утврђује и наплаћује Одељење за буџет и финансије – 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода.  

4) Локална комунална такса се утврђује на годишњем нивоу, а плаћање комуналне таксе се врши у 

једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја. 

5) Доспеле, а неизмирене обавезе обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана 

достављања решења о утврђивању обавезе.  

6) До доспелости решења за текућу годину обвезник је дужан да у текућој години у року од 45 дана 

од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 

претходне године. 

7) У свему осталом, примењује се Закон о пореском поступку и пореској администрацији.  

 

II За постављање столова испред угоститељских објеката летње баште отвореног типа, утврђују се 

следећи износи такси и то за:  
- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       6.00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      5,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,00 

 

III За постављање столова испред угоститељских објеката летње баште затвореног типа, утврђују се 

следећи износи такси и то за: 
- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       6,50 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      5,50 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,50 
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НАПОМЕНА:  

1) За постављање столова испред угоститељских објеката комунална такса се утврђује по м2 

коришћеног простора дневно од дана када се решењем Одељење за привреду, урбанизам и 

друштвене делатности послове одобрава коришћење јавне површине.  

2) Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности је дужно да достави решења којим се 

одобрава коришћење јавне површине Одељењу за буџет и финансије – Одсеку за утврђивање и 

наплату локалних прихода у року од 5 дана од њиховог доношења са следећим подацима:  

правна лица: порески идентификациони број (ПИБ), матични број правног лица, текући рачун, 

тачна адреса седишта правног лица, делатност;  

физичка лица/предузетници: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број 

личне карте и назив радње са тачном адресом, делатност.  

3) Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у предвиђеном року, таксена обавеза 

ће се утврдити на основу података Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности или 

путем инспекцијског надзора.  

4) Комуналну таксу по овом основу решењем утврђује и наплаћује Одељењу за буџет и финансије – 

Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода.  

5) Плаћање комуналне таксе се врши месечно, до 15. у месецу за претходни месец.  

6) Доспеле, а неизмирене обавезе обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана 

достављања решења о утврђивању обавезе.  

7)  У свему осталом, примењује се Закон о пореском поступку и пореској администрацији.  

8) Сви обвезници плаћања локалне комуналне таксе из тарифног броја 1., приликом подношења 

новог захтева за доделу локација за коришћење јавних површина, Одељењу за привреду, урбанизам 

и друштвене делатности , пре доношења решења, дужни су да измире сва своја дуговања из 

претходног периода по овом основу Општинској управи општине Жабари. 

 

 

Тарифни број 2. 

За држање средстава за игру (забавне игре) такса се утврђује дневно и то:  

1) За забавне игре по апарату (компјутери, флипери, билијар, стони фудбал и сл.)  17,00 динара  

НАПОМЕНА:  

Средствима за игру, односно забавним играма сматрају се направе које се стављају у погон уз 

помоћ новца, жетона или на други начин у којима учесник не може остварити добитак у новцу, 

стварима, услугама или правима.  

Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац средстава за игру.  

Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка држања средстава за игру поднесе 

пријаву Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода и достави податке од значаја за 

одређивање висине таксе, ради доношења решења. 

Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја држалац је дужан да 

пријави Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода у року од 5 дана од настанка исте.  

2) Плаћање комуналне таксе се врши месечно, до 15. у месецу за претходни месец.  

 

Тарифни број 3. 

Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање 

фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 

самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) на годишњем нивоу износи за:  

1) предузетнике и микро правна лица који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника који обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, 
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производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) – 

6.000,00динара  

2) мала правна лица који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим малих правних лица 

која обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) – 6.600,00 динара  

3) средња правна лица (осим средњих правних лица која обављају делатности банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 

трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и 

телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) – 7.400,00 динара  

4) велика правна лица (осим великих правних лица која обављају делатности банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на 

велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 

услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга 

и ноћних барова и дискотека) – 9.400,00 динара  

5) за правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 

и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатност: 

А) банкарство, осигурање имовине и лица, поштанске, мобилне и телефонске услуге – 16.000,00 

динара, 

Б) трговина нафтом и нафтиним дериватима производња и трговина на велико дуванским 

производима, електропривреде – 20.000,00 динара, 

В) казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека – 24.000,00 динара. 

 

НАПОМЕНА:  

1) Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа плаћа се од дана доношења Решења о 

постављању објекта од стране Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности; 

2) Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности је дужно да достави Решења о 

постављању објекта Одељењу за буџет и финансије – Одсеку за утврђивање и наплату локалних 

прихода у року од 5 дана од њиховог закључења, са следећим подацима:  

правна лица: порески идентификациони број (ПИБ), матични број правног лица, текући рачун, 

тачна адреса седишта правног лица, делатност,  

физичка лица / предузетници: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број 

личне карте и назив радње за тачном адресом, делатност;  

3) Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у предвиђеном року, таксена обавеза 

ће се утврдити на основу података којима располаже Одељење за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности или путем инспекцијског надзора;  

4) Комуналну таксу по овом основу решењем утврђује и наплаћује Одељење за буџет и финансије – 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

5) Локална комунална такса се утврђује на годишњем нивоу, а плаћање комуналне таксе се врши у 

једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15. 02., 15. 05., 15. 08., 

15. 11.);  

6) Доспеле, а неизмирене обавезе обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана 

достављања решења о утврђивању обавезе.  

7) До доношења решења о утврђивању локалне комуналне таксе, плаћање за текућу годину се врши 

аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се 

утврђује такса;  

8) Предузетници, микро и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима 
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нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 

поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), који имају годишњи приход 

до 50.000.000 динара, не плаћају ову локалну комуналну таксу;  

9) У свему осталом, примењује се Закон о пореском поступку и пореској администрацији.  

10) Сви обвезници плаћања локалне комуналне таксе из тарифног броја 3., приликом подношења 

новог захтева за доделу локација за коришћење рекламних паноа, Одељењу за привреду, урбанизам 

и друштвене делатности , пре доношења решења, дужни су да измире сва своја дуговања из 

претходног периода по овом основу Општинској управи општине Жабари. 

 

Тарифни број 4. 

 

За истицање фирме на пословном простору утврђује се такса у годишњем износу и то за:  

1) предузетнике и микро правна лица који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника који обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, 

производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) – 

60.000,00динара  

2) мала правна лица који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим малих правних лица 

која обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) – 66.000,00 динара  

3) средња правна лица (осим средњих правних лица која обављају делатности банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 

трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и 

телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) – 74.000,00 динара  

4) велика правна лица (осим великих правних лица која обављају делатности банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на 

велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 

услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга 

и ноћних барова и дискотека) – 94.000,00 динара  

5) за правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 

и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатност: 

А) банкарство, осигурање имовине и лица, поштанске, мобилне и телефонске услуге – 160.000,00 

динара 

Б) трговина нафтом и нафтиним дериватима производња и трговина на велико дуванским 

производима, електропривреде - 200.000,00динара 

В) казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека - 240.000,00динара 

НАПОМЕНА:  

1) Фирмом у смислу ове Одлуке сматра се сваки истакнути назив или име које упућује на то да 

правно или физичко лице обавља делатност.  

2) Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за 

једну фирму.  

3) Локалну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Одељење за буџет и финансије – 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода. 

4) Сви предузетници, микро и мала правна лица која остварују годишњи приход преко 50.000.000 

динара, као и средња и велика правна лица су дужни да сваке године до 31.марта Одељењу за буџет 

и финансије – Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, поднесу пријаву за локалну 



 8 

комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, акт о разврставању правних лица (за 

правна лица) и финансијски извештај о годишњем приходу за претходну годину.  

Обвезници су дужни да пријаве сваку насталу промену надлежном одељењу Општинске  управе 

општине Жабари који утврђује и наплаћује комуналну таксу, у року од 10 дана од дана настанка 

промене.  

Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на 

пословном простору, саставни је део ове Одлуке. 

5) Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у предвиђеном року, таксена обавеза 

ће се утврдити на основу података којима располаже Одељење за буџет и финансије – Одсек за 

утврђивање и наплату локалних прихода или путем инспекцијског надзора.  

6) Такса по овом тарифном броју утврђује се на  годишњем нивоу решењем Одељења за буџет и 

финансије – Одсека за утврђивање и наплату локалних прихода, односно сразмерно времену 

истицања фирме, а плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на уплатни 

рачун јавних прихода број 840-716111843-35. 

Такса за фирму плаћа се за седиште правног лица у прописаном износу, а умањује за 80 % у односу 

на висину таксе за сваку пословну јединицу правног лица које има седиште на територији општине 

Жабари. 

Ако физичко лице поред претежне обавља и друге делатности таксу утврђену овим тарифним 

бројем плаћа у висини утврђеној за обављање претежне делатности. 

7) Доспеле, а неизмирене обавезе обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана 

достављања решења о утврђивању обавезе за истицање фирме на пословном простору.  

8) До доспелости решења за текућу годину обвезник је дужан да у текућој години у року од 45 дана 

од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 

претходне године. 

9) На износ утврђене обавезе  и аконтација који није плаћен у прописаном року плаћа се камата у 

складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.  

10) Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

микро и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 

динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.  

Предузетници за време привремене одјаве и правна лица у поступку ликвидације, реструктуирања  

и стечаја су ослобођени су плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. 

11) Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета општине 

Жабари и јавна предузећа и установе чији је оснивач општина Жабари. 

Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације и слично, ослобођени су плаћања 

таксе за истицање фирме, као и уметнички и стари занати и послови домаће радиности актом 

надлежног органа. 

Ослобађање по овом основу врши се по захтеву обвезника или по службеној дужности. 

 

Тарифни број 5. 

 

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, 

утврђује се по сваком возилу годишње која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у 

следећим износима: 

1) за теретна возила: 

 

- за камионе до 2 т носивости - 1.600 динара, 

 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости  - 2.140 динара, 
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- за камионе од 5 т до 12 т носивости  - 3.750 динара, 

 

- за камионе преко 12 т носивости  - 5.350 динара; 

 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  - 530 динара; 

 

3) за путничка возила: 

 

- до 1.150 цм3  - 530 динара, 

 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  - 1.070 динара, 

 

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3  -  1.600 динара, 

 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 -  2.140 динара, 

 

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 -  3.220 динара, 

 

- преко 3.000 цм3 -  5.350 динара, 

 

4) за мотоцикле: 

 

- до 125 цм3 -  430 динара, 

 

- преко 125 цм3 до 250 цм3  -  640 динара, 

 

- преко 250 цм3 до 500 цм3  - 1.070 динара, 

 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3  - 1.290 динара, 

 

- преко 1.200 цм3  - 1.600 динара; 

 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту  - 50 динара; 

 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

 

- 1 т носивости  - 430 динара, 

 

- од 1 т до 5 т носивости  - 750 динара, 

 

- од 5 т до 10 т носивости  - 1.020 динара, 

 

- од 10 т до 12 т носивости -  1.390 динара, 

 

- носивости преко 12 т -  2.140 динара; 

 

7) за вучна возила (тегљаче): 

 

- чија је снага мотора до 66 киловата  - 1.600 динара, 

 

- чија је снага мотора од 66-96 киловата  - 2.140 динара, 
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- чија је снага мотора од 96-132 киловата  - 2.680 динара, 

 

- чија је снага мотора од 132-177 киловата -  3.220 динара, 

 

- чија је снага мотора преко 177 киловата  - 4.290 динара; 

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела  - 1.070 динара 

 

 

НАПОМЕНА:  

1.Таксу из овог тарифног броја утврђује и наплаћује Министарство унутрашњих послова приликом 

регистрације или продужетка регистрације моторних и прикључних возила. 

Орган надлежан за регистрацију возила одбиће захтев за регистрацију уколико није достављен 

доказ о уплати таксе по овом тарифном броју.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту регистрације оли продужетка 

регистрације возила, унапред за 12 месеци. 

 

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 

1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, које се на 

њено име прво региструје у једној години; 

2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност 

доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, које се на њено име прво 

региструје у једној години; 

3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи 

непосредно брину, на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво 

региструје у једној години; 

4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са 

инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом за возила прилагођена искључиво за 

превоз њихових чланова; 

Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за специјална возила јавних комуналних 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и за она возила за која се не плаћа 

накнада за употребу и коришћење путева, сходно Закону о јавним путевима. 

Лица која испуњавају услове за остваривање права из ове тачке, подносе доказе о испуњености 

услова за годину у којој се врши регистрација. 

 

Тарифни број 6. 

I За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова 

(постављањем скела, заштитних ограда и грађевинских машина за монтажне и привремене објекте 

који служе за потребе градилишта и сл.) утврђује се комунална такса дневно и то:  

- при изградњи објеката дневно по м2 заузете површине  -                               30,00 динара 

2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара дневно 

по м2 - 40,00 динара 

 

 

3. При заузимању јавних површина које захтевају забрану кретања возила и пешака и 

паркирања возила – 300,00 динара 
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НАПОМЕНА:  

1. Такса из тарифног броја 6 плаћа се сразмерно времену коришћења.  

2. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја повећава се за 50% уколико се дозвољени рок за 

раскопавање, односно заузимање јавних површина продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи 

више од 15 дана такса се повећава за 100%.  

3.Комуналну таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за период од дана почетка градње, 

односно заузећа јавне површине до завршетка грађевинских радова, односно уклањања 

грађевинског материјала. 

4. Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се заузимање јавне површине врши за 

изградњу и одржавање коловоза или друге јавне површине, за отклањање хаварије на инсталацијама 

водовода, канализације, као и за извођење радова на изградњи и реконструкцији водовода, 

канализације, када се ови радови финансирају из средстава иностране помоћи по одређеним 

донаторским програмима или по програмима јавних комуналних предузећа који се финансирају из 

средстава буџета општине. 

5. Локална комунална такса плаћа се приликом добијања одобрења за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом, од стране Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности 

општинске управе општине Жабари. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Број:020-136/2017-01 

У Жабарима, дана 14.12.2017. год. 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Адамовић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОРГАНИЗАЦИОНА  ЈЕДИНИЦА:______________________________________ 

 

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА  

ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 
1. ПИБ_______________________________________________________________________ 

2. МАТИЧНИ БРОЈ ___________________________________________________________ 

3. ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ________________________________________________________ 

4. НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ________________________________________________________ 

5. ДАТУМ ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ____________________________________ 

6. ДАТУМ ПРЕСТАНКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТ___________________________________ 

7. БРОЈ ПОСЛОВНОГ РАЧУНА                                                   БАНКА 

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8.НАЗИВ ФИРМЕ_______________________________________________________________ 

9.МЕСТО______________________________________________________________________ 

10.УЛИЦА,БРОЈ________________________________________________________________ 

11.ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВЛАСНИК_________________________________________________ 

    ЈМБГ ______________________________________________________________________ 

 

АДРЕСА_____________________________________________________________________ 

 

12.КЊИГОВОДСТВО___________________________________________________________ 

13.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И БРОЈ ТЕЛЕФОНА________________________________________ 

 

14.ИЗДВОЈЕНЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

 

РБ АДРЕСА         Назив                             Шифра                      Датум почетка            

             објекта                        делатности                 обављања делатности      

1._____________ _______________ ___________________ _______________________ 

2._____________ _______________ ___________________ _______________________ 

3.________________________________________________________________________ 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 

обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 

ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне 

за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. Решење о регистрацији за правна лица/предузетнике   

 

Напомена:  
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави служби локалне пореске администрације  

општинске управе Жабари у року од 10 дана од дана настанка промене. 

У________________________________,год. 

 

 

Потпис подносиоца пријаве  

 

 

Име и презиме/физичког лица/пословно име 

правноглица/предузетника 

 Подносиоца пријаве  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:______________________________________ 

 

ПРИЈАВА 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.) 
 

Подаци о подносиоцу пријаве: 

 

Назив фирме   ПИБ 

 

 

 Матични број 

Назив делатности  Шифра делатности  Адреса седишта и датум 

почетка обављања 

делатности 

     

Адреса простора ван седишта   Датум почетка 

обављања делатности 

у простору ван 

седишта 

 Телефон 

Подаци о оснивачу: 

 

_________________________________      _____________________             ___________________________                      

Име и презиме оснивача ЈМБГ Адреса становања 

 

Подаци о ПОВРШИНИ КОЈА СЕ ЗАУЗИМА 

_________________________      ____________________       __________________________________ 

            Ул. и  број                                  објекат /простор        заузета површина и период  заузећа 

 

_________________________      ____________________       _________________________ 

            Ул. и  број                              објекат /простор        заузета површина и период  заузећа 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 

обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 

ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне 

за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. Решење о регистрацији за правна лица/предузетнике   

2. Решење надлежног органа за заузеће јавне површине   

Напомена:  Рок за решавање предмета: најкасније у року од 30 дана од дана подношења пријаве. 

 
У______________________________, године 

 

  

                                                         М.П.  Потпис  

 подносиоца пријаве 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:______________________________________ 

 

ПРИЈАВА ЗА  КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, 

КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И 

ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ 
 

Подаци о подносиоцу захтева: 

 

Назив фирме                            ПИБ 

 

 

 ЈМБГ/Mатични број 

Назив делатности  Шифра делатности  Адреса седишта/ 

телефон 

 

 

 

 

    

Адреса заузете јавне површине      Период коришћења 

 

 Заузета површина у 

м/м2 

Адреса заузете јавне површине      Период коришћења 

 

 Заузета површина у 

м/м2 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 

обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 

ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне 

за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. Решење о регистрацији за правна лица/предузетнике   

 

Рок за решавање предмета: најкасније у року од 30 дана од дана подношења пријаве. 
 

 

У, ____________________ год.  М.П.    

----------------------------------------------- 

               Потпис подносиоца захтева 

 



 15 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:______________________________________ 

 

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 

ИГРУ(ЗАБАВНЕ ИГРЕ) 

 
 

Подаци о подносиоцу захтева: 

 

 

Назив фирме   ПИБ 

 

 

 Матични број 

Назив делатности  Шифра делатности  Адреса седишта и 

датум почетка 

обављања 

делатности 

 

 

    

Адреса простора ван седишта   Датум почетка 

обављања делатности 

у простору ван 

седишта 

 Телефон 

 

Подаци о оснивачу: 

______________________________________      _____________________    ___________________                      

Име и презиме оснивача                 ЈМБГ Адреса становања 

Подаци о апарату: 

 

______________________________________      ______________________   _____________________ 

     Врста апарата             Mарка апарата Tип апарата 

 

______________________________________________________________________________________ 

     Серијски број     Комада                      Период држања  апарата 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 

обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 

ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне 

за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. Решење о регистрацији за правна лица/предузетнике   

 

 

Рок за решавање предмета: најкасније у року од 30 дана од дана подношења пријаве. 
 

У , ____________________ год.  М.П.    

----------------------------------------------- 

               Потпис подносиоца захтева 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:______________________________________ 

 

 

ПРИЈАВА ЗА  УТВРЂИВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
 

 

Назив фирме                            ПИБ 

 

 

 ЈМБГ/матични број 

Назив делатности  Шифра делатности  Адреса седишта/ 

телефон 

  

Адреса заузете јавне површине      Период коришћења 

 

 Заузета површина у 

м2 

Адреса заузете јавне површине      Период коришћења 

 

 Заузета површина у 

м2 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 

обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 

ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне 

за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. Решење о регистрацији за правна лица/предузетнике   

 

 

Рок за решавање предмета: најкасније у року од 30 дана од дана подношења пријаве. 

 

 

У, ____________________ год.  М.П.    

----------------------------------------------- 

               Потпис подносиоца захтева 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

           Правни основ за доношење одлука о локалним таксама и садржан је у одговарајућим 

одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2016 и 91/2016 - усклађени дин. изн...104/2016 и 96/2017), којима су уређени услови за увођење 

локалних такса, које су изворни приход Општине. 

На основу Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 

47/11, 93/12 и 99/13...104/2016 и 96/2017), утврђује начин и мерила којима се одређује висина 

локалних комуналних такси по прописаним тарифама, поштујући при том законска ограничења.  

Чланом 15 прописано је за које облике се могу уводити локалне комуналне таксе 

Сходно члану 15а предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 

поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 

50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору 

(у даљем тексту: фирмарина). 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 

правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 

динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања 

имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 

велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских 

услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две 

просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 

правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња и мала и микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 

предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, 

производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада. 

Под просечном зарадом, у смислу ст. 2, 3. и 4. овог члана, сматра се просечна зарада по 

запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар - август године 

која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике (просечна зарада за период јануар – август 2017. године према 

подацима органа надлежног за послове статистике за територију општине Жабари (саопштење број 

265 од 25.09.2017. године) износи 38.713,00 динара). 

 Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, јединица локалне самоуправе може утврдити и већи износ 

фирмарине, уз претходну сагласност министарства надлежног за финансије. 

Сходно члану 15б локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 

јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) на годишњем 
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нивоу за правна лица и предузетнике не може бити већа од 20% одговарајућих износа утврђених у 

члану 15а ст. 2, 3. и 4. овог закона, зависно од тога да ли су разврстани у велика, средња и мала 

правна лица и предузетнике и зависно од делатности које обављају. 

 Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 

поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 

50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу из става 1. овог члана. 

Сходно члану 15в  прописани  су највиши износ локалне комуналне таксе за држање 

моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа 

приликом регистрације возила.  

Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1. овог члана усклађују се годишње, са 

годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове 

статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а 

износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

 Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог 

члана, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне 

комуналне таксе. 

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене 

највише износе локалне комуналне таксе из става 1. овог члана. 

Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из става 4. овог члана 

примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије." 

У случају да јединица локалне самоуправе пропише више износе ове таксе од износа 

прописаних у ставу 1. овог члана, примењиваће се највиши износи прописани овим законом. 

Члан 17. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2016 и 91/2016 - усклађени дин. изн....104/2016 и 96/2017) предвиђено је да јединица локалне 

самоуправе може утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте 

делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у 

смислу закона којим се уређује рачуноводство и по деловима територије, односно у зонама у којима 

се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.  

Чланом 18. истог закона прописано је да се актом скупштине јединице локалне самоуправе, 

којим се уводи локална комунална такса, утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин 

плаћања локалне комуналне таксе. 

С тим у вези, чланом 20. тачка 4) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 и 101/2016) прописано је да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и 

законом утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада.  

Чланом 32. тач. 3) и 13) истог закона предвиђено је да скупштина општине, у складу са 

законом утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада, те утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини 

припадају по закону. 

У складу са Законом о финансирању локалне самоуправе("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени 

дин. изн., 83/2016 и 91/2016 - усклађени дин. изн....104/2016 и 96/2017) и Законом о трговини("Сл. 

гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013), фирмарина се плаћа када је фирма истакнута, укључујући 

ситуацију када постоји обавеза истицања фирме за одређена друштва (трговце). Закон о трговини у 

члану 42. став 1 прописује да је трговац дужан да на продајном месту има видно истакнуто 

пословно име, односно назив или скраћено пословно име. 

Законским одредбама су утврђене надлежности општине у погледу својих изворних јавних 

прихода, укључујући локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору 
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(фирмарину). Општини припадају ти приходи остварени на њеној територији. Такође, прописано је 

да ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну фирму, а за сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за 

сваку истакнуту фирму.  Законом су прописани критеријуми за ослобођење од плаћања локалне 

комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору (фирмарину) и њена максимална 

висина на годишњем нивоу, који се примењују и на случај када исти обвезник има више пословних 

објеката у више општина са више истакнутих фирми. 

Одредбама члана 10. тачка 4. Статута општине Жабари ("Службени гласник општине 

Жабари", бр. 7/2008,3/2013,4/2014,7/2014, 10/2015 и 6/2017), предвиђено је да Општина преко својих 

органа, у складу са Уставом и законом утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и 

мерила за одређивање висине локалних такси и накнада. 
 У складу са чланом 13. тачка 3 и тачка 13 Статута општине Жабари, доношење ове одлуке у надлежности 

је Скупштине општине Жабари.  

 

- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ 

 

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и 

накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом. 

Одлука из става 1. овог члана доноси се након одржавања јавне расправе, а може се мењати 

највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за 

наредну годину. 

Изузетно, одлука из става 1. овог члана може се изменити и у случају доношења, односно 

измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 

Одлука се објављује на начин на који се објављују акти јединице локалне самоуправе. 

         Одлуком о локалним комуналним таксама извршено је усклађивање са Законом о финасирању 

локалне самоуправе у погледу законских решења која су регулисала лимите за утврђивање 

појединих таксених облика и одређивање таксених обвезника (члан 15, 15а, 15б и 15в Закона).  
         Чланом15в Закона о финансирању локалне самоуправе прописани су највиши износи локалне 

комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила.  

  

                Обрађивач  

Одељење за буџет и финансије 

 

 

 

                                                                                     Начелник општинске управе 

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

101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015 и 

99/2016), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Р.С.бр. 62/06,47/2011 и 

93/2012) и чл. 32 став1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (" Сл. гласник Републике Србије" 

бр. 129/07 и 83/2014) и чл.10 став 1.тачка 3. и 13. став 1.тачка 2. Статута Општине Жабари, (" Сл. 

гласник Општине Жабари", бр.7/08,3/2013,4/2014,7/2014,10/2015 и 6/2017), а на предлог 

Општинског већа   

  Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана  14.12.2017. године, донела  је: 

 

ОДЛУКА 

 O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 

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

за 2018 годину ( у даљем тексту Буџет), њено извршење, обим задуживања за потребе финансирања 

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

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

средстава. 

             I . OПШТИ ДЕО 
 

Члан 2. 

 

Буџет општине Жабари за 2018. годину састоји се од: 

 

 ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА 

 

ТРЕЗОР 
ОПШТИНЕ 
ЖАБАРИ    

 2018.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) 287.745.836,00 

    1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 287.645.836,00 

1   - буџетска средства 287.645.836,00 

2   - сопствени приходи   

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) 309.035.028,72 

    2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 282.738.547,93 

5   - текући буџетски расходи 282.738.547,93 

6   - расходи из сопствених прихода   

7   - донације   

    
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 
5) у чему: 26.296.480,79 

8   - текући буџетски издаци 26.296.480,79 

9   - издаци из сопствених прихода   
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10   - донације   

    БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -21.289.192,72 

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) -21.289.192,72 

    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 21.289.192,72 

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) 21.289.192,72 

 

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

су у следећим износима у рачуну прихода и примања: 

 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.Г.-31.12.2018. ГОД.   

   

ОПИС Шифра ек.класиф. 
Укупна сред. 

  2   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

  287.745.836,00 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Порески приходи 71 88.000.000,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и кап.добитке(осим самодоп.) 711 47.500.000,00 

    1.2. Самодопримос 711180 400.000,00 

    1.3. Порез на имовину 713 24.000.000,00 

    1.4. Порез на добра и услуге 
714 

11.500.000,00        (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 5.000.000,00 

2. Непорески приходи 
74+77+78 

16.726.749,00     (осим накнада које се користе преко Буџ.фонда), у чему: 

3. Донације 731+732   

4. Трансфери 733 182.919.087,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

  309.035.028,72 И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Текући расходи 4 282.738.547,93 

    1.1. Расходи за запослене 41 84.522.254,00 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 83.361.000,00 

  43   

    1.3. Отплата камата 44   

    1.4. Субвенције 45 4.003.938,00 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 22.500.000,00 

    1.6. Остали расходи 48+49 45.454.369,00 
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2. Трансфери 463+465 42.896.986,93 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 26.296.480,79 

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 

21.289.192,72 (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)   21.289.192,72 

 

Члан 3. 

   

                Буџет општине Жабари за 2018. годину састоји се од: 

 

1.) Приходи и примања у износу од                      287.745.836,00 динара, 

2.) Расходи и издаци у износу од                            309.035.028,72 динара и 

3.) Буџетски дефицит у износу од                             21.289.192,72 динара. 

 

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

21.289.192,72 динара обезбеђена су из неутрошених средстава  из предходне године, класа 3, извор 

финансирања 01, 07, 08 и 13 .  

Члан 4. 

 

У текућу буџетску резерву издвајају се средства 4,0% од текућих прихода и примања у 

износу од 11.533.683,00 динара, и она ће се користити одлуком председника општине, а на предлог 

локалног органа управе надлежног за финансије,  за непредвиђене и недовољно предвиђене 

апропријације,   (врста трошка) и представљају повећање апропријације за одређене намене. 

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

Одлуком, за коју утврди да неће бити утрошена . 

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

буџета услед смањеног обима примања буџета локалне самоуправе. 

 

Члан 5. 

 

      У сталну буџетску резерву издваја 0,5% од текућих прихода и примања, износ од 

1.401.710,00 динара. 
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      Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине и исказују као посебна 

апропријација и користе се у складу са Законом о буџетском систему 

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

буџета на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. 

      Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве председник општине доставља 

скупштини уз Завршни рачун буџета. 

Члан 6. 

 

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

 

                    П Р О Г Р А М И       0,00 

            

ПРОГРАМ 1 Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 550.000,00   550.000,00 

0,18 

            

ПРОГРАМ 2 Комуналне 

делатности 12.798.480,79 0,00 12.798.480,79 
4,14 

            

ПРОГРАМ 3 Локални 

економски развој 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
0,32 

            

ПРОГРАМ 4 Развој 

туризма 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 
0,52 

            

ПРОГРАМ 5 

Пољопривреда и рурални 

развој 4.003.938,00 0,00 4.003.938,00 

1,30 

            

ПРОГРАМ 6 Заштита 

животне средине 7.648.000,00 0,00 7.648.000,00 
2,47 

            

ПРОГРАМ 7 

Организација саобраћаја 

и саобраћајна 

инфраструктура 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 

3,37 

            

ПРОГРАМ  8 

Предшколско васпитање 

и образовање 21.270.000,00 0,00 21.270.000,00 

6,88 

            

ПРОГРАМ 9 Основно 

образовање и васпитање 31.775.000,00 0,00 31.775.000,00 
10,28 

            

ПРОГРАМ 10 Средње 

образовање и васпитање     0,00 
0,00 

            

ПРОГРАМ 11 Социјална 

и дечја заштита 23.591.986,93 0,00 23.591.986,93 
7,63 

            

ПРОГРАМ 12 Здраствена 

заштита 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 
0,97 

            

ПРОГРАМ 13 Развој 

културе и информисања 17.080.000,00 0,00 17.080.000,00 
5,53 

            

ПРОГРАМ 14 Развој 

спорта и омладине 10.556.000,00 0,00 10.556.000,00 
3,42 

            

ПРОГРАМ 15 Опште 

услуге локалне 

самоуправе 124.641.223,00 0,00 124.641.223,00 

40,33 

            

ПРОГРАМ 16 Политички 

систем локалне саоуправе 39.120.400,00 0,00 39.120.400,00 
12,66 

            

ПРОГРАМ 17 Енергетска 

ефикасност и обновљиви 

извори енергије     0,00 

0,00 

            УКУПНО ПРОГРАМИ: 309.035.028,72 0,00 309.035.028,72 
100,00 

 

 

Члан 7. 

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

трансфере осталим нивоима власти за буџетску 2018. годину и наредне две године исказујемо у 

следећој табели: 
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Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Шифра ЈЛС:            

117 Жабари    1 

             

    
171.948.267   0 107.501.929 81.571.299 56.776.968 11.200.000 11.200.000 11.200.000 

             

           
                у дин 
(заокружено на 000) 

П
р
и
о
р
и
т
е
т 

Назив капиталног пројекта 

Год
ина 

поче
тка 
фин
анси
рањ

а 
прој
екта 

Год
ина 
завр
шетк

а 
фин
анси
рањ

а 
прој
екта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Угово
рени 
рок 
завр
шетк

а 
(месе

ц-
годин

а)  

Реали
зован

о 
закљу
чно са 
31.12.2

016. 
годин

е 

2017 - 
план 

2017 - 
процена 
извршењ

а 

 2018  2019  2020 
Након   
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Реконструкција дела главног 
цевовода у Александровцу  

2017 2018 8.983.481 
јун 

2018 
0 8.983.481 0 8.983.481 0 0 0 

2 
Асфалтирање путева на 
територији општине Жабари 

2017 
нако

н 
2020 

36.677.476 
децем

бар 
2017 

0 16.677.476 16.677.476 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

3 

Уређење (ревитализација) 
пољских путева на територији 
општине Жабари 

2017 2017 14.074.883 
август 

2017 
0 4.500.000 4.074.883 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
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4 

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

2016 
нако

н 
2020 

5.455.480 
мај 

2017 
0 1.455.480 1.455.480 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

5 

Инвестиционо одржавање ОШ 
"Херој Роса Трифуновић 
Александровац 

2017 2017 7.568.857 
децем

бар 
2017 

0 7.568.857 7.568.857 0 0 0 0 

6 

Реконструкција фекалног 
колектора у ул. 9 септембра, 
Смедеревска и део улице Кнеза 
Милоша у Жабарима II фаза 

2017 2017 1.309.507 
август 

2017 
0 2.150.000 1.309.507 0 0 0 0 

7 

Појачано одржавање и доградња 
спортског терена у Влашком Долу 2017 2017 5.273.921 

октоба
р 2017 

0 5.273.921 5.273.921 0 0 0 0 

8 

Грађевински радови на 
адаптацији и санацији О.Ш. "Дуде 
Јовић" ул. Кнеза Милоша 117,  
Жабари 

2017 2017 22.029.530 
јул 

2017 
0 22.029.530 22.029.530 0 0 0 0 

9 

Грађевински радови на 
адаптацији и санацији школског 
објекта основне школе "Дуде 
Јовић" издвојено одељење 
Брзоходе, општина Жабари 

2017 2017 8.307.216 
март 
2017 

0 8.307.216 8.307.216 0 0 0 0 

1
0 

Грађевински радови на санацији и 
адаптацији здравствене 
амбуланте у Влашком Долу 2017 2018 6.351.088 

мај 
2018 

0 6.351.088 0 6.351.088 0 0 0 

1
1 

Завршетак школске фискултурне 
сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, 
ради релизације програма Заврши 
започето 

2017 2018 34.374.580 
новем

бар 
2017 

0 13.439.280 13.255.181 21.119.399 0 0 0 
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1
2 

Санација Шајковачког потока  
(обезбеђење протицајног 
профила бујичних потока) 2017 2018 1.471.348 

јул 
2017 

0 800.000 731.348 740.000 0 0 0 

1
3 

Израда пројектне докуменације за 
установе културе у општини 
Жабари 

2017 
нако

н 
2020 

800.000 
децем

бар 
2020 

0 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 

1
4 

Пројекти за Индустријску зону 
Жабари 2017 2018 550.000 

децем
бар 

2018 
0 550.000 0 550.000 0 0 0 

1
5 

Израда пројектне документације 
за водоснабдевање у општини 
Жабари 

2017 
нако

н 
2020 

2.345.000 
децем

бар 
2020 

0 845.000 0 845.000 500.000 500.000 500.000 

1
6 

Израда пројектне документације 
за путну инфраструктуру у 
општини Жабари 2017 

нако
н 

2020 
4.222.000 

децем
бар 

2020 
0 602.600 222.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

1
7 

Израда пројектне докуменације за 
канализацију у општини Жабари 2017 2018 218.000 

децем
бар 

2018 
0 218.000 0 218.000 0 0 0 

1
8 

Реконструкција Дома културе у 
Породину 2017 2018 5.000.000 

децем
бар 

2019 
0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 

1
9 

Изградња надстрешнице 
2017 2018 1.740.000 

децем
бар 

2020 
0 1.740.000 0 1.740.000 0 0 0 

2
0 

Стручни надзор 
2017 

нако
н 

2020 
5.195.900 

децем
бар 

2020 
0 810.000 665.900 1.530.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
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Члан 8   

 

Овом одлуком о буџету за 2018. годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у  

износу од  56.776.968,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на  

следећи начин: 

- из  прихода и примања буџета у износу од 29.306.561,00 динара и 

- суфинансирање из oсталих извора буџетских корисника у износу од 27.470.407,00 динара. 

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

укупном износу од 11.200.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 11.200.000,00 динара и 

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

За капиталне пројекте планирано је да се у 2020. години обезбеде средства у буџету у 

укупном износу од 11.200.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 11.200.000,00 динара и 

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

План финансирања појединачних пројеката дат је у самој табели. 

 

                                                                     Члан 9. 

  

              Приходи и примања буџета општине Жабари у укупном износу од 309.035.028,72, 

састоје се од текућих прихода у износу од 287.645.836,00 динара и 21.289.192,72 динара су 

пренета неутрошена средства из предходне године, по врстама, односно економским 

класификацијама су: 

 

 

 

Класа/

Катего

рија/Гр

упа 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

План за 2018.  

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА Средства из 

буџета 

Струк

т-ура 

% 

Средств

а из 

осталих 

извора 

финан. 

буџ. 

корисни

ка 

    
Пренета средства из претходне године 21.289.192,72 6,89   21.289.192,72 

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  287.645.836,00 93,08 0,00 287.645.836,00 

710000   ПОРЕЗИ 88.000.000,00 28,48 0,00 88.000.000,00 

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
47.500.000,00 15,37 0,00 47.500.000,00 

  711111 Порез на зараде 35.000.000,00 11,33   35.000.000,00 

  711121 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

600.000,00 0,19   600.000,00 

  711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе 

2.500.000,00 0,81   2.500.000,00 
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  711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 

2.500.000,00 0,81   2.500.000,00 

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

  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 

покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске 

управе  

500.000,00 0,16   500.000,00 

  711146 
Порез на приход од пољопривреде и 

шумарства, по решењу Пореске управе 
  0,00   0,00 

  711147 Порез на земљиште   0,00   0,00 

  711148 
Порез на приходе од непокретности, по 

решењу Пореске управе 
  0,00   0,00 

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

  711181 Самодоприноси 200.000,00 0,06   200.000,00 

  711184 
Самодоприноси од лица који самостално 

обављају делатност 
200.000,00 0,06   200.000,00 

  711190 Порез на друге приходе 6.000.000,00 1,94   6.000.000,00 

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 24.000.000,00 7,77 0,00 24.000.000,00 

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од физичких лица 
14.500.000,00 4,69   14.500.000,00 

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од правних лица 
5.200.000,00 1,68   5.200.000,00 

  713126 

Порез на имовину (осим на неизграђено 

земљиште), обвезника који воде пословне 

књиге                                   

  0,00   0,00 

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу 

Пореске управе 
500.000,00 0,16   500.000,00 

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске управе 
1.800.000,00 0,58   1.800.000,00 

  713422 

Порез на пренос апсолутних права на 

акцијама и другим хартијама од вредности, 

по решењу Пореске 

управе 

  0,00   0,00 

  713423 

Порез на пренос апсолутних права на 

моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске 

управе         

2.000.000,00 0,65   2.000.000,00 

  713424 

Порез на пренос апсолутних права у 

осталим случајевима, по решењу Пореске 

управе       

  0,00   0,00 

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

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 11.500.000,00 3,72 0,00 11.500.000,00 

  714441 Средства за противпожарну заштиту   0,00   0,00 

  714431 

Комунална такса за коришћење рекламних 

паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора 

на објектима и просторима који припадају 

јединици локалне самоуправе(коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере и сл.)   

  0,00   0,00 
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  714513 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

8.000.000,00 2,59   8.000.000,00 

  714543 
Накнада за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта 
  0,00   0,00 

  714549 
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих 

материја и одложеног отпада 
  0,00   0,00 

  714552 Боравишна такса   0,00   0,00 

  714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 
3.500.000,00 1,13   3.500.000,00 

  714572 
Комунална такса за држање средстава за 

игру („забавне игре“) 
  0,00   0,00 

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 5.000.000,00 1,62 0,00 5.000.000,00 

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 
5.000.000,00 1,62   5.000.000,00 

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 182.919.087,00 59,19 0,00 182.919.087,00 

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

  732150 
Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа градова 
  0,00   0,00 

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 
182.919.087,00 59,19 0,00 182.919.087,00 

  
733151 

Ненаменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општина 
181.542.087,00 58,74   181.542.087,00 

  733154 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист 

нивоаопштина 

1.377.000,00 0,45   1.377.000,00 

  733253 
Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општина 
  0,00   0,00 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 16.676.749,00 5,40 0,00 16.676.749,00 

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 3.850.000,00 1,25 0,00 3.850.000,00 

  741151 Камате на средства трезора општине 1.000.000,00 0,32   1.000.000,00 

  741411 
Приход од имовине који припада имаоцима 

полисе осигурања 
  0,00   0,00 

  741510 Накнада за коришћење природних добара   0,00   0,00 

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 
  0,00   0,00 

  741522 

Средства остварена од давања у закуп 

пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредних објеката у државној 

својини 

600.000,00 0,19   600.000,00 

  741526 
Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 
100.000,00 0,03   100.000,00 

  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 

1.700.000,00 0,55   1.700.000,00 
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  741532 

Комунална такса за коришћење простора за 

паркирање друмских моторних и 

прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима 

100.000,00 0,03   100.000,00 

  741533 

Комунална такса за коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора 

или друге облике привременог коришћења 

  0,00   0,00 

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 
300.000,00 0,10   300.000,00 

  741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом 
50.000,00 0,02   50.000,00 

  741542 
Накнада за коришћење природног 

лековитог фактора 
  0,00   0,00 

  741560 Накнада за воде   0,00   0,00 

  741569 
Накнада за коришћење сливних вода од 

приватних лица 
  0,00   0,00 

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 
10.326.749,00 3,34 0,00 10.326.749,00 

  742146 

Приходи остварени по основу пружања 

услуга боравка деце у предшколским 

установама 

2.823.000,00 0,91   2.823.000,00 

  742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе општине и 

индиректни корисници њиховог буџета 

700.000,00 0,23   700.000,00 

  742251 Општинске административне таксе 500.000,00 0,16   500.000,00 

  742252 
Накнада за обавезни здравствени преглед 

биља 
  0,00   0,00 

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта (дубиоза) 
500.000,00 0,16   500.000,00 

  742254 

Трошкови пореског и прекршајног 

поступка изворних јавних прихода општина 

и градова 

  0,00   0,00 

  742255 Накнада за озакоњавање објеката 2.500.000,00 0,81   2.500.000,00 

  742351 
Приходи  које својом делатношћу остваре 

органи и организације општине 
3.000.000,00 0,97   3.000.000,00 

  742372 
Приходи буџетских корисника које 

остварују додатним активностима 
303.749,00 0,10   303.749,00 

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 
2.000.000,00 0,65 0,00 2.000.000,00 

  743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, 

предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

1.800.000,00 0,58   1.800.000,00 

  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 

100.000,00 0,03   100.000,00 
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  743924 

Приход од увећаног целокупног пореског 

дуга који је предмет принудне наплате за 

5% на дан почетка 

100.000,00 0,03   100.000,00 

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
300.000,00 0,10 0,00 300.000,00 

  744151 

Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

општине 

300.000,00 0,10   300.000,00 

  744251 

Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

општине 

  0,00   0,00 

745000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 
200.000,00 0,06 0,00 200.000,00 

  745151 Остали приходи у корист нивоа градова 100.000,00 0,03   100.000,00 

  745152 
Закупнина за стан у државној својини у 

корист нивоа града 
100.000,00 0,03   100.000,00 

  745153 

Део добити јавног предузећа према одлуци 

управног одбора јавног предузећа у корист 

нивоа градова 

  0,00   0,00 

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
50.000,00 0,02 0,00 50.000,00 

  771111 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 
50.000,00 0,02   50.000,00 

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0,00 0,00 0,00 0,00 

  791110 Приходи из буџета   0,00   0,00 

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
100.000,00 0,03 0,00 100.000,00 

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 
100.000,00 0,03 0,00 100.000,00 

  811000 Примања од продаје непокретности 100.000,00 0,03   100.000,00 

  812000 Примања од продаје покретне имовине   0,00   0,00 

840000 
  

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  841000 Примања од продаје земљишта   0,00   0,00 

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
0,00 0,00 0,00 0,00 

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  0,00 0,00 0,00 0,00 

  911441 
Примања од задуживања од пословних 

банака у земљи у корист нивоа градова 
  0,00   0,00 

  912 Примања од иностраног задуживања   0,00   0,00 

920000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  921941 
Примања од продаје домаћих акција и 

осталог капитала у корист нивоа градова  
  0,00   0,00 

  7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 

287.745.836,00 93,11 0,00 287.745.836,00 

                 

3+7+8+

9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
309.035.028,72 100,00 0,00 309.035.028,72 
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                                                                 Члан 10. 

 

 

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

износима и то: 

 

       ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА  

      

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3,00 4 5,00 6,00 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 282.738.547,93   0,00 282.738.547,93 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 84.522.254,00 27,4% 0,00 84.522.254,00 

411 Плате и додаци запослених 59.560.000,00 19,3% 0,00 59.560.000,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.707.254,00 3,5% 0,00 10.707.254,00 

413 Накнаде у натури (превоз) 275.000,00 0,1% 0,00 275.000,00 

414 Социјална давања запосленима 6.285.000,00 2,0% 0,00 6.285.000,00 

415 Накнаде за запослене 7.030.000,00 2,3% 0,00 7.030.000,00 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 665.000,00 0,2% 0,00 665.000,00 

417 Посланички додатак; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

418 Судијски додатак. 0,00 0,0% 0,00 0,00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 83.361.000,00 27,0% 0,00 83.361.000,00 

421 Стални трошкови 12.540.000,00 4,1% 0,00 12.540.000,00 

422 Трошкови путовања 815.000,00 0,3% 0,00 815.000,00 

423 Услуге по уговору 38.318.000,00 12,4% 0,00 38.318.000,00 

424 Специјализоване услуге 9.070.000,00 2,9% 0,00 9.070.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 11.900.000,00 3,9% 0,00 11.900.000,00 

426 Материјал 10.718.000,00 3,5% 0,00 10.718.000,00 

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 0,0% 0,00 0,00 

431 Амортизација некретнина и опреме; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

432 Амортизација култивисане имовине; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

433 Употреба драгоцености; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

434 Употреба природне имовине; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

435 Амортизација нематеријалне имовине 0,00 0,0% 0,00 0,00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 0,00 0,0% 0,00 0,00 

441 Отплата домаћих камата; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

442 Отплата страних камата; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

443 Отплата камата по гаранцијама 0,00 0,0% 0,00 0,00 

444 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,0% 0,00 0,00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 4.003.938,00 1,3% 0,00 4.003.938,00 

4511 

Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
200.000,00 0,1% 0,00 200.000,00 

4512 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
3.803.938,00 1,2% 0,00 3.803.938,00 

452 

Субвенције приватним финансијским 

институцијама; 
0,00 0,0% 0,00  

453 

Субвенције јавним финансијским 

институцијама; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

454 Субвенције приватним предузећима 0,00 0,0% 0,00 0,00 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 42.896.986,93 13,9% 0,00 42.896.986,93 



 33 

461 Донације страним владама  0,00 0,0% 0,00 0,00 

462 
Донације и дотације међународним 

организацијама 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 29.206.986,93 9,5%  29.206.986,93 

4632 
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
1.170.000,00 0,4% 0,00 1.170.000,00 

464 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
3.200.000,00 1,0% 0,00 3.200.000,00 

465 Остале донације, дотације и трансфери  9.320.000,00 3,0% 0,00 9.320.000,00 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 22.500.000,00 7,3% 0,00 22.500.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22.500.000,00 7,3% 0,00 22.500.000,00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 32.478.976,00 10,5% 0,00 32.478.976,00 

481 Дотације невладиним организацијама; 14.368.400,00 4,6% 0,00 14.368.400,00 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 14.384.576,00 4,7% 0,00 14.384.576,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 2.011.000,00 0,7% 0,00 2.011.000,00 

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других 

природних узрока; 

300.000,00 0,1% 0,00 300.000,00 

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа; 
1.415.000,00 0,5% 0,00 1.415.000,00 

489 

Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију националног инвестиционог 

плана 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

БУЏЕТА 
12.975.393,00 4,2% 0,00 12.975.393,00 

494 

Административни трансфери из буџета - 

Текући расходи 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

495 

Административни трансфери из буџета - 

Издаци за нефинансијску имовину 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

496 

Административни трансфери из буџета - 

Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

499 

Административни трансфери из буџета - 

Средства резерве 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

49911 Стална резерва 1.441.710,00 0,5% 0,00 1.441.710,00 

49912 Текућа резерва 11.533.683,00 3,7% 0,00 11.533.683,00 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 26.296.480,79 8,5% 0,00 26.296.480,79 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 26.296.480,79 8,5% 0,00 26.296.480,79 

511 Зграде и грађевински објекти; 25.236.480,79 8,2% 0,00 25.236.480,79 

512 Машине и опрема; 910.000,00 0,3% 0,00 910.000,00 

513  Остале некретнине и опрема; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

514 Култивисана имовина; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

515 Нематеријална имовина 150.000,00 0,0% 0,00 150.000,00 

520 ЗАЛИХЕ 0,00 0,0% 0,00 0,00 

521 Робне резерве; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

522 Залихе производње; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

523 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,0% 0,00 0,00 

531 Драгоцености 0,00 0,0%   

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 0,00 0,0% 0,00 0,00 

541 Земљиште; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

542 Рудна богатства; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

543 Шуме и воде 0,00 0,0% 0,00 0,00 
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550 
Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. 

нип-а 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. 

нип-а 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  0,00 0,0% 0,00 0,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 0,00 0,0% 0,00 0,00 

612 Отплата главнице страним банкама 0,00 0,0% 0,00  

613 Отплата дуга по гаранцијама 0,00 0,0% 0,00  

620 Набавка финансијске имовине 0,00 0,0% 0,00 0,00 

621 Набавка домаће фин. Имовине 0,00 0,0% 0,00 0,00 

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  309.035.028,72 100,0% 0,00 309.035.028,72 

 

 

 ПОСЕБАН ДЕО 

 

 

Члан 11. 

 

Укупни расходи и издаци, финансирани из свих извора финансирања у износу од 

309.035.028,72 динара , распоређују се по корисницима и то 
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Опис 
Средства из 

буџета 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1 1         СКУПШТИНА OПШТИНЕ       

1  2101    
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

  
2101-

0001 
   Функционисање скупштине    

   111   Извршни и законодавни органи    

    1 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
3.590.000,00  3.590.000,00 

    2 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
660.000,00  660.000,00 

    3 413 Накнаде у натури 15.000,00  15.000,00 

    4 414 Социјална давања запосленима 326.000,00  326.000,00 

    5 415 Накнаде за запослене, 500.000,00  500.000,00 

    6 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
15.000,00  15.000,00 

    7 422 Трошкови путовања 140.000,00  140.000,00 

    8 423 Услуге по уговору 6.990.000,00  6.990.000,00 

    9 426 Материјал 910.000,00  910.000,00 

    10 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
700.000,00  700.000,00 

    11 485 Накн.штете за повреду или 65.000,00  65.000,00 
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штету нанету од државних 

органа 

      
Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     01 Приходи из буџета 13.911.000,00  13.911.000,00 

      Функција 111: 13.911.000,00 0,00 13.911.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 13.911.000,00  13.911.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0001: 
13.911.000,00 0,00 13.911.000,00 

          

  
2101-

П1 
   

Манифестација Дана 

особођења општине Жабари 
   

   111   Извршни и законодавни органи    

    12 423 Услуге по уговору 1.350.000,00  1.350.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     01 Приходи из буџета 1.350.000,00  1.350.000,00 

      Функција 111: 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0602-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 1.350.000,00  1.350.000,00 

      Свега за пројекат 0602-П1: 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

          

  
2101-

П2 
   Изборна комисија    

   160   
Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 
   

    13 423 Услуге по уговору 200.000,00  200.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 160: 
      

     01 Приходи из буџета 200.000,00  200.000,00 

      Функција 160: 200.000,00 0,00 200.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0602-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 200.000,00  200.000,00 

      Свега за пројекат 0602-П2: 200.000,00 0,00 200.000,00 

          

      Политичке партије    

   160   
Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 
   

    14 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
92.400,00  92.400,00 

     
481

9 

Редовна делатност политичких 

партија 
92.400,00  92.400,00 

     
481

9 

Изборне активности 

политичких партија 
   

      
Извори финансирања за 

функцију 160: 
      

     01 Приходи из буџета 92.400,00  92.400,00 

      Функција 160: 92.400,00 0,00 92.400,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат : 
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     01 Приходи из буџета 92.400,00  92.400,00 

      Свега  92.400,00 0,00 92.400,00 

      
Извори финансирања за 

Програм 16: 
   

     01 Приходи из буџета 15.553.400,00  15.553.400,00 

      Свега за Програм 16: 15.553.400,00 0,00 15.553.400,00 

          

      
Извори финансирања за 

Раздео 1: 
   

     01 Приходи из буџета 15.553.400,00  15.553.400,00 

      Свега за Раздео 1: 15.553.400,00 0,00 15.553.400,00 

          

2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        

  2101    
ПРОГРАМ 16 - 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

   

  
2101-

0002 
   

Функционисање извршних 

органа 
   

   111   Извршни и законодавни органи    

    15 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
4.850.000,00  4.850.000,00 

    16 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
880.000,00  880.000,00 

    17 413 Накнаде у натури 30.000,00  30.000,00 

    18 414 Социјална давања запосленима 427.000,00  427.000,00 

    19 415 Накнаде за запослене 600.000,00  600.000,00 

    20 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
50.000,00  50.000,00 

    21 422 Трошкови путовања 200.000,00  200.000,00 

    22 423 Услуге по уговору 1.900.000,00  1.900.000,00 

    23 424 Специјализоване услуге 500.000,00  500.000,00 

    24 426 Материјал 1.290.000,00  1.290.000,00 

    25 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
800.000,00  800.000,00 

    26 485 

Накнада штете за повреду или 

штету нанету од стране 

државних органа 

50.000,00  50.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     01 Приходи из буџета 11.577.000,00  11.577.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 111: 11.577.000,00 0,00 11.577.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 11.577.000,00  11.577.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      
Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
11.577.000,00 0,00 11.577.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програм 16: 
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     01 Приходи из буџета 11.577.000,00  11.577.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Свега за Програм 16: 11.577.000,00 0,00 11.577.000,00 

          

  1201    
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

   

  
1201-

0004 
   

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области 

јавног информисања 

   

   830   Услуге емитовања и штампања    

    27 423 Услуге по уговору 1.000.000,00  1.000.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 830: 
      

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00  1.000.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 830: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0004: 

      

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00  1.000.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0004: 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 13: 
   

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00  1.000.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

          

      
Извори финансирања за 

Раздео 2: 
   

     01 Приходи из буџета 12.577.000,00  12.577.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Свега за Раздео 2: 12.577.000,00 0,00 12.577.000,00 

3           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

  1201    
ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

  
1201-

0002 
   

Функционисање извршних 

органа 
   

   111   Извршни и законодавни органи    

    28 423 Услуге по уговору 10.350.000,00  10.350.000,00 

    29 426 Материјал 100.000,00  100.000,00 

    30 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
1.100.000,00  1.100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     01 Приходи из буџета 11.550.000,00  11.550.000,00 
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      Функција 111: 11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 11.550.000,00  11.550.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 16: 
   

     01 Приходи из буџета 11.550.000,00  11.550.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      Свега за Програм 16: 11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Раздео 3: 
   

     01 Приходи из буџета 11.550.000,00  11.550.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Свега за Раздео 3: 11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 

              

4           
ОПШТИНСКО  

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
      

  0602    
ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

  
0602-

0004 
   

Општинско јавно 

правобранилаштво 
   

   330   Судови    

    31 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1.240.000,00  1.240.000,00 

    32 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
230.000,00  230.000,00 

    33 413 Накнаде у натури 15.000,00  15.000,00 

    34 414 Социјална давања запосленима 170.000,00  170.000,00 

    35 415 Накнаде за запослене 220.000,00  220.000,00 

    36 422 Трошкови путовања 40.000,00  40.000,00 

    37 423 Услуге по уговору 165.000,00  165.000,00 

    38 426 Материјал 130.000,00  130.000,00 

    39 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери (Уредба Владе) 
170.000,00  170.000,00 

    40 482 
Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
43.576,00  43.576,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 330: 
      

     01 Приходи из буџета 2.423.576,00  2.423.576,00 

      Функција 330: 2.423.576,00 0,00 2.423.576,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0004: 

      

     01 Приходи из буџета 2.423.576,00  2.423.576,00 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0004: 
2.423.576,00 0,00 2.423.576,00 
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Извори финансирања за 

Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 2.423.576,00  2.423.576,00 

      Свега за Програм 15: 2.423.576,00 0,00 2.423.576,00 

          

      
Извори финансирања за 

Раздео 4: 
   

     01 Приходи из буџета 2.423.576,00  2.423.576,00 

      Свега за Раздео 4: 2.423.576,00 0,00 2.423.576,00 

          

5 
0

0. 
        ОПШТИНСКА УПРАВА       

  

0602 

   
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   

  
0602-

0001 
   

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

   

   130   Опште јавне услуге    

  
 

 41 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
38.620.000,00  38.620.000,00 

  
 

 42 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
6.912.254,00  6.912.254,00 

    43 413 Накнаде у натури 100.000,00  100.000,00 

    44 414 Социјална давања запосленима 4.190.000,00  4.190.000,00 

    45 415 Накнаде за запослене 4.500.000,00  4.500.000,00 

    46 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
300.000,00  300.000,00 

    47 421 Стални трошкови 7.000.000,00  7.000.000,00 

    48 422 Трошкови путовања 150.000,00  150.000,00 

    49 423 Услуге по уговору 5.980.000,00  5.980.000,00 

    50 424 Специјализоване услуге 250.000,00  250.000,00 

    51 425 Текуће поправке и одржавање 2.200.000,00  2.200.000,00 

    52 426 Материјал 2.750.000,00  2.750.000,00 

    53 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
5.000.000,00  5.000.000,00 

    54 482 
Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
14.000.000,00  14.000.000,00 

    55 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
2.000.000,00  2.000.000,00 

    56 485 
Накнада штете за повреду од 

стране државних органа 
500.000,00  500.000,00 

    57 511 Зграде и грађевински објекти 600.000,00  600.000,00 

  
0602-

П1 
 58 511 

Зграде и грађевински објекти-

Пројекат изградња настрешнице 
1.740.000,00  1.740.000,00 

    59 512 Машине и опрема 600.000,00  600.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 130: 
      

     01 Приходи из буџета 95.652.254,00  95.652.254,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1.740.000,00  1.740.000,00 

      Функција 130: 97.392.254,00 0,00 97.392.254,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-
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0001: 

     01 Приходи из буџета 95.652.254,00 0,00 95.652.254,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1.740.000,00  1.740.000,00 

      
Програмска активност 0602-

0001 
97.392.254,00 0,00 97.392.254,00 

          

      БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА     

  
0602-

0010 
112 60 

499

11 
Стална резерва 0,05% 1.441.710,00  1.441.710,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0010: 

      

     01 Приходи из буџета 1.441.710,00  1.441.710,00 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0010: 
1.441.710,00 0,00 1.441.710,00 

  
0602-

0009 
112 61 

499

12 
Текућа резерва 4,0% 11.533.683,00  11.533.683,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0009: 

      

     01 Приходи из буџета 11.533.683,00  11.533.683,00 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0009: 
11.533.683,00 0,00 11.533.683,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 112: 
      

     01 Приходи из буџета 12.975.393,00  12.975.393,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 112: 12.975.393,00 0,00 12.975.393,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0009+0010: 

      

     01 Приходи из буџета 12.975.393,00  12.975.393,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      
Свега за програмску 

активност 0602-0001: 
12.975.393,00 0,00 12.975.393,00 

          

      
Извори финансирања за 

функцију 112: 
      

     01 Приходи из буџета 12.975.393,00  12.975.393,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      Функција 112: 12.975.393,00 0,00 12.975.393,00 

  
0602-

П2 
   Пројекат јавних радова    

   620   Развој заједнице    

    62 464 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурањаНАЦИОНАЛНОЈ 

СЛУЖБИ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 100.000,00 0,00 100.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 
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      Функција 620: 100.000,00 0,00 100.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0602-П: 
      

     01 Приходи из буџета 100.000,00  100.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      Свега за пројекат 0602-П: 100.000,00 0,00 100.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 108.727.647,00  108.727.647,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1.740.000,00  1.740.000,00 

      Свега за Програм 15: 110.467.647,00 0,00 110.467.647,00 

          

5           ЈАВНИ РЕД И МИР       

  

0602  

  
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ    

  
0602-

0001 
   

Функционисање локалне 

самоуправе 
   

  
 320 

  
Услуге противпожарне 

заштите    

    63 423 Услуге по уговору 100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 320: 
      

     01 Приходи из буџета 100.000,00  100.000,00 

      Функција 320: 100.000,00 0,00 100.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0602-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 100.000,00  100.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0602-0001: 
100.000,00 0,00 100.000,00 

          

   310   Услуге полиције    

    64 423 Услуге по уговору 100.000,00  100.000,00 

    65 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00  100.000,00 

    66 426 Материјал 100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 310: 
      

     01 Приходи из буџета 300.000,00  300.000,00 

      Функција 310: 300.000,00 0,00 300.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0602-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 300.000,00  300.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0602-0001: 
300.000,00 0,00 300.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 400.000,00  400.000,00 

      Свега за Програм 15: 400.000,00 0,00 400.000,00 
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5           ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ       

                    

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

      

  
0602-

0014   
 

Управљање у ванредним 

ситуацијама 
   

   160   

Oпште јавне услуге 

неквалификоване на другом 

месту 

   

    67 422 Трошкови путовања 50.000,00  50.000,00 

    68 423 Услуге по уговору 100.000,00  100.000,00 

    69 426 Материјал 70.000,00  70.000,00 

    70 484 
Накнада штете услед 

елементарних непогода 
300.000,00  300.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 160: 
      

     01 Приходи из буџета 520.000,00 0,00 520.000,00 

      Функција 160: 520.000,00 0,00 520.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0602-

0014: 

      

     01 Приходи из буџета 520.000,00 0,00 520.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0602-0014: 
520.000,00 0,00 520.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 520.000,00  520.000,00 

      Свега за Програм 15: 520.000,00 0,00 520.000,00 

          

5           
ЈАВНО КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЖАБАРИ 
    

  

                    

  1501    
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
   

          

  
1501-

0001   
 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 
   

   660   
Послови становања не 

квалификовани на другом месту 
   

    71 451 
Субвенције јавним не 

финансијским институцијама 
1.000.000,00  1.000.000,00 

     
451

1 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

200.000,00  200.000,00 

     
451

2 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

800.000,00  800.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 660: 
      

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      Функција 660: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 1501-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      Свега за Програмску 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
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активност 1501-0001: 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 3 
   

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00  1.000.000,00 

      Свега за Програм 3: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

          

5           
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
    

  

                    

  2101    
ПРОГРАМ 16 - 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

   

  
2101-

0003   
 

Подршка раду извршних 

органа власти и скупштине 
   

   111    Извршни и законодавни органи    

    72 481 
Дотације невладиним  

организацијама и удр ужењима 
440.000,00  440.000,00 

     
481

9 
Текуће дотације                                                                 440.000,00  440.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 111: 
      

     01 Приходи из буџета 440.000,00 0,00 440.000,00 

      Функција 111: 440.000,00 0,00 440.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 2101-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 440.000,00 0,00 440.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 2101-0003: 
440.000,00 0,00 440.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 16 
   

     01 Приходи из буџета 440.000,00  440.000,00 

      Свега за Програм 16: 440.000,00 0,00 440.000,00 

          

5   1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
      

                    

  
1102-

0001   
  

 

Управљање (и одржавање) 

јавним осветљењем 
   

   640   Улична расвета    

    73 425 Текуће поправке и одржавање 400.000,00  400.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 640: 
      

     01 Приходи из буџета 400.000,00  400.000,00 

      Функција 640: 400.000,00 0,00 400.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 400.000,00  400.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0001: 
400.000,00 0,00 400.000,00 

          

  1102-    Зоохигијена    
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0004   

   560   Заштита животне средине    

    74 423 
Услуге по уговору (отклањање 

угинулих животиња) 
500.000,00  500.000,00 

    75 424 
Специјализоване услуге 

(комарци и дератизација) 
800.000,00  800.000,00 

    76 485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа (уједи паса и 

мачака луталица) 

800.000,00  800.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 560: 
      

     01 Приходи из буџета 2.100.000,00  2.100.000,00 

      Функција 560: 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0004: 

      

     01 Приходи из буџета 2.100.000,00  2.100.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0004: 
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 

          

  
1102-

0006 
  

 

Одржавање гробаља, и 

погребне услуге 
   

   660   

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом 

месту 

   

    77 424 Специјализоване услуге 50.000,00  50.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 660: 
      

     01 Приходи из буџета 50.000,00  50.000,00 

      Функција 660: 50.000,00 0,00 50.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0006: 

      

     01 Приходи из буџета 50.000,00  50.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0006: 
50.000,00 0,00 50.000,00 

          

  
1102-

0008 

  

 

Управљање и снабдевање 

водом за пиће-

Водоснабдевање општине 

Жабари 

   

   630   Водоснабдевање     

    78 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00  200.000,00 

    79 511 Зграде и грађевински објекти 600.000,00  600.000,00 

     
511

2 
Изградња   0,00 

     
511

3 
Капитално одржавање    

     
511

4 
Пројекти водоснабдевања 600.000,00  600.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     01 Приходи из буџета 800.000,00  800.000,00 

      Функција 630: 800.000,00 0,00 800.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-
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0008: 

     01 Приходи из буџета 800.000,00  800.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0008: 
800.000,00 0,00 800.000,00 

  
1102 

П1 
   

Реконструкција дела главног 

цевовода у Александровцу 
   

   630   Водоснабдевање    

    80 511 Зграде и грађевински објекти 9.328.480,79  9.328.480,79 

    
80.1

. 

511

3 
Изградња 8.983.480,79  8.983.480,79 

    
80.2

. 

511

4 

Пројектно техничка 

документација 
345.000,00  345.000,00 

    81 423 Услуге по уговору 120.000,00  120.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     01 Приходи из буџета   0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
9.448.480,79  9.448.480,79 

      Функција 630: 9.448.480,79 0,00 9.448.480,79 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1102-П: 
      

     01 Приходи из буџета 0,00  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
9.448.480,79  9.448.480,79 

      Свега за пројекат 1102-П: 9.448.480,79 0,00 9.448.480,79 

      
Извори финансирања за 

функцију 630: 
      

     01 Приходи из буџета 800.000,00  800.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
9.448.480,79  9.448.480,79 

      Функција 630: 10.248.480,79 0,00 10.248.480,79 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0008: 

      

     01 Приходи из буџета 800.000,00  800.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
9.448.480,79  9.448.480,79 

      
Свега за програмску 

активност 1102-0008: 
10.248.480,79 0,00 10.248.480,79 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 2: 
   

     01 Приходи из буџета 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
9.448.480,79  9.448.480,79 

      Свега за Програм 2: 12.798.480,79 0,00 12.798.480,79 

          

5  

0101  

  
ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ    

          

  
0101-

0001 
   

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

   

   421   Пољопривреда    

    82 423 Услуге по уговору 800.000,00  800.000,00 
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    83 424 Специјализоване услуге 200.000,00  200.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 421: 
      

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00  1.000.000,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 421: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0101-

0001: 

    0,00 

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00  1.000.000,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0101-0001: 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

         0,00 

  
0101-

0002 
   

Мере подршке руралном 

развоју 
  0,00 

   421   Пољопривреда   0,00 

    84 451 Субвенције 3.003.938,00  3.003.938,00 

  
0101- 

П1 
  

451

2 

Капиталне субвенције у 

пољопривреди                                                                 
3.003.938,00  3.003.938,00 

      Вештачко осемењавање 750.000,00  750.000,00 

      Инвестиције у опрему и засаде 1.400.000,00  1.400.000,00 

      Садни материјал  600.000,00  600.000,00 

      Остало 253.938,00  253.938,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 421: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета 1.773.213,00  1.773.213,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1.230.725,00  1.230.725,00 

      Функција 421: 3.003.938,00 0,00 3.003.938,00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 0101-0002: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета 1.773.213,00  1.773.213,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1.230.725,00  1.230.725,00 

      Свега за Пројекат 0101-0002: 3.003.938,00 0,00 3.003.938,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0101-

0002: 

    0,00 

     01 Приходи из буџета 1.773.213,00  1.773.213,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1.230.725,00  1.230.725,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0101-0002: 
3.003.938,00 0,00 3.003.938,00 

         0,00 
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Извори финансирања за 

Програм 5: 
  0,00 

     01 Приходи из буџета 2.773.213,00  2.773.213,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1.230.725,00  1.230.725,00 

      Свега за Програм 5: 4.003.938,00 0,00 4.003.938,00 

          

5  
0401  

  
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

          

  
0401-

0004 
   Управљање отпадним водама    

   520   Упеављање отпадим водама    

   520 85 511 

Зграде и грађевински објекти 

(реконстр.фекал.колектора,пр

икључак, планирање) 

100.000,00  100.000,00 

   520 86 511 
Пројекат канализационе 

мреже у Александровцу 
218.000,00  218.000,00 

    87 423 Услуге по уговору 50.000,00  50.000,00 

  
0401-

П1 
520   

ПРОЈЕКАТ Санација 

бујичних потока ( обезбеђење 

протицајног профила бујичних 

потока) 

  0,00 

    88 425 Текуће поправке и одржавање 740.000,00  740.000,00 

    89 423 Услуге по уговору 40.000,00  40.000,00 

      УКУПНО ПРОЈЕКАТ 0401-П1 780.000,00  780.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 520: 
      

     01 Приходи из буџета 930.000,00  930.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
218.000,00  218.000,00 

      Функција 520: 1.148.000,00 0,00 1.148.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0401-

0004: 

      

     01 Приходи из буџета 930.000,00  930.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
218.000,00  218.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0401-0004: 
1.148.000,00 0,00 1.148.000,00 

          

  
0401-

0005 
   

Управљање комуналним 

отпадом 
   

   510   Упеављање отпадом     

    90 424 Специјализоване услуге  6.500.000,00  6.500.000,00 

     424 
Специјализоване услуге 

(ДЕПОНИЈА) 
6.500.000,00  6.500.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 510: 
      

     01 Приходи из буџета 6.500.000,00  6.500.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 510: 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0401-

0005: 
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     01 Приходи из буџета 6.500.000,00  6.500.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0401-0005: 
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 6: 
   

     01 Приходи из буџета 7.430.000,00  7.430.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
218.000,00  218.000,00 

      Свега за Програм 6: 7.648.000,00 0,00 7.648.000,00 

          

5      

ПРОГРАМ 7 - 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

   

          

  
0701-

0002 
   

Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
   

   451   Друмски саобраћај    

    91 511 Зграде и грађевински објекти 300.000,00  300.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 451: 
      

     01 Приходи из буџета 300.000,00  300.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 451: 300.000,00 0,00 300.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 0701-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 300.000,00  300.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      
Свега за програмску 

активност 0701-0002: 
300.000,00 0,00 300.000,00 

          

  
0701-

П1 
   

Ревитализација пољских 

путева 
   

   451   Друмски саобраћај    

    92 425 Текуће поправке и одржавање 2.500.000,00  2.500.000,00 

    93 423 Услуге по уговору 50.000,00  50.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 451: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета 2.550.000,00  2.550.000,00 

     07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 451: 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П: 
      

     01 Приходи из буџета 2.550.000,00  2.550.000,00 

     07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
 0,00 0,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода 0,00  0,00 
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из ранијих година 

      Свега за пројекат 0701-П: 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 

          

  
0701-

П2 
   

Летње одржавање локалних 

путева ПА 0003 
   

   451   Друмски саобраћај    

    94 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00  1.000.000,00 

    95 423 Услуге по уговору 50.000,00  50.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 451: 
      

     01 Приходи из буџета 1.050.000,00  1.050.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 451: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П: 
      

     01 Приходи из буџета 1.050.000,00  1.050.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      Свега за пројекат 0701-П: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

          

  
0701-

П3 
   Пројекти локалних путева    

   451   Друмски саобраћај    

    96 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00  1.000.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 451: 
      

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00  1.000.000,00 

     07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
 0,00 0,00 

      Функција 451: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П: 
      

     01 Приходи из буџета 1.000.000,00  1.000.000,00 

     07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
 0,00 0,00 

      Свега за пројекат 0701-П: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

          

  
0701-

П4 
   

Асфалтирање путева на 

територији општине 
   

   451   Друмски саобраћај    

    97 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00  5.000.000,00 

    98 423 Услуге по уговору 500.000,00  500.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 451: 
      

     01 Приходи из буџета 5.500.000,00  5.500.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 451: 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 0701-П: 
      

     01 Приходи из буџета 5.500.000,00  5.500.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 
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      Свега за пројекат 0701-П: 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

          

          

      
Извори финансирања за 

Програм 7: 
   

     01 Приходи из буџета 10.400.000,00  10.400.000,00 

     07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
0,00 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

            СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 7 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 

                    

5 

1.

1

0. 

0901   

    
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА 

И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
      

          

  
0901-

0006 
   

Подршка деци и породици са 

децом 
   

   040   Породица и деца    

    99 472 
Накнада за социјалну заштиту 

из буџета(накн.за ђаке и др.) 
2.580.000,00  2.580.000,00 

    100 472 
Накнада за социјалну заштиту 

из буџета(ученичке награде) 
360.000,00  360.000,00 

    101 472 

Накнада за социјалну заштиту 

из буџета (превоз деце 

несоцијалног карактера) 

11.500.000,00  11.500.000,00 

    102 472 
Накнада за социјалну заштиту 

из буџета (треће роћено дете) 
900.000,00  900.000,00 

    103 463 

Донације и трансфери осталим 

нивоима власти-треће дете у 

основним школама 

1.200.000,00  1.200.000,00 

     
463

1 
Треће дете у основним школама 1.200.000,00  1.200.000,00 

    104 472 

Накнада за социјалну заштиту 

из буџета( једнократна помоћ за  

рођено дете) 

1.000.000,00  1.000.000,00 

    105 472 
Трошкови путовања (ученика у 

Вртић-Закон о дечјој заштити) 
60.000,00  60.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 040: 
      

     01 Приходи из буџета 17.600.000,00  17.600.000,00 

      Функција 040: 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0901-

0006: 

      

     01 Приходи из буџета 17.600.000,00  17.600.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0901-0006: 
17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 

          

  
 

   
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ЖАБАРИ    

  
0901-

0001 
   

Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
   

  

 070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву не 

квалификованом на другом 

месту    

    106 463 
Донације и трансфери осталим 

нивоима власти ЦЕНТАР ЗА 
1.740.000,00  1.740.000,00 
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СОЦИЈАЛНИ РАД ЖАБАРИ 

     
463

1 

Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти 
1.660.000,00  1.660.000,00 

     
463

2 

Капиталне донације и 

трансфери осталим нивоима 

власти 

80.000,00  80.000,00 

    107 463 

Донације и трансфери осталим 

нивоима власти=накнада за 

социјалну заштиту из буџета ЗА 

НЕСОЦИЈАЛНО 

СТАНОВНИШТВО ( 

помоћи,сахране 

лечење,избеглице..) 

700.000,00  700.000,00 

     
463

1 

Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти 
700.000,00  700.000,00 

    108 463 

Накнада за социјалну заштиту 

из буџета ЗА СОЦИЈАЛНО 

СТАНОВНИШТВО ( 

помоћи,сахране 

лечење,избеглице..) 

500.000,00  500.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 070: 
      

     01 Приходи из буџета 2.940.000,00  2.940.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 070: 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0901-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 2.940.000,00  2.940.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0901-0001: 
2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 

          

          

  
0901-

0004 
   

САВЕТОДАВНЕ-

ТЕРАПИЈСКЕ И 

СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 

   

  

 090 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву не 

квалификованом на другом 

месту    

  
0901-

П1 

 
  

Пројекат: "ПОМОЋ У КУЋИ 

ЗА СТАРА ЛИЦА."    

    109 463 
Донације и трансфери осталим 

нивоима власти  
489.572,73  489.572,73 

     
463

1 

Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти -

обавезе из предх.год. 

489.572,73  489.572,73 

      
Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 0,00  0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
489.572,73  489.572,73 

      Функција 090: 489.572,73 0,00 489.572,73 

      Извори финансирања за       
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Програмску активност 0901-

0004: 

     01 Приходи из буџета 0,00  0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
0,00  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
489.572,73  489.572,73 

      
Свега за Програмску 

активност 0901-0004: 
489.572,73 0,00 489.572,73 

          

  
0901-

0004 
   

САВЕТОДАВНЕ-

ТЕРАПИЈСКЕ И 

СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 

   

  

 090 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву не 

квалификованом на другом 

месту    

  

0901-

П2 

 

  
Пројекат: "ПОМОЋ У КУЋИ 

ЗА СТАРА ЛИЦА СА 

СМЕТЊАМА"    

    110 463 
Накнада за социјалну заштиту 

из буџета 
1.092.414,20  1.092.414,20 

     
463

1 

Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти -из 

предх.год. 

1.092.414,20  1.092.414,20 

          

      
Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 0,00  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1.092.414,20  1.092.414,20 

      Функција 090: 1.092.414,20 0,00 1.092.414,20 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0901-

0004: 

      

     01 Приходи из буџета 0,00  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1.092.414,20  1.092.414,20 

      
Свега за Програмску 

активност 0901-0004: 
1.092.414,20 0,00 1.092.414,20 

      Функција 090:       

  
0901-

0001 
   

Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
   

   090   

Функција: Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту-ДОНАЦИЈЕ 

   

    111 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
500.000,00  500.000,00 

     
481

9 
Избеглице 100.000,00  100.000,00 

     
481

9 
Остале невладине организације 400.000,00  400.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 500.000,00  500.000,00 

      Функција 090: 500.000,00 0,00 500.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0901-

0001: 
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     01 Приходи из буџета 500.000,00  500.000,00 

          

  
0901-

0005 
   

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
   

   090   
Функција: Социјална 

заштита некласификована на 

другом месту 

   

    112 481 
Донације невладиним 

организацијама 
470.000,00  470.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 470.000,00  470.000,00 

      Функција 090: 470.000,00 0,00 470.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0901-

0005: 

      

     01 Приходи из буџета 470.000,00  470.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0901-0005: 
470.000,00 0,00 470.000,00 

          

  
0901-

0003 
   Дневне услуге у заједници    

  
0901-

П 
   

Пројекат: "СТАМБЕНО 

РЕШЕЊЕ ЗА 

НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 

ИЗБЕГЛИЦЕ И СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНА ЛИЦА И 

ПОРОДИЦЕ" 

   

   060   Функција: Становање    

    113 511 Зграде и грађевински објекти 400.000,00  400.000,00 

     
511

4 
Пројектно планирање 400.000,00  400.000,00 

    114 423 Услуге по уговору 100.000,00  100.000,00 

     
423

5 
Стручне услуге 100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 060: 
      

     01 Приходи из буџета   0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
500.000,00  500.000,00 

      Функција 060: 500.000,00 0,00 500.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0901-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета   0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
500.000,00  500.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 11: 
   

     01 Приходи из буџета 21.510.000,00  21.510.000,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
0,00  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
2.081.986,93  2.081.986,93 

      Свега за Програм 11: 23.591.986,93 0,00 23.591.986,93 
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5           

ЗДРАВСТВО 

НЕКВАЛИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ 

    

  

  1801    
ПРОГРАМ 12 -  

ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА 
   

   
760  

 
Здравство неквалификовано 

на другом месту 
   

  
1801-

0002   
 Мртвозорство    

    115 423 
Услуге по уговору-

мртвозоорство 
500.000,00  500.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 1801-

0002: 

      

     01 Приходи из буџета 500.000,00  500.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 1801-0002: 
500.000,00 0,00 500.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 760: 
      

     01 Приходи из буџета 500.000,00  500.000,00 

      Функција 760: 500.000,00 0,00 500.000,00 

  
1801-

0003 
   

Спровођење активности из 

области друштвене бриге за 

здравље 

   

    116 424 
Специјализоване услуге-

чл.13.Закона о здравству 
100.000,00  100.000,00 

    117 464 
Дотације организацијама 

социјалног осигурања 
100.000,00  100.000,00 

     
464

1 

Дотације организацијама 

социјалног осигурања 
100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 760: 
      

     01 Приходи из буџета 200.000,00  200.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 1801-0003: 
200.000,00 0,00 200.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 760: 
      

     01 Приходи из буџета 200.000,00  200.000,00 

      Функција 760: 200.000,00 0,00 200.000,00 

          

      ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ    

  
1801-

0001   
 

Функционисање установе 

примарне здраствене заштите 
   

   760   
Здравство неквалификовано на 

другом месту 
   

    118 464 
Дотације организацијама 

социјалног осигурања 
2.300.000,00  2.300.000,00 

  
1801-

П1 
  

464

1 

Дотације организацијама 

социјалног осигурања-Јачање 

капацитета службе превоза 

болесника (12 месеци) 

800.000,00  800.000,00 

     
464

2 

Дотације организацијама 

социјалног осигурања 
1.500.000,00  1.500.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 760: 
      

     01 Приходи из буџета 2.300.000,00  2.300.000,00 

      Функција 760: 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 1801-
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0001: 

     01 Приходи из буџета 2.300.000,00  2.300.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 1801-0001: 
2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 12: 
   

     01 Приходи из буџета 3.000.000,00  3.000.000,00 

      Свега за Програм 12: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

          

5   1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

      

          

  
1201-

0001 
   

Функционисање локалних 

установа културе 
   

   820   Услуге културе    

    119 511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00   

     
511

4 
Пројектна документација 200.000,00  200.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 200.000,00  200.000,00 

      Функција 820: 200.000,00 0,00 200.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 200.000,00  200.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
200.000,00 0,00 200.000,00 

                    

            
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  1201    
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

   

  
1201-

0001 
   

Функционисање локалних 

установа културе 
   

   820   Услуге културе    

    120 463 
Tекући трансфери осталим 

нивоима власти 
400.000,00  400.000,00 

     
463

1 

Tекући трансфери осталим 

нивоима власти 
400.000,00  400.000,00 

    121 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 500.000,00  500.000,00 

      Функција 820: 500.000,00 0,00 500.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 500.000,00  500.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
500.000,00 0,00 500.000,00 
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1201-

П 

 
  

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА 

КУЛТУРЕ У ПОРОДИНУ    

   820   Услуге културе    

    122 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00  5.000.000,00 

    123 423 Услуге по уговору 100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
5.100.000,00  5.100.000,00 

      Функција 820: 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 1201-

П: 

      

     13. 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
5.100.000,00  5.100.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 1201-П 
5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 

          

      820     
ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
      

  1201    
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

   

  
1201-

0003 
   

Унапређење система очувања 

и представљања културни-

историјског наслеђа 

   

   840   
ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
   

    124 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
400.000,00  400.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 840: 
      

     01 Приходи из буџета 400.000,00  400.000,00 

      Функција 840: 400.000,00 0,00 400.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

      

     01 Приходи из буџета 400.000,00  400.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
400.000,00 0,00 400.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 13: 
   

     01 Приходи из буџета 1.100.000,00  1.100.000,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  0,00 

     08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
5.100.000,00  5.100.000,00 

      Свега за Програм 13: 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 

          

5   1301       
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
      

  
1301-

0001 
   

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

   

   810   Услуге рекреације и спорта    
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    125 511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 810: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета 100.000,00  100.000,00 

      Функција 810: 100.000,00 0,00 100.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 1301-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 100.000,00  100.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 1301-0001: 
100.000,00 0,00 100.000,00 

  
1301-

0001 
   

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

   

   810   Услуге рекреације и спорта    

      
СПОРТСКИ САВЕЗ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
   

    126 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
10.056.000,00  10.056.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 10.056.000,00  10.056.000,00 

     13. 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 810: 10.056.000,00 0,00 10.056.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 1301-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 10.056.000,00  10.056.000,00 

     13. 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      
Свега за Програмску 

активност 1301-0001: 
10.056.000,00 0,00 10.056.000,00 

          

  
1301-

0001 
   

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

   

   810   Услуге рекреације и спорта    

    127 423 Услуге по уговору 50.000,00  50.000,00 

    128 481 

Дотације невладиним 

организацијама 

(тек.попр.150.000,00) 

150.000,00  150.000,00 

    129 481 

Дотације невладиним 

организацијама (зграде и 

објект.400.000,00) 

200.000,00  200.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 810: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета 400.000,00  400.000,00 

      Функција 810: 400.000,00 0,00 400.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 1301-

0005: 

      

     01 Приходи из буџета 400.000,00  400.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 1301-0005: 
400.000,00 0,00 400.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 14: 
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     01 Приходи из буџета 10.556.000,00  10.556.000,00 

     13. 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      Свега за Програм 14: 10.556.000,00 0,00 10.556.000,00 

          

5   2002       
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

      

  
2002-

0001 
   

Функционисање основних 

школа 
   

   912   Основно образовање    

    130 472 Превоз ученика путника 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

      
Основна школа "Дуде Јовић" 

Жабари 
3.200.000,00  3.200.000,00 

      
Основна школа "Херој Роса 

Трифуновић" Александровац 
2.300.000,00  2.300.000,00 

    131 472 
Превоз и смештај деце 

ометене у развоју 
300.000,00  300.000,00 

      
Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 
  0,00 

    132 472 
Превоз ученика путника-

непредвидивих 
100.000,00  100.000,00 

    133 472 
Остала путовања деце на 

такмичења, сајмове и др. 
200.000,00  200.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 6.100.000,00  6.100.000,00 

      Функција 912: 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 2002-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 2002-0001: 
6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 

          

  
2002-

П 
   

Пројекат:Израда енергетских 

пасоша школа 
   

   912   Основно образовање    

    134 423 Услуге по уговору 200.000,00 0,00 200.000,00 

      Школа Жабари 100.000,00  100.000,00 

      Школа брзоходе 100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета   0,00 

     06. 
Донације од међународних 

организација 
  0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
200.000,00  200.000,00 

      Функција 912: 200.000,00 0,00 200.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2002-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 0,00  0,00 

     06. 
Донације од међународних 

организација 
  0,00 

     07. Донације од осталих нивоа   0,00 
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власти 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
200.000,00  200.000,00 

      Свега за пројекат 2002-П: 200.000,00 0,00 200.000,00 

  
2002-

П 
   

Пројекат:Надзор и 

кординатори за безбедност и 

здравље на раду 

   

   912   Основно образовање    

    135 423 Услуге по уговору 720.000,00 0,00 720.000,00 

      Школа Кочетин 300.000,00  300.000,00 

      Школа Сибница 420.000,00  420.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета   0,00 

     06. 
Донације од међународних 

организација 
  0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
720.000,00  720.000,00 

      Функција 912: 720.000,00 0,00 720.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 2002-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 0,00  0,00 

     06. 
Донације од међународних 

организација 
  0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
720.000,00  720.000,00 

      Свега за пројекат 2002-П: 720.000,00 0,00 720.000,00 

  
2002-

0001 
   

Функционисање основних 

школа 
   

   912   Основно образовање    

    136 463 
Основна школа "Дуде Јовић" 

Жабари 
13.665.000,00  13.665.000,00 

     
463

1 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
13.325.000,00  13.325.000,00 

     
463

2 

Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 
340.000,00  340.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 13.665.000,00  13.665.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 912: 13.665.000,00 0,00 13.665.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 2002-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 13.665.000,00  13.665.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      
Свега за програмску 

активност 2002-0001: 
13.665.000,00 0,00 13.665.000,00 

          

    137 463 
Основна школа "Херој Роса 

Трифуновић" Александровац 
11.090.000,00  11.090.000,00 

     463 Текући трансфери осталим 10.340.000,00  10.340.000,00 
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1 нивоима власти 

     
463

2 

Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 
750.000,00  750.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 11.090.000,00  11.090.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 912: 11.090.000,00 0,00 11.090.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

програмску активност 2002-

0001: 

   

     01 Приходи из буџета 30.855.000,00  30.855.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
920.000,00  920.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 2002-0001: 
31.775.000,00 0,00 31.775.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програм 9: 
   

     01 Приходи из буџета 30.855.000,00  30.855.000,00 

     06. 
Донације од међународних 

организација 
  0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
920.000,00  920.000,00 

      Свега за Програм 9: 31.775.000,00 0,00 31.775.000,00 

          

5 

1.

1

5. 

1101       
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

      

  
1101-

0001 
   

Просторно и урбанистичко 

планирање 
   

   130   Опште услуге    

    138 511 Зграде и грађевински објекти 550.000,00  550.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 130: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета   0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
550.000,00  550.000,00 

      Функција 130: 550.000,00 0,00 550.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 1101-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета   0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
550.000,00  550.000,00 

      
Свега за Програмску 

активност 1101-0001: 
550.000,00 0,00 550.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програм 1: 
   

     01 Приходи из буџета   0,00 

     06. 
Донације од међународних 

организација 
  0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
  0,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода 550.000,00  550.000,00 
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из ранијих година 

      Свега за Програм 1: 550.000,00 0,00 550.000,00 

      
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 

5.ГЛАВА 0. 
223.351.052,72 0,00 223.351.052,72 

      
Извори финансирања за 

Главу 1: 
  0,00 

     01 Приходи из буџета 202.061.860,00 0,00 202.061.860,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  0,00 

     06. 
Донације од међународних 

организација 
  0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
21.289.192,72  21.289.192,72 

         0,00 

5 
0

1. 
        МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     0,00 

  0602    
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

  0,00 

  
0602-

0002   
 Месне заједнице   0,00 

   160   

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту; 

  0,00 

    139 421 Стални трошкови 3.410.000,00  3.410.000,00 

    140 422 Трошкови путовања 40.000,00  40.000,00 

    141 423 Услуге по уговору 1.120.000,00  1.120.000,00 

    142 424 Специјализоване услуге 640.000,00  640.000,00 

    143 425 Текуће поправке и одржавање 3.920.000,00  3.920.000,00 

    144 426 Материјал 1.290.000,00  1.290.000,00 

    145 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
100.000,00  100.000,00 

    146 482 
Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
310.000,00  310.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 160: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета 10.830.000,00  10.830.000,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 160: 10.830.000,00 0,00 10.830.000,00 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 0602-

0002: 

    0,00 

     01 Приходи из буџета 10.830.000,00  10.830.000,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
 0,00 0,00 

      
Свега за Програмску 

активност 0602-0002: 
10.830.000,00 0,00 10.830.000,00 

         0,00 

      
Извори финансирања за 

Програм 15: 
  0,00 

     01 Приходи из буџета 10.830.000,00 0,00 10.830.000,00 
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     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00 0,00 0,00 

      Свега за Програм 15: 10.830.000,00 0,00 10.830.000,00 

         0,00 

          

5           УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

5 
0

2. 
        

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

"Војислав Илић-Млађи" 

ЖАБАРИ 

      

  1201    
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

   

  
1201-

0001 
   

Функционисање локалних 

установа културе 
   

   820   Услуге културе    

    147 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1.300.000,00  1.300.000,00 

    148 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
225.000,00  225.000,00 

    149 413 Накнаде у натури 50.000,00  50.000,00 

    150 414 Социјална давања запосленима 183.000,00  183.000,00 

    151 415 Накнаде трошкова за запослене 160.000,00  160.000,00 

    152 421 Стални трошкови 200.000,00  200.000,00 

    153 422 Трошкови путовања 10.000,00  10.000,00 

    154 423 Услуге по уговору 990.000,00  990.000,00 

    155 425 Текуће поправке и одржавање 80.000,00  80.000,00 

    156 426 Материјал 115.000,00  115.000,00 

    157 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
190.000,00  190.000,00 

    158 481 
Дотације невладиним 

организацијама (КУД-ови) 
360.000,00  360.000,00 

    159 482 
Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
10.000,00  10.000,00 

    160 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
10.000,00  10.000,00 

    161 512 Машине и опрема 160.000,00  160.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 4.043.000,00  4.043.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
 0,00 0,00 

      Функција 820: 4.043.000,00 0,00 4.043.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 4.043.000,00  4.043.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
 0,00 0,00 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
4.043.000,00 0,00 4.043.000,00 

          

  
1201-

П1 
   

Пројекат манифестације 

"ЧЕТЕРЕШКО ПРЕЛО" 
   

   820   Услуге културе    

    162 423 Услуге по уговору 1.143.000,00  1.143.000,00 
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Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 943.000,00  943.000,00 

     08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
200.000,00  200.000,00 

      Функција 820: 1.143.000,00 0,00 1.143.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 943.000,00  943.000,00 

     08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
200.000,00  200.000,00 

      Свега за пројекат 1201-П1: 1.143.000,00 0,00 1.143.000,00 

          

  
1201-

П2 
   

Пројекат ОСТАЛЕ културне 

манифестације  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   820   Услуге културе    

    163 481 Услуге по уговору 1.600.000,00  1.600.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 1.600.000,00  1.600.000,00 

     08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  0,00 

      Функција 820: 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

      Свега за пројекат 1201-П2: 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 13: 
   

     01 Приходи из буџета 6.586.000,00 0,00 6.586.000,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  0,00 

     08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
200.000,00  200.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
 0,00 0,00 

      Свега за Програм 13: 6.786.000,00 0,00 6.786.000,00 

          

5 
0

3. 
820       

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

"Др.Проф.Александар 

Ивић"ЖАБАРИ 

      

  1201    
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

   

  
1201-

0001 
   

Функционисање локалних 

установа културе 
   

   820   Услуге културе    

    164 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
800.000,00  800.000,00 

    165 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
150.000,00  150.000,00 

    166 413 Накнаде у натури 15.000,00  15.000,00 

    167 414 Социјална давања запосленима 109.000,00  109.000,00 

    168 415 Накнаде трошкова за запослене 50.000,00  50.000,00 

    169 421 Стални трошкови 290.000,00  290.000,00 
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    170 422 Трошкови путовања 5.000,00  5.000,00 

    171 423 Услуге по уговору 1.025.000,00  1.025.000,00 

    172 425 Текуће поправке и одржавање 80.000,00  80.000,00 

    173 426 Материјал 103.000,00  103.000,00 

    174 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
130.000,00  130.000,00 

    175 482 
Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
1.000,00  1.000,00 

    176 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
1.000,00  1.000,00 

    177 512 Машине и опрема 50.000,00  50.000,00 

    178 515 Нематеријална имовина 150.000,00  150.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета 2.959.000,00  2.959.000,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
 0,00 0,00 

      Функција 820: 2.959.000,00 0,00 2.959.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

    0,00 

     01 Приходи из буџета 2.959.000,00  2.959.000,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
2.959.000,00 0,00 2.959.000,00 

         0,00 

  
1201-

П3 
   

Пројекат Кулутурне 

манифестације  
  0,00 

   820   Услуге културе   0,00 

    179 423 Услуге по уговору 105.000,00  105.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     04 Приходи из буџета 105.000,00  105.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Функција 820: 105.000,00 0,00 105.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 105.000,00  105.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Свега за пројекат 1201-П3: 105.000,00 0,00 105.000,00 

  
1201-

П3 
   Пројекат:Смотра рецитатора   0,00 

   820   Услуге културе   0,00 

    180 423 Услуге по уговору 30.000,00  30.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 820: 
      

     04 Приходи из буџета 30.000,00  30.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 
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      Функција 820: 30.000,00 0,00 30.000,00 

      
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 30.000,00  30.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Свега за пројекат 1201-П3: 30.000,00 0,00 30.000,00 

      
Извори финансирања за 

Библиотеку 
   

     01 Приходи из буџета 3.094.000,00  3.094.000,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
 0,00 0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0,00  0,00 

      Свега : 3.094.000,00 0,00 3.094.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 13: 
   

     01 Приходи из буџета 9.680.000,00  9.680.000,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
200.000,00  200.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Свега за Програм 13: 9.880.000,00 0,00 9.880.000,00 

          

5 4         
ПРЕДШКОЛСКА 

УСТАНОВА  "МОРАВСКИ 

ЦВЕТ" 

      

  2001    

ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2001-

0001 
   

Функционисање и 

остваривање предшколског 

васпитања и образовања 

   

   911   Предшколско образовање    

    181 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
9.160.000,00  9.160.000,00 

    182 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1.650.000,00  1.650.000,00 

    183 413 Накнаде у натури 50.000,00  50.000,00 

    184 414 Социјална давања запосленима 880.000,00  880.000,00 

    185 415 Накнада за запослене 1.000.000,00  1.000.000,00 

    186 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
300.000,00  300.000,00 

    187 421 Стални трошкови 1.590.000,00  1.590.000,00 

    188 422 Трошкови путовања 160.000,00  160.000,00 

    189 423 Услуге по уговору 840.000,00  840.000,00 

    190 424 Специјализоване услуге 230.000,00  230.000,00 

    191 425 Текуће поправке и одржавање 680.000,00  680.000,00 

    192 426 Материјал 3.510.000,00  3.510.000,00 

    193 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
1.000.000,00  1.000.000,00 
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    194 482 
Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
20.000,00  20.000,00 

    195 511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00  100.000,00 

    196 512 Машине и опрема 100.000,00  100.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 911: 
      

     01 Приходи из буџета 19.893.000,00  19.893.000,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
1.377.000,00  1.377.000,00 

      Функција 911: 21.270.000,00 0,00 21.270.000,00 

      
Извори финансирања за 

програмску активност 2001-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 19.893.000,00  19.893.000,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
1.377.000,00 0,00 1.377.000,00 

      
Свега за програмску 

активност 2001-0001: 
21.270.000,00 0,00 21.270.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 8: 
   

     01 Приходи из буџета 19.893.000,00  19.893.000,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     07. 
Донације од осталих нивоа 

власти 
1.377.000,00 0,00 1.377.000,00 

      Свега за Програм 8: 21.270.000,00 0,00 21.270.000,00 

          

5 5. 1502    
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
   

  
1502-

0001 
   

Управљањем развојем 

туризма 
   

5 5         

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

OПШТИНЕ ЖАБАРИ 

    

  

  1502 473   
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
   

    197 421 Стални трошкови 50.000  50.000 

    198 422 Трошкови путовања 20.000  20.000 

    199 423 Услуге по уговору 1.000.000  1.000.000 

    200 426 Материјал 50.000  50.000 

    201 465 
Остале донације, дотације и 

трансфери 
130.000  130.000 

      
Извори финансирања за 

функцију 473: 
      

     01 Приходи из буџета 1.250.000 0 1.250.000 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0 

      Функција 473: 1.250.000 0 1.250.000 

      
Извори финансирања за 

Програмску активност 1502-

0001: 

      

     01 Приходи из буџета 1.250.000 0 1.250.000 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0 
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Свега за Програмску 

активност 01502-0001: 
1.250.000 0 1.250.000 

  
1502-

П3 
   

Новогодишње украшавање 

општине 
   

   473   Туризам    

    202 423 Услуге по уговору 50.000,00  50.000,00 

    203 426 Материјал 300.000,00  300.000,00 

      
Извори финансирања за 

функцију 473: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета 350.000,00  350.000,00 

      Функција 473: 350.000,00 0,00 350.000,00 

      
Извори финансирања за 

Пројекат 1502-П3: 
    0,00 

     01 Приходи из буџета 350.000,00 0,00 350.000,00 

      Свега за Пројекат 1502-П3: 350.000,00 0,00 350.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Програм 4: 
   

     01 Приходи из буџета 1.600.000,00  1.600.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  0,00 

      Свега за Програм 4: 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

          

      
Извори финансирања за 

Раздео 5: 
   

     01 Приходи из буџета 244.064.860,00  244.064.860,00 

     04. 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  0,00 

     06 
Донације од међународних 

организација 
  0,00 

     07. 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1.377.000,00  1.377.000,00 

     08. 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
200.000,00  200.000,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
21.289.192,72  21.289.192,72 

      Свега за Раздео 5: 266.931.052,72   266.931.052,72 

            0,00 

      
СВЕГА БУЏЕТ ОД РАЗДЕЛА 

1-5 
309.035.028,72 0,00 309.035.028,72 

          

      Извори финансирања :    

     01 Приходи из буџета 286.168.836,00  286.168.836,00 

     02 
Трансфери између корисника на 

истом нивоу 
  0,00 

     03 Социјални доприноси   0,00 

     04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
 0,00 0,00 

     05 Донације од иностраних земаља   0,00 

     06 
Донације од међународних 

организација 
 0,00 0,00 

     07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1.377.000,00 0,00 1.377.000,00 

     08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
200.000,00 0,00 200.000,00 

     09 Примања од продаје   0,00 
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нефинансијске имовине 

     10 
Примања од домаћих 

задуживања 
  0,00 

     11 
Примања од иностраних 

задуживања 
  0,00 

     12 

Примања од отплате датих 

кредита и продаје финансијске 

имовине 

  0,00 

     13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
21.289.192,72 0,00 21.289.192,72 

     14 

Неутрошена средства од 

приватизације из претходних 

година 

  0,00 

     15 
Неутрошена средства донација 

из претходних година 
  0,00 

     16 
Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
  0,00 

            УКУПНО БУЏЕТ: 309.035.028,72 0,00 309.035.028,72 

          

 

 

Члан 12. 

 

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

у следећим износима и то :       

 

 

       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 23.591.986,93 7,6% 0,00 23.591.986,93 

010 Болест и инвалидност; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

020 Старост; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

030 Корисници породичне пензије; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

040 Породица и деца; 17.600.000,00 5,7% 0,00 17.600.000,00 

050 Незапосленост; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

060 Становање; 500.000,00 0,2% 0,00 500.000,00 

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована 

на другом месту; 

2.940.000,00 1,0% 0,00 2.940.000,00 

080 
Социјална заштита - истраживање 

и развој; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

090 
Социјална заштита 

некласификована на другом месту 
2.551.986,93 0,8% 0,00 2.551.986,93 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 161.388.047,00 52,2% 0,00 161.388.047,00 

110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови 

и спољни послови; 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

111 Извршни и законодавни органи 38.828.000,00 12,6% 0,00 38.828.000,00 
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112 Финансијски и фискални послови 12.975.393,00 4,2% 0,00 12.975.393,00 

113 Спољни послови 0,00 0,0% 0,00 0,00 

120 Економска помоћ иностранству; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

121 

Економска помоћ земљама у 

развоју и земљама у транзицији 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

122 

Економска помоћ преко 

међународних организација 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

130 Опште услуге; 97.942.254,00 31,7% 0,00 97.942.254,00 

131 Опште кадровске услуге 0,00 0,0% 0,00 0,00 

132 

Опште услуге планирања и 

статистике 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

133 Остале опште услуге 0,00 0,0% 0,00 0,00 

140 Основно истраживање; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

150 

Опште јавне услуге - истраживање 

и развој; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

160 

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту; 

11.642.400,00 3,8% 0,00 11.642.400,00 

170 Трансакције јавног дуга; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

180 

Трансфери општег карактера 

између различитих нивоа власти 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 2.823.576,00 0,9% 0,00 2.823.576,00 

310 Услуге полиције; 300.000,00 0,1% 0,00 300.000,00 

320 Услуге противпожарне заштите; 100.000,00 0,0% 0,00 100.000,00 

330 Судови; 2.423.576,00 0,8% 0,00 2.423.576,00 

340 Затвори; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

350 

Јавни ред и безбедност - 

истраживање и развој; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

360 

Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 16.003.938,00 5,2% 0,00 16.003.938,00 

410 

Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању 

рада; 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

411 

Општи економски и комерцијални 

послови 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

412 Општи послови по питању рада 0,00 0,0% 0,00 0,00 

420 

Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

421 Пољопривреда 4.003.938,00 1,3% 0,00 4.003.938,00 

422 Шумарство 0,00 0,0% 0,00 0,00 

423 Лов и риболов 0,00 0,0% 0,00 0,00 

430 Гориво и енергија; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

431 

Угаљ и остала чврста минерална 

горива 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

432 Нафта и природни гас 0,00 0,0% 0,00 0,00 

433 Нуклеарно гориво 0,00 0,0% 0,00 0,00 
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434 Остала горива 0,00 0,0% 0,00 0,00 

435 Електрична енергија 0,00 0,0% 0,00 0,00 

436 Остала енергија 0,00 0,0% 0,00 0,00 

440 

Рударство, производња и 

изградња; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

441 

Ископавање минералних ресурса, 

изузев минералних горива 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

442 Производња 0,00 0,0% 0,00 0,00 

443 Изградња 0,00 0,0% 0,00 0,00 

450 Саобраћај; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

451 Друмски саобраћај 10.400.000,00 3,4% 0,00 10.400.000,00 

452 Водени саобраћај 0,00 0,0% 0,00 0,00 

453 Железнички саобраћај 0,00 0,0% 0,00 0,00 

454 Ваздушни саобраћај 0,00 0,0% 0,00 0,00 

455 
Цевоводи и други облици 

саобраћаја 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

460 Комуникације; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

470 Остале делатности; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

471 Трговина, смештај и складиштење 0,00 0,0% 0,00 0,00 

472 Хотели и ресторани 0,00 0,0% 0,00 0,00 

473 Туризам 1.600.000,00 0,5% 0,00 1.600.000,00 

474 Вишенаменски развојни пројекти 0,00 0,0% 0,00 0,00 

480 

Економски послови - 

истраживање и развој; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

481 

Истраживање и развој - Општи 

економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

482 

Истраживање и развој - 

Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

483 

Истраживање и развој - Гориво и 

енергија 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

484 

Истраживање и развој - Рударство, 

производња и изградња 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

485 Истраживање и развој - Саобраћај 0,00 0,0% 0,00 0,00 

486 

Истраживање и развој - 

Комуникације 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

487 

Истраживање и развој - Остале 

делатности 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

490 

Економски послови 

некласификовани на другом месту 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

500 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
9.748.000,00 3,2% 0,00 9.748.000,00 

510 Управљање отпадом; 6.500.000,00 2,1% 0,00 6.500.000,00 

520 Управљање отпадним водама; 1.148.000,00 0,4% 0,00 1.148.000,00 

530 Смањење загађености; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

540 

Заштита биљног и животињског 

света и крајолика; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 
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550 

Заштита животне средине - 

истраживање и развој; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

560 

Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 
2.100.000,00 0,7% 0,00 2.100.000,00 

600 

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
11.798.480,79 3,8% 0,00 11.798.480,79 

610 Стамбени развој; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

620 Развој заједнице; 100.000,00 0,0% 0,00 100.000,00 

630 Водоснабдевање; 10.248.480,79 3,3% 0,00 10.248.480,79 

640 Улична расвета; 400.000,00 0,1% 0,00 400.000,00 

650 

Послови становања и заједнице - 

истраживање и развој; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
1.050.000,00 0,3% 0,00 1.050.000,00 

700 ЗДРАВСТВО 3.000.000,00 1,0% 0,00 3.000.000,00 

710 

Медицински производи, помагала 

и опрема; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

711 Фармацеутски производи 0,00 0,0% 0,00 0,00 

712 Остали медицински производи 0,00 0,0% 0,00 0,00 

713 Терапеутска помагала и опрема 0,00 0,0% 0,00 0,00 

720 Ванболничке услуге; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

721 Опште медицинске услуге 0,00 0,0% 0,00 0,00 

722 

Специјализоване медицинске 

услуге 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

723 Стоматолошке услуге 0,00 0,0% 0,00 0,00 

724 Парамедицинске услуге 0,00 0,0% 0,00 0,00 

730 Болничке услуге; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

731 Опште болничке услуге 0,00 0,0% 0,00 0,00 

732 Специјализоване болничке услуге 0,00 0,0% 0,00 0,00 

733 

Услуге медицинских центара и 

породилишта 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

734 Услуге домова за негу и опоравак 0,00 0,0% 0,00 0,00 

740 Услуге јавног здравства; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

750 Здравство - истраживање и развој; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

760 

Здравство некласификовано на 

другом месту. 
3.000.000,00 1,0% 0,00 3.000.000,00 

800 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 
27.636.000,00 8,9% 0,00 27.636.000,00 

810 Услуге рекреације и спорта; 10.556.000,00 3,4% 0,00 10.556.000,00 

820 Услуге културе; 15.680.000,00 5,1% 0,00 15.680.000,00 

830 Услуге емитовања и штампања; 1.000.000,00 0,3% 0,00 1.000.000,00 

840 Верске и остале услуге заједнице; 400.000,00 0,1% 0,00 400.000,00 

850 

Рекреација, спорт, култура и вере - 

истраживање и развој; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

860 

Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 53.045.000,00 17,2% 0,00 53.045.000,00 



 72 

910 

Предшколско и основно 

образовање; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

911 Предшколско образовање 21.270.000,00 6,9% 0,00 21.270.000,00 

912 Основно образовање 31.775.000,00 10,3% 0,00 31.775.000,00 

913 

Основно образовање са домом 

ученика 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

914 

Основно образовање са средњом 

школом 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

915 Специјално основно образовање 0,00 0,0% 0,00 0,00 

916 

Основно образовање са средњом 

школом и домом ученика 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

920 Средње образовање; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

921 Ниже средње образовање 0,00 0,0% 0,00 0,00 

922 Више средње образовање 0,00 0,0% 0,00 0,00 

923 

Средње образовање са домом 

ученика 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

930 Више образовање; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

931 Више образовање 0,00 0,0% 0,00 0,00 

932 

Више образовање са студентским 

домом 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

940 Високо образовање; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

941 Високо образовање - први степен 0,00 0,0% 0,00 0,00 

942 Високо образовање - други степен 0,00 0,0% 0,00 0,00 

950 

Образовање које није дефинисано 

нивоом; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

960 Помоћне услуге образовању; 0,00 0,0% 0,00 0,00 

970 
Образовање - истраживање и 

развој; 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

980 

Образовање некласификовано на 

другом месту 
0,00 0,0% 0,00 0,00 

  
УКУПНО 309.035.028,72 

100,0

% 
0,00 309.035.028,72 

 

                                                          

 

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

 

 

Члан 13. 

 

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

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

 

Члан 14. 

 

 

                  За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине 

                  Наредбодавац за извршење буџета је председник општине . 

                  Наредбодавац  и одговорно лице за извршавање трезора је председник општине . 
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                  Председник општине подноси извештај Скупштини општине (чл.76 Закона о буџетском 

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

 

Члан 15. 

 

        Овом одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за плате запослених у 

2018.години у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник РС“, број 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“ 

нр.7/2008,3/2013,4/2014,7/2014,10/2015 и 6/2017) и Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у 2017.години коју је донела Скупштина општине Жабари број:020-89/2017-01 

25.09.2017.године, за максимални број запослених на неодређено време код корисника буџета (осим 

ЈКП „Комуналац“ Жабари 10 запослених), за 66 запослених на неодређено време и 10 запослених 

на одређено време. 

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

неодређено време 76 и одређено време 10, и то: 

     -  49 запослених у Општинској управи општине Жабари на неодређено време, 

      -   9 запослених у Општинској управи општине Жабари на одређено време 

      -  1 запослених у општинском правобранилаштву на неодређено време, 

      - 13 запослених у предшколској установи „Моравски цвет“ Жабари на неодређено време, 

      -   1 запослених у предшколској установи „Моравски цвет“ Жабари на одређено време 

      - 10 запослених ЈКП „Комуналац“ Жабари на неодређено време, 

      -  2 запослених у Центар за културу „Војислав Илић Млађи „Жабари на неодређено време 

      -  1  запослених у Народној библиотеци „Проф.др.Александар Ивић“ Жабари на одређено 

време. 

 

Члан 16. 

 

        Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, 

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

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

уплату средстава који припадају буџету. 

 

       Члан 17. 

 

             За законито и наменско коришћење средстава, распоређених индиректним 

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

односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је  и 

начелник општинске управе. 

 

        Члан 18. 

 

       Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном 

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

буџетском систему. 

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

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

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

          

Члан 19. 
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                   Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему 

доноси Извршни орган-председник општине. 

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

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

 

 

                                                                                 Члан 20. 

 

          Општински орган управе надлежан за финансије може извршити преусмеравање  

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

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

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

          Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење органа за финансије може 

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

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

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

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

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

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

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

разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максималног могућег 

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

 

 

                                                                      Члан 21. 

 

            Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 

оствареним примањима буџета. 

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

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

неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.    

           Изменама Закона о буџетском систему 2012.године сопствени приходи буџетских 

корисника који су се исказивали на извору 04-Сопствени приходи и наменски јавни приходи чија је 

намена утврђена Уговором о донацији, кредиту, односно зајму ,као и средства самодоприноса, 

укључени су у опште приходе (извор 01). 

 Расходи су планирани у оквиру одређених програма, програмских активности, 

односно пројеката, с тим што се исти могу извршавати само до висине апропријације утврђене 

одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму 

од планираног. 

 Уколико се наведени приходи из овог члана, става 3 остваре у већем обиму од 

планираног актом буџета, исти се могу користити и за извршавање других врста расхода, обзиром 

да они представљају опште приходе буџета. 

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

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

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

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

измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавезе. 

 

 

                                                                      Члан 22.       
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        Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са 

економским програмским и функционалним класификацијама, годишњим финансијским планом 

прихода и расхода на које сагласност даје председник општине. 

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

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

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

 

                                                                      Члан 23. 

 

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

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

 

 

 

РАЗДЕО 1.- Скупштина општине 

 

          За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

подноси Председник скупштине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију 

предходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине. 

 

РАЗДЕО 2 .Председник општине  

 

              За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

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

припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи.  

 

РАЗДЕО 3. Општинско веће 

 

                      За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

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

припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи. 

 

РАЗДЕО 4 .Општинско  правобранилаштво 

 

        За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

подноси Правобранилац општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију 

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

 

 

РАЗДЕО 5 .Општинска управа. 

 

         За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела,  захтеве 

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

предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за 

финансије и буџет Општинске управе.   

   

         Руководиоци корисника из претходног става и начелник општинске управе, су 

непосредно одговорни председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација. 

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

буџет. 

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

контрола о оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање  из средстава буџета, на 
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основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених 

квота за сваког буџетског корисника. 

 

                                                                       Члан 24. 

 

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

ради преноса средстава из Трезора. 

  

                                                                    Члан 25. 

 

 

           Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене на принципу 

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

ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

          Члан 26. 

 

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

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

         Раздели су одређени према месту припадности носиоца раздела. 

         Главе су одређене само код Општинске управе и то само за индиректне кориснике 

према програмској и функционалној класификацији. 

 

                                                                     Члан 27. 

 

          Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава 

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

трезора општине воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

           Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. 

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

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

 

                                                                     Члан 28. 

 

         Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само 

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

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

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

извора. 

          Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, 

а не извршене у 2018. години, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 

 

                                                                   Члан 29. 

 

        

         Корисници буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа 

апропријације утврђене Одлуком. 

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

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

         Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора 

или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 
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                                                                   Члан 30. 

 

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

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

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

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

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

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

 У складу са чл.5 Закона о буџетском систему сви јавни приходи и примања, којима 

се финансирају надлежности локалне власти, морају бити уплаћени на рачуне прописане за 

уплату јавних прихода, а не на подрачуне буџетских корисника, чиме се поштује уставно 

начело БРУТО принцип (члан 9.Устава Републике Србије). 

 

Члан 31 . 

 

         Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које доноси надлежни 

орган за финансије. 

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

тромесечје. 

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

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

у тромесечним плановима буџета. 

         Директни корисници средстава буџета , пре најављивања нових обавеза на начин 

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

пријаве преузете а неизвршене обавезе из предходне буџетске године. 

          На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине потписом 

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

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

Председник општине доноси решења пре исплате истих. 

 

..                                                               Члан 32. 

 

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

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

функционер који руководи буџетским корисником и начелник општинске управе. 

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

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

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

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

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

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

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

овог закона(без ПДВ). 

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

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

бр.124/12,14/15 и 68/15“) 

          

           За јавну набавку изнад одређеног износа, (чл.28.Закона) поступак надгледа грађански 

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

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

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

са прописима који регулишу јавне набавке. 
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           У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, 

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

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

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

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

захтев Трезору за пренос средстава. 

 

 

Члан 33. 

 

          Директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у целини 

или претежно финансира из буџета,  обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2018 години на 

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

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

 

 

Члан 34. 

 

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

враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода. 

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

прихода 

 

Члан 35. 

 

           Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни 

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

2018. години осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности, односно други 

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

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

Влада. 

          Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених 

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

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

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

Законом о буџетском систему.  

 

Члан 36. 

 

           Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике 

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

обавестити скупштину општине. 

 

 

Члан 37. 

 

         Општина Жабари у 2018. години  планирала је укупна средства потребна за исплату 

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

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

корисника јавних средстава („Службени гласник РС“број 116/14), тако да смо одобрену масу 

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

Децембар 2014.године па добијену кориговану масу средстава за плате 2014.године умањили за 
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10,15% и за 3,0% (уместо 2,5%) као последицу одлива броја запослених у 2016. години  за 5% од 

1.јула 2015.године. 

 Оваквим обрачуном добили смо одобрену масу средстава за плате 

(екон.класификација 411 и 412 ) за 2017.годину која је одобрена од стране Министарства финансија 

РС  дописом број:401-00-03867/2016-03 од 10.11.2016.године и она је износила динара 66.435.052,00 

динара. 

 Масу средстава за 2018.годину обрачунали смо тако што смо дозвољена средства за 

исплату плата у 2017.години увећали само за дозвољено повећање код предшколске установе за 

10,0% и 5,0% код органа и служби локалне власти. 

 

      Члан 38. 

 

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

запослених (Службени гласник РС“, број 68/15), Влада ће у 2018. години давати сагласност за 

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

максималног броја, на предлог Министарства финансија и привреде. 

 Локална самоуправа има обавезу пријављевања података о запосленима у регистар 

који води министарство надлежно за послове финансија 

                        Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности Министарства 

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

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

са новим лицима до краја 2018. године, уколико средства потребна за исплату плате тих лица 

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

том кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана. 

          У поступку доношења акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

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

 

 

Члан 39. 

 

        За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

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

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

78/2011). 

 

 

Члан 40. 

 

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

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

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

        Одлуку о промени апропријације из претходног става овог члана доноси председник 

општине. 

 

                                                                    Члан 41. 

 

                Директни и индиректни корисници могу обрачунавати и вршити исплату масе 

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

масе средстава за исплату плате у 2018 години ,  осим ако Законом или неким другим актом Влада 

Републике Србије не утврди другачији обрачун истих.  

           Уколико директни и индиректни корисници не извршавају укупна средства за исплату 

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

овог буџета, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из става 1. овог члана. 
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          Руководилац директног, односно индиректног корисника средстава овог буџета, 

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

10. у текућем месецу, почев од јануара 2018 године. 

 

Члан 42. 

 

      

         При утврђивању ваљаности извршеног одређеног плаћања ако није постојао правни 

основ, корисник је обавезан да врати средства у буџет. 

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

се умањује расходна страна финансијског плана корисника буџетских средстава. 

 

 

 

                                                                   Члан 43. 

 

         Уколико индиректни корисници буџета својом делатношћу изазову судски спор, 

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

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

 

                                                                   Члан 44. 

 

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

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

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

обављањем услуга. 

 

                                                                   Члан 45. 

 

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

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

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

док се  висина средстава не усклади са датим ограничењем. 

 

        Члан 46. 

 

         Корисници буџетских средстава до 31.децембра 2018. године пренеће на рачун 

извршења буџета општине сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, 

која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине за 2018. годину. 

 

      

       Члан 47. 

 

         Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника 

јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог 

рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски 

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

доставили Управи за трезор. 

 

                                                                  Члан 48. 

 

          Новчана средства на консолидованом рачуну трезора, могу се у 2018.години 

краткорочно пласирати или орочавати код кредибилних банака са рејтингом Министарства 
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финансија, у складу са чланом 10 Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим 

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

сигурност тог инвестирања. 

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

овлашћено за управљање готовинским средствима Трезора. 

 

                                                                   Члан 49. 

 

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

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

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

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

         Финансијска служба Општинске управе редовно прати извршење буџета и најмање 

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

општине, а најмање два пута годишње доставља Општинском већу. 

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

општине усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

          Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 

великих одступања. 

 

                                         IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

                                                                           

 

Члан 50. 

 

 

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

општине Жабари“, а примењиваће се од 1.јануара 2018.године и има се објавити на интернет 

страници општине. 

              Ову Одлуку доставити Министарству за финансије. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 400-206/2017-01                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Жабари:  14 .12.2017. год.                                                                     ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                ДЕЈАН АДАМОВИЋ, с.р.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 

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

73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/13,142/14 ,68/15-др.закон и 103/2015 и 

99/2016 ), утврђено је да општине имају Буџет у коме се исказују сви приходи и примања и расходи 

и издаци, и чл.32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“бр.129/07 и 83/2014-

др.закон) утврђено је такође да Скупштина општине доноси општински буџет  за календарску 

годину. Једини локални акт којим се одобрава трошење локалних средстава је буџет, односно 

апропријације које га чине, а ту снагу немају ни уговори, споразуми и фактуре а ни друга акта без 

обзира  ко их доноси. Закон о буџетском систему обавезује локалну самоуправу, да донесе буџет 

као основни документ политике локалне власти за текућу годину са пројекцијама за две наредне 

фискалне године  по  Фискалној стратегији за 2018. годину са пројекцијама за две наредне године  

коју треба да  донеса Влада Републике Србије за 2018.год.  

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

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

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

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

програмских буџета. 

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

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

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

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

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

При изради овог програмског буџета задржали смо организациону структуру која је 

допуњена програмима и програмским активностима  . 

Линијски буџет је био усредсређен на расходе по економској и функционалној 

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

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

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

ка учинку. 

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

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

буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцију за 2019 и 2020 годину.   Указано нам је да 

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

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

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

макроекономске претпоставке у периоду 2018.-2020.године. 

 

Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години  
 
1. Законско уређење плата  
 

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном 

сектору (''Службени гласник РС'', број 18/16).  

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о 

платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 62/06...99/14), 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14), Уредбом о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 

државним органима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12).  
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Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим 

јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ 

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Службени гласник РС", бр. 44/01...58/14).  

 

2. Законом уређена основица за обрачун плата  

 

Приликом обрачуна и исплате плата применили смо основицу према закључцима Владе 

Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.  

И током 2018. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 

(у даљем тексту: Закон), који је објављен у „Службеном гласнику РС", број 116/14 од 27. октобра 

2014. године.  

У складу са чланом 5. став 1. Закона, основица за обрачун и исплату плата код корисника 

јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим или појединачним актом, 

који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10%.  

Према члану 7. Закона, директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне 

власти, којима се умањује планирани износ средстава за плате, дужни су да у року од три дана од 

дана извршене коначне исплате плата за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних 

прихода Републике Србије уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих применом 

основице која није умањена, у складу са одредбама наведеног закона са урачунатим доприносима, 

који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене 

основице у смислу овог закона са урачунатим доприносима, који се такође исплаћују на терет 

послодавца.  

Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти који су исплатиоци 

других сталних примања, дужни су да у року од три дана од дана извршене исплате за одређени 

месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између 

укупног износа другог сталног примања који није умањен у смислу овог закона и укупног износа 

другог сталног примања који је обрачунат са умањењем у смислу овог закона.  

Према члану 8. став 2. Закона, јавно предузеће основано од стране локалне власти дужно је 

да приликом овере обрасца за обрачун и исплату зарада достави надлежном органу локалне власти 

доказ о уплаћеном износу средстава из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона за претходну исплату и 

обрачунатом износу средстава из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона за текућу исплату за то јавно 

предузеће и правна лица основана од стране тог јавног предузећа.  

Надлежни орган локалне власти је дужан да једном месечно, а најкасније до 10. у месецу за 

претходни месец достави министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате 

зарада у јавним предузећима извештај о извршеној уплати из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона.  

 

3. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2018. годину  
 

Локална власт у 2018. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата 

запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата 

планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу средстава за плате за број 

запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. 

годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету 

Републике Србије за 2017. годину (''Службени гласни РС'', бр. 99/16).  

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:  

- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %,  

- установама социјалне заштите за 5%,  

- предшколским установама за 10%,  

- осталим јавним службама 5 %.  

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.  
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Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом 

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

корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 - 

Остале дотације и трансфери.  

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2018. годину и не извршава 

укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за 

послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета 

Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док 

се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.  

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о 

планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на 

економској класификацији 413-416 у 2018. години.  

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години, не треба планирати обрачун и 

исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања 

запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених 

посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских 

средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду 

(''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) осим јубиларних награда за 

запослене који су то право стекли у 2018. години.  

Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних 

корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним 

критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.  

Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње 

рестриктивно.  

У првом кварталу 2018. године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у 

сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање 

максималног броја запослених за 2018. годину у систему АПВ и систему локалне самоуправе, као и 

висину неопходних средстава за њихове плате. На основу тога Влада ће донети одлуку којом ће се 

утврдити максимални број запослених на неодређено време у наведеним системима за ту годину.  

Уколико је број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину 

мањи у односу на број запослених који ради код корисника буџетских средстава на крају 2017. 

године, потребно је извршити рационализацију и ускладити своје одлуке о буџету у делу 

планираних средстава за плате за 2018. годину. У том смислу потребно је прилагодити и све 

економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене.  

Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са економских 

класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.  

Уколико у току 2018. године буџетски корисници услед посебних околности имају потребу 

за увећањем средстава за плате на економским класификацијама 411 и 412, неопходно је да се иста 

детаљно образложи и документује навођењем финансијских ефеката промена (на пример: за 

оснивање нове установе – документ који потврђује почетак рада установе, број запослених који 

мора бити обухваћен Одлуком о максималном броју запослених, коефицијенте, основицу и др.).  

 

4. Планирање броја запослених у 2018. години  
 
А) Законско уређење  

 

Према члану 2. ст. 4 и 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник РС", број 68/15) (у даљем тексту: Закон о максималном броју), Систем 

аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона чине органи аутономне 

покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна 

лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему 

аутономне покрајине, односно локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 

запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, односно 
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запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно 

јединице локалне самоуправе.  

Према члану 4. став 1. Закон о максималном броју за сваку календарску годину, актом Владе 

се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и 

систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено мишљење 

Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.  

У члану 6. Закона о максималном броју надлежни орган аутономне покрајине, односно 

скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за 

сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе.  

Члан 8. Закона о максималном броју прописује да максималан број запослених у систему локалне 

самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим облицима јединице локалне 

власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз остварене уштеде за плате 

запослених најмање у износу предвиђеном прописом у буџету, а у складу са актом Владе из члана 4. 

став 1. овог закона.  

У тачки 9. Одлуке 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 (''Службени гласник Републике Србије'', број 61/17), наводи се 

да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2, 5. и 7 ове Oдлуке, сваки 

организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, за 

који има обезбеђена средства за зараде.  

 

Б) Ограничење броја запослених на одређено време  

 

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица 

ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених 

непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима 

не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика (члан 

10. став 1.). Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 

запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана (став 2.).  

 

В) Повећање броја запослених уз сагласност Комисије Владе  

 

И за 2018. годину ће важити одредба Закона о максималном броју којом се прописује да ће се 

повећање броја запослених на неодређено време, вршити у складу са прописима којима се уређује 

буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја 

запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и 

локалне самоуправе од Комисије Владе.  

Посебно указујемо на примену одредбе члана 27е Закона о буџетском систему према којој 

предшколске установе и установе културе нису изузете, односно за ново запошљавање у 

предшколским установама и установама културе подносе се захтеви за ново запошљавање.  

 

Г) Мере заштите средстава буџета  

 

Као мера заштите средстава буџета прописано је да уколико скупштина јединице локалне 

самоуправе не донесе акт којим ће извршити рационализацију броја запослених у складу са актом 

Владе, министарство надлежно за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за 

послове државне управе и локалне самоуправе, привремено да обустави пренос трансферних 

средстава из буџета Републике Србије, односно припадајући део пореза на зараде, односно плате 

(члан 14. Закона).  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗИ  

 

Група конта 41 – Расходи за запослене  
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Локална власт је у обавези да у одлуци о буџету за 2018. годину, у делу буџета који садржи 

норме битне за извршење буџета, у посебној одредби искаже број запослених на неодређено и 

одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства.  

Уколико се изменама или допунама Одлуке о буџету локалне власти мењају подаци 

достављени у Прилогу 1, неопходно је доставити измењене (допуњене) табеле са образложењем и 

документацијом која потврђује да је било неопходно извршити одређене промене у односу на 

усвојену Одлуку о буџету.  

Табела 1. је табела са податком о броју запослених у 2017. години и планираним бројем 

запослених у 2018. години, по корисницима буџета локалне власти, на економским 

класификацијама 411 и 412, по изворима финансирања.  

Табела Т1 се аутоматски попуњава подацима из табела Т1.1, Т1.2 и Т1.3 које је потребно 

попунити.  

 Т1 – Укупан број запослених чије се плате финансирају из свих извора на економским 

класификацијама 411 и 412;  

 Т1.1 - Број запослених чије се плате финансирају из извора 01 на економским класификацијама 

411 и 412;  

 Т1.2 – Број запослених чије се плате финансирају из извора 04 на економским класификацијама 

411 и 412;  

 Т1.3 – Број запослених чије се плате финансирају из извора 05-08 на економским 

класификацијама 411 и 412.  

Масу средстава за 2018.годину обрачунали смо тако што смо дозвољена средства за исплату 

плата у 2017.години увећали само за дозвољено повећање код предшколске установе за 10,0% и 

5,0% код органа и служби локалне власти. 

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

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

рестриктивно. 

 

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

неодређено време 76 и одређено време 10, и то: 

     -  49 запослених у Општинској управи општине Жабари на неодређено време, 

      -   9 запослених у Општинској управи општине Жабари на одређено време 

      -  1 запослених у општинском правобранилаштву на неодређено време, 

      - 13 запослених у предшколској установи „Моравски цвет“ Жабари на неодређено време, 

      -   1 запослених у предшколској установи „Моравски цвет“ Жабари на одређено време 

      - 10 запослених ЈКП „Комуналац“ Жабари на неодређено време, 

      -  2 запослених у Центар за културу „Војислав Илић Млађи „Жабари на неодређено време 

      -  1  запослених у Народној библиотеци „Проф.др.Александар Ивић“ Жабари на одређено 

време. 

       Овом одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за плате запослених у 

2018.години у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору за 66 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време. 

 

 
42.Коришћење услуга и роба у 2018. години  
 

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално 

планирати средства за ове намене у 2018. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање 

сталних трошкова (421 – Стални трошкови).  

Поред тога, средства, пре свега на економској класификацији 423-Услуге по уговору треба 

планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено 

смањење других сталних примања.  
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Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења 

других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени 

послови и др), а све у циљу фискалног прилагођавања.  

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта 

Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Такође, потребно је преиспитати оправданост формираних комисија и других радних 

тела, као и оснивања нових, имајући у виду Извештај Државне ревизорске институције о 

сврсисходности – Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у 

јавном сектору.  

Средства планирана у оквиру ове групе конта мора да садрже и износе средстава за које је 

локални орган управе надлежан за финансије дао сагласност у складу са Уредбом о критеријумима 

за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање 

одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.  

 

 

Група конта 45 - Субвенције и група конта 62 - Набавка финансијске имовине  

 

У оквиру субвенција и буџетских кредита неопходно је преиспитати све програме по основу 

којих се додељују субвенције и буџетски кредити, с обзиром на то да даље мере фискалне 

консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и буџетских кредита.  

Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све 

прописе који се тичу контроле државне помоћи.  

 

Група конта 48 – Остали расходи  

 

 

Остале расходе, такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се 

спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита. Приликом планирања наведених расхода, треба имати 

у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 – Новчане казне 

и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима 

је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило 

стварање доцњи.  

У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног рада 

политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности потребно је, у 

опису апропријације економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, посебно 

исказати средства за наведену намену.  

За подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружења јединица локалне самоуправе средства опредељена у одлуци о 

буџету може да пренесе удружењу само након спроведеног јавног конкурса, на основу акта 

донетог од стране надлежног органа локалне власти и закљученог уговора надлежног органа и 

удружења.  

 

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину  

 

 

Издатке за набавку административне, канцеларијске опреме, аутомобиле и остала основна 

средстава, потребно је планирати само она средстава која су неопходна за рад уз максималне 

уштеде.  

У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници исказују као издатке за текуће 

поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке 

електронске и електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), којима се 

обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости, који се изводе у циљу 

спречавања оштећења која настају употребом објекта или опреме и којима се не увећава њихову 
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инвестициона вредност, планирају на апропријацији економске класификације 425 – Текуће 

поправке и одржавање, док средства за капитално одржавање (знaчajни, дугoрoчни рaдoви нa 

рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих oбjeкaтa и опреме, адаптација, реконструкција, санација и 

др.), треба да планирају на контима групе 51, 52 и 54. Капитално одржавање је одржавање које 

осигурава одрживост резултата, исхода и ефеката капиталних пројеката и доприноси продужетку 

очекиваног употребног века добра и повећава његову вредност.  

 

Капитални пројекти и њихов значај  

 

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских 

објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт укључујући услуге пројектног планирања 

које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који 

подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног 

интереса.  

Капиталним пројектима се увећава имовина Републике Србије, односно локалне власти 

путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у 

опрему, машине и другу нефинансијску имовину.  

Капиталним пројектом се поред изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских 

објеката инфраструктуре сматра и улaгaње у куповину зграда и објеката, као и другу нeфинaнсиjску 

имoвину чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, независно од тога да ли је 

капитални пројекат исказан као посебан пројекат унутар програма или као издатак у оквиру 

одређене програмске активности у буџету.  

Капитални пројекат садржи све неопходне активности са потребним ресурсима које се 

планирају и реализују током целог пројектног циклуса у складу са јасно дефинисаним циљевима и 

резултатима пројекта, а у циљу постизања одрживе и дугорочне употребне вредности за пројектом 

идентификовану групу корисника.  

Капитални пројекат мора прeдстaвљaти функциoнaлну цeлину са дугорочном (преко годину 

дана) употребном вредношћу по завршетку његове реализације.  

Kапитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране два или више 

корисника буџетских средстава, јавних предузећа, односно других корисника јавних средстава, који 

својим споразумом уређују међусобне односе, односно права и обавезе у вези са реализацијом 

капиталног пројекта.  

Капитално одржавање је одржавање које осигурава одрживост резултата, исхода и ефеката 

капиталних пројеката и доприноси продужетку очекиваног употребног века добра и повећава 

његову вредност.  

 

Вишегодишње планирање капиталних пројеката  

 

 

У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у 

општем делу Одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају 

фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година.  

Приликом вишегодишњег планирања капиталних пројеката корисници полазе од:  

- Општег дела одлуке о буџету локалне власти за обавезе по уговору које се односе на капиталне 

издатке и захтевају плаћање у више година, а које су корисници у 2017. години преузели уз 

сагласност надлежног извршног органа локалне власти, и дужни су да такву обавезу укључе у 

финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину и планирају по 

годинама у оквиру лимита на свом разделу;  

- Општег дела одлуке о буџету локалне власти за капиталне пројекте за које нису преузете 

вишегодишње обавезе у 2017. години, корисници су у обавези да анализирају физичку и 

финансијску реализацију тих капиталних пројеката, у циљу ефикасније алокације средстава, као и 

да укључе капиталне издатке у финансијски план и планирају по годинама у оквиру лимита на свом 

разделу, за пројекте чија је даља реализација оправдана. На основу урађених анализа, корисници 
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могу одустати од пројеката чија је даља реализација неоправдана. Такође, корисници могу 

планирати издатке за нове капиталне пројекте у 2018. години и наредне две године.  

Предност у планирању нових капиталних пројеката на извођењу радова треба дати онима који су 

стратешки релевантни, који имају позитивне ефекте на социјални, економски, регионални и 

еколошки одрживи развој, а пре свега оне који су спремни за инвестициону фазу реализације, који 

имају планску, пројектно - техничку документацију, решене имовинско-правне односе, грађевинску 

дозволу, као и документацију неопходну за спровођење поступка јавне набавке.  

Такође, важно је планирати капиталне пројекте по годинама у оном износу који је остварив и 

одговаран са фискалне и економске тачке гледишта, имајући у виду низак ниво реализације 

пројеката у претходним годинама.  

Капитални пројекти подразумевају ангажовање значајних средстава и најчешће се 

финансирају из више извора. Као значајан извор финансирања капиталних пројеката на локалном 

нивоу јављају се капитални трансфери од других нивоа власти.  

 

Планирање издатака капиталног пројекта  

 

 

Ради ефикаснијег планирања издатака капиталних пројеката корисници буџетских средстава 

дужни су да локалном органу надлежном за финансије доставе попуњене табеле дате у Прилогу 

број 2. и 2а. (Предлог капиталних пројеката). У наведеним табелама, корисници су у обавези да 

искажу планиране издатке за капиталне пројекте по годинама који се односе на изградњу и 

капитално одржавање, по контима на трећем и четвртом нивоу:  

1) издатке за израду пројектно-техничке документације на конту 5114 (осим уколико је иста већ 

израђена);  

2) издатке за експропријацију земљишта на конту 5411;  

3) издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на капиталном одржавању на 

контима 5112 и 5113;  

4) издатке за ангажовање стручног надзора на конту 5114 (осим уколико исти нису планирани од 

стране инвеститора или на неки други начин).  

Директни корисници буџетских средстава пројекте рангирају по приоритетима на основу 

свеобухватне процене потреба, који ће се утврдити на основу следећих критеријума: релевантности 

пројекта за остваривање стратешких циљева из надлежности буџетских корисника, однос трошкова 

и користи пројекта (укључујући нето садашњу вредност, интерну стопу рентабилности, период 

повраћаја улагања, коефицијент трошкова и користи и др), потенцијалних ризика за реализацију 

пројекта, ефекат пројекта на друштвени, економски, регионални и еколошки одрживи развој, 

водећи рачуна да приоритет у финансирању имају већ започети пројекти.  

У циљу унапређења планирања капиталних пројеката веома је значајна благовремена 

припрема пројеката која подразумева да пројекат пролази кроз фазе предлагања пројектне идеје, 

прединвестиционе фазе, фазе укључивања у буџет и инвестиционе фазе. За финансирање 

прединвестиционе фазе пројектног циклуса капиталних пројеката (израду претходне студије 

изводљивости, односно претходне студије оправданости са генералним пројектом, као и студије 

изводљивости, односно студије оправданости са идејним пројектом), директни корисници 

буџетских средстава планирају средства за израду инвестиционе документације за капиталне 

пројекте из своје надлежности у оквиру одређене програмске активности, односно у оквиру 

одређене позиције у финансијском плану у минималном износу 5% од укупно планираних 

средстава за капиталне издатке, у циљу припреме нових капиталних пројекта.  

Уколико корисници који нису планирали средства за израду пројектно-техничке документације и за 

ангажовање стручног надзора, дужни су да наведу који субјект (институција, организација, јавно 

предузеће итд.) је обезбедио средства за те издатке и у ком износу или ће тај посао обављати у 

оквиру свог редовног пословања.  

 

Такође дата је и: 
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Пројекција макроекономских показатеља Србије за перод 2018-2020. године: 

 

          Процена          П  Р  О  Ј  Е  К  Ц  И  Ј А 

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

1.Реални раст БДП у %                                       2,0                3,5                        3,5             4,0 

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

 

 

Наведени параметри су основа коју су  користили буџетски корисници за припрему 

предлога финансијских планова за 2018. годину и наредне две. 

 
У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у обавези да 

реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од 

њиховог остварења за три квартала у 2017. години и њихове процене за задњи квартал те године, што 

представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово 

увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован 

номинални раст у 2018. години од 6,4%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, 

с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво 

поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване 

инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију 

таквих прихода. Уједно, указујемо да је у току измена закона којим се уређује опорезивање дохотка 

грађана и којим се предвиђа повећање неопорезивог износа. 
У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у укупно 

оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима 

и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, прописани су 

рачуни за уплату јавних прихода тако да сви јавни приходи и примања, којима се финансирају 

надлежности локалне власти, морају бити уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних 

прихода, а не на подрачуне буџетских корисника, чиме би се испоштовало уставно начело бруто 

принципа (члан 92. Устава Републике Србије). У складу са чланом 2. тачка 41) Закона о буџетском 

систему рачуни динарских и девизних средстава припадајућих корисника средстава буџета локалне 

власти и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидован рачун трезора локалне 

власти морају да се воде у Управи за трезор, док у складу са чланом 9. став 3. тог Закона подрачуни 

корисника јавних средстава везују се за самог корисника, а не за рачун извршења буџета.  

 

Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког 

буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално да их планира, у 

складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у 

наредном периоду. 

Приходи су планирани на бази реалне процене остварења у 2017. години неки са 

повећањем, неки без увећања, чак код појединих прихода и смањења без обзира на 

макроекономске показатеље. 

Ненаменска трансферна средства из буџета Републике Србије за 2018. годину 

су планирана на нивоу 2016 и 2017.године. 

 Стратешки циљ економске политике од 2018. до 2020. године је убрзање процеса европских 

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

раста и повећање запослености и животног стандарда. 

 Пројекција макроекономских показатеља за 2018. годину су реални раст БДП  и  реални раст 

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

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

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

сектора треба значајно да допринесу одрживости јавних финансија дугорочније. 
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 У фискалној стратегији посебно су дате смернице структурних реформи за државна и јавна 

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

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

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

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

 

Мере фискалне консолидације од 2018 до 2020 године су: 

 

1.СМАЊЕЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ , 

2.СМАЊЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА У ПРИВРЕДИ, 

3.ПОРЕЗ НА ДОБИТ- укидање олакшица, 

4.ПРОДУЖЕТАК СМАЊЕЊА ИНДЕКСАЦИЈА ПЛАТА И ПЕНЗИЈА-ЗА 2018, 2019 И 

2020 годину , 

5.РЕФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА СКУПОГ ДУГА, 

6.БОРБА ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ, 

7.УШТЕДЕ НА РОБИ И УСЛУГАМА, 

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

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

у јавном сектору и реалним потребама. 

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

увођење актуарски правичних пенала за превремено пензионисање и пооштравање критеријума за 

доделу бенефицираног радног стажа. 

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

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

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

дискреционим расходима (дневнице и трошкови службених путовања, коришћење службених 

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

План структурних реформи базиране је на: 

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

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

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

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

локалним јавним финансијама и реформа пореског система. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

диспаритета регулисаних цена, стварању конкурентског амбијента и заштити конкуренције. 

    Полазећи од наведених претпоставки за 2018. годину процењује се пад инфлације до краја 

пројектованог периода. 

    Планира се јака координација монетарне и фискалне политике у 2018. години а посебна 

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

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

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

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



 92 

    Приликом планирања средстава за 2018. годину  и процени за 2019 и 2020. годину треба 

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

ће се кретати по датим параметрима.                         

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

смањи учешће трошкова рада у државној управи.  

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

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

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

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

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

републички закони о државним службеницима и о платама државних службеника. 

 ЈАВНИ ПРИХОДИ су: поред прихода остварених обавезним плаћањима пореских 

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

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

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

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

којих ће се вршити финансирање јавне потрошње. 

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

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

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

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

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

буџета према остварењу појединачних Месних заједница по захтевима тих Месних заједница 

средства се наменски поново усмеравају Месним заједницама. 

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

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

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

наменских и сопствених прихода у односу на планиране. 

 Обим буџета може да се промени само: 

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

услед елементарних непогода, 

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

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

 ПРИХОДИ: исказују се по врстама а не по изворима, . ОСТАЛИ ЈАВНИ ПРИХОДИ 

преименовани су у ПРИХОДЕ НАСТАЛЕ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА. Све ово има 

утицаја на обим буџета за 2018. годину. 

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

ЈЕ СМАЊЕЊЕ ТЕКУЋЕ ПОТРОШЊЕ А ПОСЕБНО: 

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

-Коришћење услуга и роба, 

-Донације, дотације и трансфери, 

-субвенције и 

-остали расходи. 

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

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

 Кључну улогу у остварењу циљева и смерница економске политике за период 2018-2020. 

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

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

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

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

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

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

године јесу вођење чврсте фискалне и монетарне политике, убрзање структурних реформи, посебно 
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завршетак приватизације, јачање приватног сектора који ће креирати нове инвестиције и стварање 

конкурентног амбијента за нове инвестиције и промену производне структуре. 

   Доношењем Закона о финансирању локалне самоуправе треба да се остваре четири 

приоритетна циља и то: 

-транспарентност, стабилност и предвидивост система финансирања локалне самоуправе, 

-побољшање степена хоризонталног уједначавања, 

-јачање фискалне аутономије локалне самоуправе и 

-институционализовање сарадње локалне самоуправе и централне власти. 

  У оквиру новог система финансирања значајан је напредак постигнут у хоризонталном 

уједначавању. 

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

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

 

            Код планирања плата запослених, као значајног расхода буџета  применили смо 

Упутство  за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018.годину и пројекција за 2019. и 

2020. годину. 
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Ре
д.
бр
.    Маса средс.за плате 2016.g  Маса средс.за плате 2017.G. 

Бр
.р
ад
.н
а 

кој
е 
се 
не 
од
н.
см
а
њ. 

Износ где 
нема 

смањења 

 Маса средс.за плате 2018.G. 

  
Корисници 
буџетских сред. 

 планирана 
за 2016.год.        

 
планиран
а за 
2016.год.    

 планирана 
за 2017.год.    

 
планиран
а за 
2017.год.    

 планирана 
за 2017.год.    

 
планиран
а за 
2017.год.    

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

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

План на 
411 и 412 

    средства     
на 465 
112 

на 414 
310   средства 

на 465 
112 

на 414 
310       средства 

на 465 
112 

на 414 
310   

1 2 7     8 9 10 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 

1. 
Скупштина 
општине-3 4.092.000   4.092.000 416.000 136.000 3.540.000 4.234.871 428.279 126.592 3.680.000     5.076.000 700.000 126.000 4.250.000 

2. 

Председник 
општине и 
веће-5 5.993.500   5.993.500 610.000 162.000 5.221.500 6.265.998 633.690 187.308 5.445.000     6.727.000 800.000 197.000 5.730.000 

3. 
Општинска 
управа-45 46.297.618   46.297.618 4.700.000 1.248.000 40.349.618 49.168.286 4.972.458 1.469.776 42.726.052 7 1.924.000 52.222.254 5.000.000 1.690.000 45.532.254 

4. 
Цантар за 
културу-2 2.421.304 96.900 2.518.204 255.600 68.000 2.194.604 1.754.940 177.480 52.460 1.525.000 1 240.000 1.768.000 190.000 53.000 1.525.000 

5. 
Народна 
библиотека-1 720.000 29.800 749.800     749.800 1.634.108 165.260 48.848 1.420.000 1 749.800 1.129.000 130.000 49.000 950.000 

6. 
Предшколске 
установе-14 9.962.040 398.500 10.360.540 1.052.000 280.000 9.028.540 11.748.314 1.188.124 351.190 10.209.000 5 1.463.000 12.160.000 1.000.000 350.000 10.810.000 

7. 
ЈП Дирекција 
за изградњу 3.908.564   3.908.564 397.000 105.600 3.405.964       0             

8 
Туристичка 
организација     0     0       0             

9 

Општинско 
правобранила
штво-1 2.257.626   2.257.626 247.000 65.600 1.945.026 1.645.616 166.424 49.192 1.430.000     1.690.000 170.000 50.000 1.470.000 

10 
Месне 
заједнице     0     0       0             

  

Буџетских 
средстава под 
ограничењем: 75.652.652 525.200 76.177.852 7.677.600 2.065.200 66.435.052 76.452.133 7.731.715 2.285.366 66.435.052     80.772.254 7.990.000 2.515.000 70.267.254 

11
. 

Остали 
индиректни 
кори.буџ.(МЗ)     0     0       0             

  
Укупно за све 
кориснике  75.652.652 525.200 76.177.852 7.677.600 2.065.200 66.435.052 76.452.133 7.731.715 2.285.366 66.435.052 14 4.376.800 80.772.254 7.990.000 2.515.000 70.267.254 
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Назив  локалне власти OПШТИНА ЖАБАРИ       

   
МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. 

ГОДИНИ   

 Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2017. године и 

планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету 

ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на 

економским класификацијама 411 и 412 

Ре

дн

и 

бр

ој 

Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 

локалне власти 

Укупа

н број 

зап. у 

октобр

у 2017. 

године 

из 

извора 

01 

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 01  

Укупан 

број зап. 

у октобру 

2017. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04  

Укупан 

број зап. 

у 

октобру 

2017. 

године 

из 

извора 

05-08 

Маса 
средстав

а за 

плате на 

извору 

05-08   

Укупа

н 

планир

ан број 

зап. у 

децемб

ру 

2018. 

године 

из 

извора 

01 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

01 

Укупа

н 

планир

ан број 

зап. у 

децемб

ру 

2018. 

године 

из 

извора 

04 

Маса 
средстав

а за 

плате на 

извору 

04 

Укупан 

планира

н број 

зап. у 

децембру 

2018. 

године из 

извора 

05-08 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

05-08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Органи и службе локалне 

власти 55 42.202.000 0   0   0 56.982.000 0   0   

      Изабрана лица 3   0   0   0   0   0   

      Постављена лица  7   0   0   0   0   0   

      Запослени 45   0   0   0   0   0   

2 

Установе културе                                                                                                                                                         1 1.712.190 0   0   0 2.475.000 0   0   

      Постављена лица  2   0   0   0   0   0   

      Запослени 1   0   0   0   0   0   
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3 

Остале установе из области 

јавних служби које се 

финансирају из буџета (навести 

назив установе):                                                                                   

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.ЈКП КОМУНАЛАЦ 0   5   0   0   0   0   

      Постављена лица  0   1   0   0   0   0   

      Запослени 0   4   0   0   0   0   

2. 0   0   0   0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0       0   0   0   

4. 0   0   0   0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

5. 0   0   0   0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

4 

Дирекције основане од стране 

локалне власти 
0   0   0   0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

5 

Месне заједнице 0   2 1.224.000 0   0   0   0   

     Изабрана лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   2   0   0   0   0   

6 

Предшколске установе  16 10.043.000 0   0   0 10.810.000 0   0   

Постављена лица 1   0   0   0   0   0   

Запослени 15   0   0   0   0   0   

7 

Нове установе и органи 

(навести назив установа и 

органа):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0   0   0   0   0   0   
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      Постављена лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

2. 0   0   0   0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

8 
Укупно за све кориснике 
буџетa који се финансирају  
са економских 
класификација 411 и 412 72 53.957.190 7 1.224.000 0 0 0 70.267.000 0 0 0 0 

       Изабрана лица 3   0   0   0   0   0   

       Постављена лица  10   1   0   0   0   0   

       Запослени 61   6   0   0   0   0   
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Из горе приложене табеле види се начин обрачуна масе средстава планираних за 2018. 

годину од буџетских средстава. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходе за зараде свих буџетских корисника планирани смо по Упутству Министарства 

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

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

дневнице одборника на истом нивоу као 2017. године, много других трошкова на истом нивоу 

као у 2017. години а неке чак и мање по упутству,  огрев на истом нивоу код физичке културе 

већи ниво од 2017. године, остале помоћи запосленима и волонтерима мање од 2017.године, 

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

други трошкови на истом нивоу, а и  трошкове за Цивилну заштиту мање од нивоа 2017. 

године који произилазе из Закона о ванредним ситуацијама. 
          Код осталих трошкова ишли смо доста рестриктивно, чак и испод нивоа 2017 године. 

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

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

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

процењена вредност   утврђена Законом о буџету Р.Србије за 2018.годину. 

 

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

287.745.836,00 динара а од тога  63,57% чине трансферна средства из Републичког Буџета и 

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

2017.години и неким малим номиналним растом, порез на доходак, добитак и капиталне добитке 

чини 16,51% буџета за 2018.годину ,порез на имовину 8,34 %, порез на добра и услуге 4,00%, 

комуналне таксе на фирму 1,74% , приходи од имовине 1,34% ,приходи од продаје добара и услуга 

3,59%, новчане казне 0,70%, добровољни трансфери од физичких и правних лица ,мешовити 

приходи 0,18% и остали непорески  приходи чине разлику. 

 

 

ОПИС 

Економска Буџет за  

класификација 2018.год. 

1 2 3 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   287.745.836,00 

Текући приходи 7 287.745.836,00 

1. Порески приходи 71 88.000.000,00 

1.1. Порез на доходак грађана 7111 47.500.000,00 

1.2. Порез на имовину 713 24.000.000,00 

1.3. Порез на добра и услуге 714 11.500.000,00 

1.4. Остали порески приходи 716 5.000.000,00 

2. Непорески приходи   199.745.836,00 

2.1. Трансфери од другог нивоа власти 733 182.919.087,00 

2.2. Приходи од имовине 741 3.850.000,00 

2.3. Таксе 742 10.326.749,00 

2.4. Новчане казне 743 2.000.000,00 
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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,  77,78,8 650.000,00 

3. Донације 732   

 

        

    Приходи су планирани на бази процене остварења у 2017.години и увећани неки 

номинално а неки су ишли испод планираних за 2017.годину. 

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

101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/2013,142/14 и 68/15-др.закон,103/15 и 99/16 ) јединствено је 

урађено планирање , припрема и доношење буџета, утврђен  буџетски календар којим су прецизно 

одређени рокови до којих се морају извршити  поједине фазе у буџетској процедури ( чл.31. ),  

утврђено је да се буџет планира на основу система јединствене програмске, буџетске класификације 

и економске и организационе и функционалне и прихода и расхода  као и стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, што смо ми и урадили у овом 

периоду.   

          . 

  Укупни расходи буџета су планирани у износу од 309.035.028,72 динара више од 

текућих прихода и примања за  21.289.192,72 динара, тако да имамо дефицит који покривамо од 

неутрошених пренетих средстава из предходне године. Расходи су планирани по захтевима за 

поједине програме и текуће издатке и за основна средства , док  захтеви за додатна средства  за 

сада нису узимани ни планирани јер оквир Буџета за 2018. год. не дозвољава, чак је и 

пренапрегнут изнад својих реалних могућности  а и због тога што буџетски корисници своје 

захтеве за додатна средства нису детаљно образложили у писаној форми и по приоритету, као 

ни сагласности у прилогу; ко је одобрио тај пројекат, да ли се налази у стратегији и разне 

сагласности.  

  Расходе и издатке смо доста рестриктивно планирали, чак многе мање од 2017. године 

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

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

Одлуком . 

 

 

РАСХОДИ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА, ТРОШКОВА И ИЗДАТАКА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

ЗА  2018.ГОДИНУ 

 

 

                       Буџет      Остали изв. Укупно:     % 

 

        П Р О Г Р А М И       
0,00 

ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно 

планирање 550.000,00   550.000,00 

0,18 

ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности 12.798.480,79 0,00 12.798.480,79 
4,14 

ПРОГРАМ 3 Локални економски развој 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
0,32 

ПРОГРАМ 4 Развој туризма 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,52 
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ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој 4.003.938,00 0,00 4.003.938,00 
1,30 

ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине 7.648.000,00 0,00 7.648.000,00 
2,47 

ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 

3,37 

ПРОГРАМ  8 Предшколско васпитање и образовање 21.270.000,00 0,00 21.270.000,00 
6,88 

ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање 31.775.000,00 0,00 31.775.000,00 
10,28 

ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање     0,00 
0,00 

ПРОГРАМ 11 Социјална и дечја заштита 23.591.986,93 0,00 23.591.986,93 
7,63 

ПРОГРАМ 12 Здраствена заштита 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 
0,97 

ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања 17.080.000,00 0,00 17.080.000,00 
5,53 

ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине 10.556.000,00 0,00 10.556.000,00 
3,42 

ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе 124.641.223,00 0,00 124.641.223,00 
40,33 

ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне саоуправе 39.120.400,00 0,00 39.120.400,00 
12,66 

ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије     0,00 

0,00 

УКУПНО ПРОГРАМИ: 309.035.028,72 0,00 309.035.028,72 
100,00 

 

 

 

       Табела, горе, приказује план трошкова свих Програма, текуће и нематеријална улагања 

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

т.ј. текуће и капиталне и укупан износ Трезора општине за 2018. годину. 

 

 

       ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Шифра 

Назив 
Средства 

из буџета 

Стру

кт-

ура 

% 

Сопстве

ни и 

други 

приходи 

Укупна 

средства 

Надлежан 

орган/особа Прог

рам 

 

Програм

ска 

активнос

т/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1101   Програм 1.  Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

550.000 0,2% 0 550.000 
Општинска 

управа 

  1101-0001 

Просторно и 

урбанистичко планирање 
550.000 0,2% 0 550.000   

  1101-0002 

Спровошење 

урбанистичких и 

просторних планова 

0 0,0% 0 0   

  1101-0003 

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 

  0,0%   0   
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  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.  Комуналне 

делатности 12.798.481 4,1% 0 12.798.481 
Општинска 

управа 

  1102-0001 

Управљање (одржавање) 

јавним осветљењем 
400.000 0,1% 0 400.000   

  1102-0002 

Одржавање јавних 

зелених површина 
  0,0% 0 0   

  1102-0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне 

намене 

0 0,0% 0 0   

  1102-0004 Зоохигијена 2.100.000 0,7% 0 2.100.000   

  1102-0005 

Уређивање, одржавање и 

коришћење пијацa 
0 0,0% 0 0   

  1102-0006 

Одрђавање гробља и 

погребне услуге 
50.000 0,0% 0 50.000   

  1102-0007 

Производња и 

дистрибуције топлотне 

енергије 

0 0,0% 0 0   

  1102-0008 

Управљање и 

снабдевање водом за 

пиће 

800.000 0,3% 0 800.000   

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

  1102-П 

Реконструкција дела 

главног цевовода у 

Александровцу 

9.448.481 3,1%       

1501   Програм 3.  Локални 

економски развој 1.000.000 0,3% 0 1.000.000 

Јавно комунално 

шпредузеће 

Жабари-Директор 

  1501-0001 

Унапређење привредног 

и инвестиционог 

амбијента 

1.000.000 0,3% 0 1.000.000   

  1501-0002 

Мере активне политике 

запошљавања 
0 0,0% 0 0   

  1501-0003 

Подстицаји за развој 

предузетништва 
0 0,0% 0 0   

  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   
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1502   Програм 4.  Развој 

туризма 
1.600.000 0,5% 0 1.600.000 

Општинска 

управа-

Начелник 

  
1502-0001 

Управљање развојем 

туризма 
1.250.000 0,4% 0 1.250.000   

  

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.  

Пољопривреда и 

рурални развој 

4.003.938 1,3% 0 4.003.938 
Општинска 

управа 

  

0101-0001 Подршка зс спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

1.000.000 0,3% 0 1.000.000   

  

0101-0002 Подстицаји 

пољопривредној 

производњи 

3.003.938 1,0% 0 3.003.938   

  
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 
7.648.000 2,5% 0 7.648.000 

Општинска 

управа 

  

0401-0001 Управљање заштитом 

животне средине  
0 0,0% 0 0   

  

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 
1.148.000 0,4% 0 1.148.000   

  

0401-0005 Управљање комуналним 

отпадом 
6.500.000 2,1%   6.500.000   

  

0401-0006 Управљање осталим 

врстама отпада 
  0,0%   0   
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  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.  

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

10.400.000 3,4% 0 10.400.000 
Општинска 

управа 

  0701-0001 Управљање саобраћајем   0,0% 0 0   

  

0701-0002 

Одржавање 

саобраћајном 

инфраструктуром 

10.400.000 3,4% 0 10.400.000   

  
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 и 

образовање 

21.270.000 6,9% 0 21.270.000 

Предшколска 

установа -

Директор 

  

2001-0001 Функционисање 

предшколских установа  
21.270.000 6,9% 0 21.270.000   

  2001-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  2001-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

2002   Програм 9.  Основно 

образовање и 

васпитање 

31.775.000 
10,3

% 
0 31.775.000 

Основне школе-

Директори 

  

2002-0001 Функционисање 

основних школа 
30.855.000 

10,0

% 
0 30.855.000   

  

2002-П1 Реконструкција фасаде 

школе у Жабарима 
  0,0% 0 0   
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2002-П2 Инвестиционо 

одржавање у школе у 

Александровцу 

  0,0% 0 0   

  

2002-П3 Санација и адаптација 

школе у Кочетину 
  0,0% 0 0   

  

2002-П4 Сређивање ђачке кухиње 

у Ореовици 
  0,0%       

  

2002-П4 Израда енергетских 

пасоша школа 
200.000 0,1% 0 200.000   

  

2002-П5 Надзор и кординатори за 

безбедност и здравље на 

раду 

720.000 0,2% 0 720.000   

  

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 23.591.987 7,6% 0 23.591.987 

Центар за 

социјални рад-

Директор  

  0901-0001 Социјалне помоћи 2.940.000 1,0% 0 2.940.000   

  
0901-0002 

Прихватилишта и друге 

врсте смештаја 
0 0,0% 0 0   

  

0901-0003 

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 

1.000.000 0,3% 0 1.000.000   

  

0901-0004 

Саветодавно-терапијске 

и социјално-едукативне 

услуге 

1.581.987 0,5% 0 1.581.987   

  
0901-0005 

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
470.000 0,2% 0 470.000   

  
0901-0006 

Подршка деци и 

породицама са децом 
17.600.000 5,7%   17.600.000   

  

0901-0007 

Подршка старијим 

лицима/ или особама са 

инвалидитетом 

  0,0%   0   

  
0901-П1 

Помоћ за особе са 

инвалидитетом 
  0,0% 0 0   

  0901-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  0901-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   
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0901-П4 

Развој свеобухватног 

система подршке 

самосталном живљењу у 

заједници РС 

  0,0% 0 0   

1801   Програм 12.  

Здравствена заштита 3.000.000 1,0% 0 3.000.000 
Дом здравља-

Директор  

  

1801-0001 

Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 

2.300.000 0,7% 0 2.300.000   

  1801-0002 Мртвозорство 700.000 0,2%       

  

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 и 

информисања 17.080.000 5,5% 0 17.080.000 

Центар за 

културу и 

Библиотека-

Директори  

  1201-0001 

Функционисање 

локалних установа 

културе  

8.102.000 2,6% 0 8.102.000   

  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 

1.000.000 0,3%   1.000.000   

  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" 
1.143.000 0,4% 0 1.143.000   

  1201-П2 Остале културне 

манифестације 
1.600.000 0,5% 0 1.600.000   

  1201-П3 Манифестације у 

области библиотекарства 
135.000 0,0% 0 135.000   

  1201-П4 Реконструкција Дома 

културе у Породину 
5.100.000 1,7% 0 5.100.000   

  1201-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   

  1201-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0   
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  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 
10.556.000 3,4% 0 10.556.000 Спортски савез  

  

1301-0001 Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и савезима 

10.156.000 3,3% 0 10.156.000   

  

1301-0002 Подршка предшколском 

и школском спорту 
0 0,0% 0 0   

  

1301-0003 Одржавање спортске 

инфраструктуре 
400.000 0,1% 0 400.000   

  

1301-0004 Функционисање 

локалних спортских 

установа 

  0,0%   0   

  

1301-0005 Спровођење омладинске 

политике 
  0,0%   0   

  1301-П1 Завршетак фискултурне 

сале ОШ Жабари 
  0,0% 0 0   

  1301-П2 Појачано одржавање и 

доградња спортског 

терена у Влашком Долу 

  0,0% 0 0   

  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.  Опште 

услуге локалне 

самоуправе 
124.641.223 

40,3

% 
0 124.641.223 

 

Правобранилац,

МЗ,Општинска 

управа 

  

0602-0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

97.892.254 
31,7

% 
0 97.892.254   

  0602-0002 Месне заједнице 10.830.000 3,5% 0 10.830.000   

  0602-0003 Сервусурање јавног дуга 0 0,0% 0 0   

  0602-0004 Општинско   2.423.576 0,8% 0 2.423.576   



 107 

правобранилаштво 

  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 11.533.683 3,7% 0 11.533.683   

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1.441.710 0,5% 0 1.441.710   

  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 520.000 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 
39.120.400 

12,7

% 
0 39.120.400 

Скупштина-

Председникдник 

општине  

  
2101-0001 

Функционисање 

скупштине 
13.911.000 4,5% 0 13.911.000   

  
2101-0002 

Функционисање 

извршних органа 
23.127.000 7,5% 0 23.127.000   

  
2101-0003 

Подршка раду извршних 

органа и власти 
440.000 0,1% 0 440.000   

  
0602-П1 

Прослава Дана 

ослообођења општине 
1.350.000 0,4% 0 1.350.000   

  0602-П2 Изборна комисија 200.000 0,1% 0 200.000   

  0602-П3 Политичке партије  92.400 0,0% 0 92.400   

  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   

  

УКУПНИ 

ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ  

309.035.029 
100,0

% 
0 309.035.029 

Председник 

општине-

Наредбодавац 

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

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

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

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

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

посебно за сваку годину 2018, 2019. и 2020.годину и то по свим изворима финансирања. 

 Капиталним пројектима сматрају се : 

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

локалну самоуправу, 

- Унапређење односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских објеката 

инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, 

- Обезбеђивање земљишта, 

- Пројектно планирање, 

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

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

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

припреме обухвата активности на обезбеђивању земљишта, изради пројектно-техничке 

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

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

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

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

опрема, машине и сл.). 

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

кориснике.  

Табела доле приказује капиталне пројекте по програмској класификацији који се планирају. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА СА ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА ПЕРИОД                 

2018-2020.ГОДИНЕ 
 

 

ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА, ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА У 2018.Г. 

  

Програм 

Шифра,Прог. 

активност, 

пројек. Функција ЦИЉ ИНДИКАТОР 

Средства буџета 

2018. год  % 

Средств

а из 

осталих 

извора 

2018.g 

Укупна јавна 

средства 2018.g. 

Циљана 

вредност 

2019.г. 

Циљана 

вредност 

2020.г. 

1 Становање, 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 0,18   550.000,00 563.500,00 589.160,00 

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     

Стамбена подршка 0004. 130 

Планско управљање стамбеном 

подршком 

Број корисника стамбене 

подршке и број станова у 

јавној својини у режиму 

непрофитног закупа   0,00         

Остваривање јавног интереса у 

одржавању зграда 0005. 130 

Очување и унапређење стамбеног фонда 

Број склопљених уговора 

о бесповратном 

суфинансирању 

активности на 

инвестиционом 

одржавању и унапређењу 

својства зграде   0,00   0,00     

      
УКУПНО ПРОГРАМ 1   

550.000,00 0,18 0,00 550.000,00 563.500,00 589.160,00 
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2 Комуналне делатности 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) 400.000,00 0,13   400.000,00 412.000,00 428.480,00 

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   0,00   0,00 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 2.100.000,00 0,68   2.100.000,00 2.163.000,00 2.249.520,00 

Одржавање гробаља и погребне 
услуге 0006. 660 

Адекватан квалитет пружених 

услуга одржавања гробаља и погребних 

услуга 

Број интервенција у 

односу на укупан број 

поднетих иницијатива 

грађана за чишћење и 

одржавање гробаља 50.000,00 0,02   50.000,00 51.500,00 53.560,00 

Управљање и снабдевање водом 

за пиће 0008. 630 

Адекватан квалитет пружених 

услуга водоснабдевања 

Број кварова по км 

водоводне мреже 
800.000,00 0,26   800.000,00 824.000,00 856.960,00 

Реконструкција дела главног 

цевовода у Александривцу П 630 

Већа снабдевеност дела насеља пијаћом 

водом 

Већа обухватностј 

домаћинства пијаћом 

водом 9.448.480,79 3,06   9.448.480,79     

      УКУПНО ПРОГРАМ 2. 
  

12.798.480,79 4,14 0,00 12.798.480,79 3.450.500,00 3.588.520,00 

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 
1.000.000,00 0,32   1.000.000,00 1.030.000,00 1.071.200,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 3.   

1.000.000,00 0,32 0,00 1.000.000,00 1.030.000,00 1.071.200,00 

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 1.250.000,00 0,40   1.250.000,00 1.287.500,00 1.339.000,00 
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Пројекат:Новогодишње 

украшавање општине  П3   

Новогодишње украшавање општине 

Окупљање  већег броја 

грађана на дочек Нове 

године 350.000,00 0,11   350.000,00 360.500,00 374.920,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 4.   

1.600.000,00 0,52 0,00 1.600.000,00 1.648.000,00 1.713.920,00 

5  

Поољопривреда и 

рурални развој 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  

1.000.000,00 0,32 0,00 1.000.000,00 1.030.000,00 1.071.200,00 

Пројекат; Капиталне субвенције 
у пољопривреди П1   

Повећање броја квалитетних грла стоке и 

бољи услови за регистрована 

пољопривредна домаћинства 

Већи број квалитетних 

крава, бикова и телади, са 

већом количином и 

квалитетом датог млека и 

већим рандманом меса 

као и већи принос 

пољопривредних 

производа 3.003.938,00 0,97 0,00 3.003.938,00 3.094.056,14 3.217.818,39 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 5   

4.003.938,00 1,30 0,00 4.003.938,00 4.124.056,14 4.289.018,39 

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                                          

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

Управљање отпадним водама 0004. 520 

Адекватан квалитет пружених 

услуга одвођења отпадних вода 

Број интервенција на 

канализационој мрежи   0,00   0,00 0,00 0,00 

Санација бујичних порока П 520 

Обезбеђење протицајног профила 

бујичних потока 

Мања површина 

земљишта обухваћена 

поплавама од киша и 

падавина 780.000,00 0,25   780.000,00     

Пројекат канализационе мреже у 

Александровцу П 520 

Повећање насеља која имају 

канализациону мрежу 

Мање отпада и 

загађености 268.000,00 0,09   268.000,00     

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 
6.500.000,00 2,10   6.500.000,00 6.695.000,00 6.962.800,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 6   

7.648.000,00 2,47 0,00 7.648.000,00 7.877.440,00 8.192.537,60 
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7 Oрганизација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

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     

Упеављање и  одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 0002.   

Одржавање квалитета путне 

мреже кроз реконструкцију и 

редовно одржавање асфалтног 

покривача 

.Број километара 

санираних или 

реконструисаних путева,           
300.000,00 0,10   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 
2.550.000,00 0,83   2.550.000,00 2.626.500,00 2.731.560,00 

Пројекат:Летње одржавање 
путева  П2   

Текуће поправке и одржавање путева 

током целе календарске године 

.Број километара 

санираних или 

реконструисаних путева,           1.050.000,00 0,34   1.050.000,00 1.081.500,00 1.124.760,00 

Пројекат: 
Пројекти локалних путева П3   

Израда пројеката за ону путну 

инфраструктуру која незадовољава 

услове за коришћење 

Број израђенихпројеката 

пројеката 

1.000.000,00 0,32   1.000.000,00 1.030.000,00 1.071.200,00 

Пројекат: 

Асфалтирање путева на 
територији општине  П4   

Асфалтирање свих путева на територији 

општине. 

Број км новоизграђених 

путева 
5.500.000,00 1,78   5.500.000,00 5.665.000,00 5.891.600,00 

      
 УКУПНО ПРОГРАМ 7    

10.400.000,00 3,37 0,00 10.400.000,00 10.712.000,00 11.140.480,00 

8 Предшколско 

васпитање и образовање 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 и остваривање 
предшколског васпитања и 

образовања 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 21.270.000,00 6,88   21.270.000,00 21.908.100,00 22.784.424,00 

      
УКУПНО ПРГРАМ 8   

21.270.000,00 6,88 0,00 21.270.000,00 21.908.100,00 22.784.424,00 

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 
30.855.000,00 9,98   30.855.000,00 31.780.650,00 33.051.876,00 

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 0,06   200.000,00     
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Пројекат: Надзор и кординатор 

за безбедност школа П   

.Обезбеђени прописани услови за 

васпитно-образовни рад са децом у 

основним школама,  

Уређенији условии за 

несметани рад школе 

720.000,00 0,23   720.000,00     

      
УКУПНО ПРОГРАМ 9:   

31.775.000,00 10,28 0,00 31.775.000,00 32.728.250,00 34.037.380,00 

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     

Једнократне помоћи и сруги 
облици помоћи 0001. 70 

Унапређење заштите сиромашних 

Број грађана-корисника 

субвенција (нпр, 

комуналних услуга услуга 

превоза и др.). 2.940.000,00 0,95   2.940.000,00 3.028.200,00 3.149.328,00 

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 

 Пројекат:Помоћ у кући за стара 
лица 0004-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. 

489.572,73 0,16   489.572,73     

Пројекат:Помоћ у кући за 

одрасле и старе са 
психофизичким метњама"  0004-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. 

1.092.414,20 0,35   1.092.414,20     

Подршка социо-хуманитарним 
организацијама-ДОНАЦИЈЕ 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) 

500.000,00 0,16   500.000,00 515.000,00 535.600,00 

Пројекат"Стамбено решење за 

најугроженије избеглице и 
социјално угрожена лица и 

породице 0003. 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 0,16   500.000,00     

Подршка реализацији програма 

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 0,15   470.000,00 484.100,00 503.464,00 
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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 17.600.000,00 5,70   17.600.000,00 18.128.000,00 18.853.120,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 11:   

23.591.986,93 7,63 0,00 23.591.986,93 22.155.300,00 23.041.512,00 

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 
2.300.000,00 0,74   2.300.000,00 2.369.000,00 2.463.760,00 

Мртвозорство 0002.   Утврђивање престанка живљења Престанак живота 500.000,00 0,16   500.000,00 515.000,00 535.600,00 

Спровођење активности из 

области друштвене бриге за 

јавно здравље 0003.   

Стварање услова за очување и 

унапређење здравља становништва 

Број посебних програма и 

пројеката из области 

јавног здравља 
200.000,00 0,06   200.000,00 206.000,00 214.240,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 12:   

3.000.000,00 0,97 0,00 3.000.000,00 3.090.000,00 3.213.600,00 

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 7.702.000,00 2,49   7.702.000,00 7.933.060,00 8.250.382,40 

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 1,65   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. 

1.143.000,00 0,37   1.143.000,00 1.177.290,00 1.224.381,60 

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 0,52   1.600.000,00 1.648.000,00 1.713.920,00 

Пројекат: 
Културне манифестације  П3   

1.Обележавање Дана библиотеке и 2. 

Остале књижевне и др вечери, трибине и 

предавања. 

1. Број посетиоца,             

2.Број одржаних 

културних манифестација,                                             

3. Број гостију  105.000,00 0,03   105.000,00 108.150,00 112.476,00 
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Смотра рецитатора П4   

1.Очување традиције читалаштва,и 2. 

Остале књижевне и др вечери, трибине и 

предавања. 

. Број гостију 

(књижевника, 

предавача,едукатор 
30.000,00 0,01   30.000,00 30.900,00 32.136,00 

Унапређење система очувања и 

представљања културно-
историјског наслеђа  0003.   

Очување и заштита културног наслеђа 

Број пројеката и улагања 

за очување и заштиту 

културног наслеђа код 

Верских заједница 400.000,00 0,13   400.000,00 412.000,00 428.480,00 

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 
1.000.000,00 0,32 0,00 1.000.000,00 1.030.000,00 1.071.200,00 

      

УКУПНО ПРОГРАМ 13:   

17.080.000,00 5,53 0,00 17.080.000,00 12.339.400,00 12.832.976,00 

 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  
10.156.000,00 3,29   10.156.000,00 10.460.680,00 10.879.107,20 

Одржавање спортске 

инфраструктуре 0001.   

Редовно одржавање постојећих спортских 

објеката од интереса за град/општину 

Број постојећих 

функционалних 

спортских објеката 
400.000,00 0,13 0,00 400.000,00 412.000,00 428.480,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 14:   

10.556.000,00 3,42 0,00 10.556.000,00 10.872.680,00 11.307.587,20 

15 

Опште услуге локалне 

самоуправе 0602. 111 

Одрживо управно и финансијско 

функционисање општине у складу са 

надлежмостима и пословима локалне 

самоуправе 

Однос броја запослених у 

граду/општини и законом 

утврђеног максималног 

броја запослених 
  0,00   0,00     

Функционисање локалне 
самоуправе и град.опш. 0001.   

Функционисање управе 

Проценат попуњености 

радних места која 

подразумевају 

вођење управног поступка 97.792.254,00 31,64 0,00 97.792.254,00 100.726.021,62 104.755.062,48 

Пројекат; Јавни радови  П1 620 

Обезбеђено задовољавање потреба 

локалног становништва 

Проценат остварења 
плана јавних радова 

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

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 10.830.000,00 3,50   10.830.000,00 11.154.900,00 11.601.096,00 

Општинско јавно 

правобранилаштво 0004.   

Заштита имовинских права и интереса 

општине 

Број решених предмета у 

односу на укупан број 

предмета 

на годишњем нивоу 2.423.576,00 0,78   2.423.576,00 2.496.283,28 2.596.134,61 
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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. 11.533.683,00 3,73   11.533.683,00 11.879.693,49 12.354.881,23 

Стална буџетска резерва 0010.   

Обезбеђивање средстава у 

ванредним ситуацијама и 

ванредног или ратног стања 

Обезбеђивање средстава у 

ванредним ситуацијама и 

ванредног или ратног 

стања 
1.441.710,00 0,47 

  

1.441.710,00 1.484.961,30 1.544.359,75 

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 
520.000,00 0,17   520.000,00 535.600,00 557.024,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 15:   

124.641.223,00 40,33 0,00 124.641.223,00 128.380.459,69 133.515.678,08 

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 
14.203.400,00 4,60   14.203.400,00 14.629.502,00 15.214.682,08 

Пројекат; Манифестација Дана 
ослобођења општине Жабари  П1 111 

Обележавање 8.октобра-Дана ослобођења 

општине Жабари 

1. Број званица,               

 2.број додељених повења, 

и награда. 
1.350.000,00 0,44   1.350.000,00 1.390.500,00 1.446.120,00 

Функционисање извршних ргана 0002.   
Функционисање извршних органа 

Број седница 

извршних органа 23.127.000,00 7,48   23.127.000,00 23.820.810,00 24.773.642,40 

 Подршка раду извршних органа 

власти и скупштине 0003. 111 

Дотације невладиним организацијама 

Редовни рад 
невладиниг 

организација 440.000,00 0,14   440.000,00 453.200,00 471.328,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 16: 

  39.120.400,00 12,66 0,00 39.120.400,00 40.294.012,00 41.905.772,48 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:   309.035.028,72 100,00 0,00 309.035.028,72 318.306.079,58 331.038.322,76 

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

      УКУПНО ПРОГРАМ 1   550.000,00 0,18   550.000,00     

      УКУПНО ПРОГРАМ 2   12.798.480,79 4,14 0,00 12.798.480,79 13.182.435,21 13.709.732,62 

      УКУПНО ПРОГРАМ 3   1.000.000,00 0,32 0,00 1.000.000,00 1.030.000,00 1.071.200,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 4   1.600.000,00 0,52 0,00 1.600.000,00 1.648.000,00 1.713.920,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 5   4.003.938,00 1,30 0,00 4.003.938,00 4.124.056,14 4.289.018,39 

      УКУПНО ПРОГРАМ 6   7.648.000,00 2,47 0,00 7.648.000,00 7.877.440,00 8.192.537,60 

      УКУПНО ПРОГРАМ 7   10.400.000,00 3,37 0,00 10.400.000,00 10.712.000,00 11.140.480,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 8   21.270.000,00 6,88   21.270.000,00 21.908.100,00 22.784.424,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 9   31.775.000,00 10,28 0,00 31.775.000,00 32.728.250,00 34.037.380,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 11   23.591.986,93 7,63 0,00 23.591.986,93 24.299.746,54 25.271.736,40 
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      УКУПНО ПРОГРАМ 12   3.000.000,00 0,97 0,00 3.000.000,00 3.090.000,00 3.213.600,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13   17.080.000,00 5,53   17.080.000,00 17.592.400,00 18.296.096,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 14   10.556.000,00 3,42 0,00 10.556.000,00 10.872.680,00 11.307.587,20 

      УКУПНО ПРОГРАМ 15   124.641.223,00 40,33 0,00 124.641.223,00 128.380.459,69 133.515.678,08 

      УКУПНО ПРОГРАМ 16   39.120.400,00 12,66 0,00 39.120.400,00 40.294.012,00 41.905.772,48 

      УКУПНИ ПРОГРАМИ:   309.035.028,72 100,00 0,00 309.035.028,72 318.306.079,58 331.038.322,76 

 

 

 

У прилогу је такође, табела расхода буџета по ПРОГРАМИМА, наменама, по функцијама, по економским класификацијама и 

по корисницима и позицијама.и процентом структуре сваког раздела и корисника у укупним расходима и издацима за 2018. године. 

 

 

 

ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА  У 2018.Г. 

  

Раздео Програм Прог.активност Пројекат Функција     Корисници Средства буџета  % 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Скупштина општине 13.911.000,00 4,50   13.911.000,00 

      2101 П1 111 

МанифестацијаДана ослобођења 

општине Жабари 1.350.000,00 0,44   1.350.000,00 

      2101 П2 160 Изборна комисија 200.000,00 0,06   200.000,00 

      2101 П3 160 Политичке странке 92.400,00 0,03   92.400,00 

          Укупно раздео 1: 15.553.400,00 5,03   15.553.400,00 

02. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0002   111 Председник општине  11.577.000,00 3,75   11.577.000,00 
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13 Развој културе и 

информисања 1201-0004   830 Информисање 1.000.000,00 0,32   1.000.000,00 

          Укупно раздео 2: 12.577.000,00 4,07   12.577.000,00 

03. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0002   111 Општинско веће 11.550.000,00 3,74   11.550.000,00 

          Укупно раздео 3: 11.550.000,00 3,74   11.550.000,00 

04. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0004   330 
Општинско јавно 

правобранилаштво Жабари 2.423.576,00 0,78   2.423.576,00 

          Укупно раздео 4: 2.423.576,00 0,78   2.423.576,00 

5.00.0. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   130 Општинска управа 97.392.254,00 31,51   97.392.254,00 

    0602-0009   112 Текућа буџетска резерва 11.533.683,00       

        112 Стална буџетска резерва 1.441.710,00 0,47   1.441.710,00 

      0602 П11 620 

Тек.донације НАЦИОНАЛНОЈ 

СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 100.000,00 0,03   100.000,00 

          Укупно раздео 05.00.00. 110.467.647,00 35,75   110.467.647,00 

5.00.2. 

15 Опште услуге 

локалне 

самоуправе 0602-0001   320 Јавни ред и мир 400.000,00 0,13   400.000,00 

5.00.3. 

15 Опште услуге 

локалне 

самоуправе 0602-0014   160 Ванредне ситуације 520.000,00 0,17   520.000,00 

5.00.4. 

3 Локални 

економски развој 1501-0001   660 Јавно комунално пред.Жабари 1.000.000,00 0,32   1.000.000,00 

5.00.5. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0003   111 

Дотације невладиним 

организацијама и удружењима 440.000,00 0,14   440.000,00 
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5.00.6. 

2 Комуналнае 

делатности 1102-001   640 Управљање јавноим осветљењем 400.000,00 0,13   400.000,00 

    1102-004   560 Зоохигијена (зашт.жив.средине) 2.100.000,00 0,68   2.100.000,00 

    1102-006   660 

Одржавање гробља и погребне 

услуге 50.000,00 0,02   50.000,00 

    1102-0008   630 Водоснабдевање 800.000,00 0,26   800.000,00 

    1102-П   630 

Реконструкција дела главног 

цевовода у Александровцу 9.448.480,79 3,06   9.448.480,79 

              0,00   0,00 

          Укупно програм 2 12.798.480,79 4,14   12.798.480,79 

5.00.7. 

5 Пољопривреда и 

рурални развој 0101-0001   421 

Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 1.000.000,00 0,32   1.000.000,00 

      0101-П 421 

Капиталне субвенције у 

пољопривреди 3.003.938,00 0,97   3.003.938,00 

          Укупно програм 5 4.003.938,00 1,30   4.003.938,00 

5.00.8. 

6 Заштита животне 

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

      0401-П 520 

Пројекат канализационе мреже у 

Александровцу 268.000,00 0,09   268.000,00 

        520 

Санација БУЈИЧНИХ ПОТОКА 

(обезбеђење протицајног профила 

бујичних потока) 780.000,00 0,25   780.000,00 

    0401-0005   510 Управљање отпадом 6.500.000,00 2,10   6.500.000,00 

          Укупно програм 6 7.648.000,00 2,47   7.648.000,00 

5.009. 

7 Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 0701-0002   451 

Управљање саобраћајне 

инфраструктуре 300.000,00 0,10   300.000,00 

      0701 П 451 Ревитализација пољских путева 2.550.000,00 0,83   2.550.000,00 

      0701 П 451 Летње одржавање путева 1.050.000,00 0,34   1.050.000,00 
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      0701 П 451 Пројекти за путну инфраструктуру 1.000.000,00 0,32   1.000.000,00 

      0701 П 451 

Асфалтирање путева на територији 

општине 5.500.000,00 1,78   5.500.000,00 

          Укупно програм 7: 10.400.000,00 3,37   10.400.000,00 

5.00.10. 
11 Социјална и 

дечја заштита 0901-0006   40 Породица и деца 17.600.000,00 5,70   17.600.000,00 

    0901-0001   70 Центар за социјални рад Жабари 1.740.000,00 0,56   1.740.000,00 

    0901-0004 901 П1 90 Прој."Помоћ у кући за старе 489.572,73 0,16   489.572,73 

    0901-0004 901-п 90 

Пројекат "Помоћ у кући за одрасле 

и старе са психофизичким 

сметњама" 1.092.414,20 0,35   1.092.414,20 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ СОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВНИШТВУ 500.000,00 0,16   500.000,00 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ 

НЕСОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВНИШТВУ 700.000,00 0,23   700.000,00 

    0901-0003   90 Донације невладиним орган. 500.000,00 0,16   500.000,00 

    0901-0005   90 ОО Црвени крст Жабари 470.000,00 0,15   470.000,00 

    0901-0003   060. 

Пројекат "Стамбено решење за 

најугрошеније избеглице и 

социјално угрожена лица и 

породице" 500.000,00 0,16   500.000,00 

          Укупно програм 7: 23.591.986,93 7,63   23.591.986,93 

5.1.11. 

12 Здраствена 

заштита 1801-0002   760 Здравство не кв.на др.месту 700.000,00 0,23   700.000,00 

    1801-0001   760 Дом здравља Жабари 2.300.000,00 0,74   2.300.000,00 
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          Укупно програм 12: 3.000.000,00 0,97   3.000.000,00 

5.1.12. 

13 Развој културе и 

инфоррмисања 1201-0001   820 Развој културе 200.000,00 0,06   200.000,00 

    1201-0001   820 Трансфери ост.нив.вл-културе 500.000,00 0,16   500.000,00 

      1201-П 820 

Реконструкција Дома културе у 

Породину 5.100.000,00 1,65   5.100.000,00 

    1201-0001   840 Верске и др.услуге заједнице 400.000,00 0,13   400.000,00 

          Укупно програм 13: 6.200.000,00 2,01   6.200.000,00 

5.00.13. 

14 Развој спорта и 

омладине 1301-0001   810 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима  100.000,00 0,03   100.000,00 

    1301-0001   810 Спортски савез општине Жабари 10.056.000,00 3,25   10.056.000,00 

    1301-0001   810 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима  400.000,00 0,13   400.000,00 

          Укупно програм 14: 10.556.000,00 3,42   10.556.000,00 

5.00.14. 

9 Основно 

образовање и 

васпитање 2002-0001   912 Превоз ученика 6.100.000,00 1,97   6.100.000,00 

      2002-П 912 

Пројекат=Израда енергетских 

пасоша школа 200.000,00 0,06   200.000,00 

      2002-П 912 

Пројекат: Надзор и кординатор за 

безбедност школа  720.000,00 0,23     

        912 Осн.школа "Дуде Јовић"Жабари 13.665.000,00 4,42   13.665.000,00 

    2002-0001   912 
Осн.школа"Роса 

Трифуновић"Александровац 11.090.000,00 3,59   11.090.000,00 

          Укупно програм 9: 31.775.000,00 10,28   31.775.000,00 
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5.00.15. 

1 Становање, 

урбанизам и 

просторно 

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

Жабарима" 550.000,00 0,18   550.000,00 

          Укупно програм 1: 550.000,00 0,18   550.000,00 

          Укупно  глава 5.00.: 223.351.052,72 72,27 0,00 223.351.052,72 

5.1. 

15 Опште услуге 

локалне 

самоуправе 0602-0002   160 Месне заједнице 10.830.000,00 3,50   10.830.000,00 

5.2. 13 Развој културе 1201-0001   820 Центар за културу Жабари 4.043.000,00 1,31   4.043.000,00 

      1201 П1 820 Манифестација "Четерешко прело" 1.143.000,00 0,37   1.143.000,00 

      1201 П2 820 Остале манифестације 1.600.000,00 0,52   1.600.000,00 

          Укупно . 6.786.000,00 2,20 0,00 6.786.000,00 

5.3.       820 Народна библиотека Жабари 2.959.000,00 0,96   2.959.000,00 

      1201 П3 820 

Културне манифестације у 

Библиотекарству 105.000,00 0,03   105.000,00 

          Пројекат: Смотра рецитатора 30.000,00 0,01   30.000,00 

          Укупно . 3.094.000,00 1,00 0,00 3.094.000,00 

          Укупно 9.880.000,00 3,20 0,00 9.880.000,00 

5.4. 

8 Предшколско 

васпитање и 

образовање 2001-0001   911 

Предшколска 

установа"Моравски 

цвет"Жабари 21.270.000,00 6,88   21.270.000,00 

          Укупно раздео 05.04. 21.270.000,00 6,88 0,00 21.270.000,00 

5.5. 4 Развој туризма 10.2.1904   473 Туристичка организација Жабари 1.250.000,00 0,40   1.250.000,00 

    1502-0001 1502 П1 473 

Новогодишње украшавање 

општине 350.000,00 0,11   350.000,00 
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          Укупно раздео 05.5. 1.600.000,00 0,52   1.600.000,00 

          Укупно раздео 5: 266.931.052,72 86,38 0,00 266.931.052,72 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 309.035.028,72 100,00 0,00 309.035.028,72 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1 550.000,00 0,18   550.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 12.798.480,79 4,14 0,00 12.798.480,79 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 1.000.000,00 0,32 0,00 1.000.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 4 1.600.000,00 0,52 0,00 1.600.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 4.003.938,00 1,30 0,00 4.003.938,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 7.648.000,00 2,47 0,00 7.648.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 10.400.000,00 3,37 0,00 10.400.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 21.270.000,00 6,88 0,00 21.270.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 31.775.000,00 10,28 0,00 31.775.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 11 23.591.986,93 7,63 0,00 23.591.986,93 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 3.000.000,00 0,97 0,00 3.000.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 17.080.000,00 5,53 0,00 17.080.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 10.556.000,00 3,42 0,00 10.556.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 124.641.223,00 40,33 0,00 124.641.223,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 39.120.400,00 12,66 0,00 39.120.400,00 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 309.035.028,72 100,00 0,00 309.035.028,72 
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         Из приказане табеле види се структура расхода по програмима, по разделима и главама,  

раздео 5 глава 01 Општинска управа чини 35,75%, буџета али највећи део функција које обавља 

локална самоуправа обавља се преко Општинске управе и ти послови већином су поверени послови 

од стране Републике Србије, а ту су и све зараде запослених и текућа и стална резерва. 

     Табела, горе, приказује трошкове  текуће и нематеријална улагања по програмском буџету 

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

капиталне и укупан износ Трезора општине за 2018. годину. 

     У Одлуци је и табела издатака по основним наменама где се такође може видети по 

економској класификацији сваки издатак буџетских средстава а и сопствена средства . Буџетски 

расходи за запослене и функционере чине један од већих  издатака 84.522.254,00 динара или 27,4% 

од буџета за 2018 годину,  коришћење роба и услуга 82.241.000,00 динара или 26,6%, донације и 

трансфери 42.766.986,96 дин. или 1,80%, улагања у основна средства износе 26.296.480,79 динара 

или 8,5% буџета, остали расходи 32.478.976,00 или 010,5%, накнада за социјалну заштиту 

22.5000,00 или 7,3% , резерва 12.975.393,00  динара или 4,2%, субвенције 5.253.938,00 динара или 

1,7%, . 

           У донацијама и трансферима планирана су и средства за материјалне трошкове школа, 

Здравства и Центра за социјални рад Жабари из разлога што су они индиректни корисници 

Републике а не наши , а по Закону ми смо у обавези да финансирамо њихове материјалне трошкове  

            Трошкови за социјалну заштиту садрже, поред ових обавезних по Закону превоз ђака 

основаца, безплатну кухињу за све ученике од првог до четвртог разреда основне школе, смештај 

деце ометене у развоју део пројекта, превоз ђака средњих школа, помоћи социјалном становништву 

и трошкове трећег детета  у предшколској установи, као и накнаду за свако рођено дете   иако и за 

прво као и за друго, треће и свако следеће Република даје помоћ и стимулацију мајкама за рађање..            

            Поједини послови и функције, у складу са законом о локалној самоуправи, планирани 

су на основу критеријума као што су број становника, број одељења и број објекта у основном             

образовању, број деце обухваћене непосредном дечјом заштитом и број јединица дечје заштите .          

           

            Наш предлог је према могућностима а не стварним потребама буџетских корисника за 

2018 годину. 

             У случају недовољно, неравномерног остваривања прихода буџета извршење 

утврђених расхода врши се по приоритету, класична државна функција ( плате и друга лична 

примања запослених и функционера )  стални трошкови, подстицај и развој општине па остали 

расходи. 

 

ПРИЛОГ: 1. Табеле за плате и број запослених у 2018.години и  

       2. Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020.г. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Шеф буџета и трезора, 

                                                                                           Славица Вукашиновић, с.р. 

 

 

 



 125 

     

 На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Р.Србије“бр. 

бр.54/2009,73/2010,  101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/2015-др.закон и 

103/2015 и 99/2016),  и члана 10 и 13 Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“ бр.7/08,3/13,4/14, 7/2014,10/2015 и 6/2017), а на предлог Општинског већа општине 

Жабари, Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана    14.12 2017. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

ДА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2017. ГОДИНУ   

САДРЖИ ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 

          Завршни рачун буџета општине Жабари за 2017. годину  садржи  извештај 

екстерне ревизије ( Члан 79 и 92. Закона )  

 

 

Члан 2. 

 

         Скупштина општине Жабари је донела Одлуку да  ангажује екстерног ревизора са 

одговарајућим квалификацијама за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине 

Жабари за 2017. годину, уз сагласност Државне ревизорске институције (уколико иста није  у 

могућности да сама изврши екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Жабари за 2017. 

годину).  

        

    

Члан 3. 

 

                  Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

 

Број: 020-137/2017-01         

Жабари  14.12.2017.године                                   

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

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

7/2008 ,  3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), члана 77. Закона о запосленима у аутономним 

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

општине Жабари на седници, одржаној дана 14. децембра 2017. године, донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ГЛАВА I 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

за 2018. годину 

 

1) Постојећи број запослених у Општинској управи општине Жабари 

Радна места службеника              број службеника 

Начелник Општинске управе-службеник на 

положају 

I група 

1 

Руководилац Одељења за привреду, 

урбанизам и друштвене делатности 
1 

Послови економског развоја и европских интеграција  1 

Грађанска стања, стручни послови у области 

трговине, угоститељства и занатства  
1 

Послови у области пољопривреде и руралног 

развоја и послови економата и руковаоца 

имовине  

2 

Координатор групе за обједињену процедуру, 

послови контроле техничке документације, 

послови озакоњења објеката, послови 

процене утицаја пројеката на животну 

средину, урбаниста, просторни планер  

1 

Оперативни и припремни послови 

коришћења јавних површина и утврђивања 

накнаде за уређење грађевинског земљишта, 

управно-стамбени послови, службеник за 

јавне набавке  

1 

Послови праћења стања стамбеног простора 

и послови извршења у области урбанизма, 

грађевинарства и стамбено-комуналним 

делатностима  

 

1 

Руководилац Одељења за буџет и финансије 

 
1 

Аналитичар буџета 1 

Главни контиста главне књиге трезора  1 

Шеф рачуноводства  1 

 Књиговођа и послови праћења стања у 

области културе и јавног информисања  
1 

Послови планирања и извршења трезора 

месних заједница и материјално-финансијско 

књиговодство  

1 
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Обрачун плата, накнада и других личних 

прихода и послови благајне  
1 

Послови припреме и извршења буџета  1 

Послови канцеларијске контроле  1 

Послови наплате локалних јавних прихода и 

порески извршитељ 1 

Послови пореске евиденције и канцеларијски 

послови  
2  

Руководилац 

Одељења за 

општу 

управу, 

заједничке и 

инспекцијске 

послове 

 1 

Нормативно-правни послови за 

потребе Општинског већа, послови 

ажурирања бирачког списка, 

послови планирања одбране, 

послови збрињавања избеглих и 

расељених лица  

1 

Грађевински инспектор и инспектор за 

заштиту животне средине  
1 

Комунални инспектор, инспектор за друмски 

саобраћај и путеве и послови планирања 

заштите од елементарних непогода  

1 

Матичар 1 

Заменик матичара 3 

Послови месне канцеларије и месне 

заједнице 

 

2 

Канцеларијски послови 1 

УКУПНО 32 

Радна места намештеника број намештеника 

Возач моторног возила и послови вођења 

евиденције и одржавања возила 
1 

Послови одржавања уређаја и инсталација-

домар и ложач 
1 

Кафе куварица-конобарица 1 

Послови одржавања хигијене 

 
1 

Телефониста 1 

УКУПНО 5 
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Попуњена радна места службеника према звањима 

Радна места службеника              број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 6 

Саветник 6 

Млађи саветник 1 

Сарадник  5 

Млађи сарадник / 

Виши референт 12 

Референт 1 

Млађи референт / 

УКУПНО 32 

 

 

 

 

Попуњена радна места намештеника према групи послова 

Радна места намештеника број извршилаца 

Прва група радних места  / 

Друга група радних места / 

Трећа група радних места / 

Четврта група радних места  1 

Пета група радних места 4 

УКУПНО 5 

 

 

 

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2018. 

години за коју се доноси Кадровски план 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник / 

саветник 5 

млађи саветник 1 

сарадник 1 

млађи сарадник / 

виши референт 1 

референт  / 

млађи референт / 

намештеник 2 

 

 

3) Број приправника чији се пријем планира 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

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

председника општине 

Приправници број извршилаца 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема / 

 

 

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

обима посла 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема  1 

нижа стручна спрема  1 

 

 

 

 

ГЛАВА II 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

за 2018. годину 

 

1) Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву општине Жабари 

Функционер број 

Општински правобранилац 1 

 

У Општинском правобранилаштву општине Жабари није планирано запошљавање у 2018. години. 

 

 

Број: 020-138/2017-01 

Датум: 14.12.2017. године 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

обима посла. 

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

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

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

одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, односно градске општине. 

                                       

 

                                                                                           НАЧЕЛНИК 

                                                                                 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                   ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                             Небојша Миловановић, с.р. 
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На основу члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016–др.закон) и члана 

13. став 1. тачка 6. Статута општине Жабари, Скупштина општине Жабари је на седници одржаној 

дана 14.12.2017. године усвојила 

 

 

КОДЕКС 
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Кодекс 
 

Члан 1. 

 Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп правила 

понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање 

службених послова и остваривање комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и 

доступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност органа, 

служби и организација које је основала Општина Жабари. 

Странке су физичка и правна лица без обзира на држављанство и седиште, као и органи, 

организације и групе лица која се обраћају јединици локалне самоуправе. 

 
Област примене 

 
Члан 2. 

 Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у органима, 

службама и организацијама Општине Жабари (у даљем тексту: службеници) када обављају послове 

из своје надлежности. 

 

Сврха Кодекса 
Члан 3. 

Сврха овог Кодекса је:  

 да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да 

се придржавају службеници, 

 да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда, 

 да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника, 

 да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт, 

 да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника. 

 

 

Члан 4. 

Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду обухватају 

мушки и женски род лица на која се односе. 

 

 
II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА 

Законитост и непристрасност 
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Члан 5. 

 Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја 

дискрециона овлашћења примењује непристрасно.   

 Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на закону 

заснованих интереса странака имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са законом. 

Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње која ће 

неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје повлашћени третман. 

 Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити политичким 

притисцима и мотивима. 

 

Објективност 
 

Члан 6. 

 У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих 

правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од значаја за предметни 

случај. 

 

Забрана дискриминације 
 

Члан 7. 

 Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака пред 

законом, а посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке. 

Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.  

Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што је то 

уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима конкретног 

случаја. 

 Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, 

поштовање интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације или 

повлашћивања по било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже, друштвеног 

порекла, рођења, генетских својстава, културе, језика, вероисповести или веровања, политичког или 

другог уверења, држављанства, припадности народу или националној мањини, имовног стања, 

психичког и физичког инвалидитета, старосне доби, родног идентитета и сексуалне оријентације, 

здравственог стања, брачног и породичног статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства у 

политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним и претпостављеним личним 

својствима. 

 

Забрана злоупотребе и прекорачења службених  овлашћења 

 
Члан 8. 

 Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које су 

утврђене законом и другим одговарајућим прописима. 

При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке, службена 

овлашћења или ауторитет радног места у локалној самоуправи. 

 Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши увид, прибавља и обрађује податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, односно 

поступање.  

 

Заштита података о личности 
 

Члан 9. 

 Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће 

стандарде у погледу њихове заштите. 
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 Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не доставља их 

неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих. 

  

 

Приступ информацијама од јавног значаја 
 

Члан 10. 

 Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја на 

начин који обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са законом 

који регулише приступ информацијама од јавног значаја и правилима која важе у органу, служби 

или организацији. 

 

 
Пружање информација о поступку 

 

Члан 11. 

 Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку који се 

код њих води. Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид у стање поступка. 

 Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које странке 

треба да предузму у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води рачуна да 

информације које пружа буду јасне и разумљиве странци. 

 Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је 

да наведе датој заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да јој повери 

наведену информацију. 

 Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује странку о 

томе како да формулише свој захтев писаним путем. 

 Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник није 

надлежан, упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству 

контакт податке. 

 

Исправљање пропуста 
 

Члан 12. 

 У случају грешке у раду службеника која има непожељан утицај на права или интересе 

странака, службеник је дужан да упути писмено извињење странци и настоји да отклони негативне 

последице проузроковане његовом грешком што је пре могуће, као и да обавести странку о праву на 

одговарајуће правно средство и приговор због пропуста. 

 

 

Разумни рок за доношење одлука 
 

Члан 13. 

 Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или приговору донесе у разумном 

року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року.  Исто правило 

примењује се за одговоре на дописе странака или одговоре на службене дописе којима службеници 

од претпостављених траже упутства у погледу поступка који се води. 

 Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није могуће 

донети у законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, и 

предузети све што је потребно да се одлука донесе што пре. 
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Понашање службеника у јавним наступима 
 

Члан 14. 

 У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља јединицу локалне 

самоуправе, службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним 

знањем и Кодексом. 

 Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник пази на углед јединице локалне 

самуправе и лични углед и сме износити само истините податке, садржином и тоном којим се не 

вређа углед органа, установа, предузећа, као ни њихових представника, а на исти начин има 

поступати и када је реч о личном и пословном угледу других физичких и правних лица. 

  

 

Поштовање других и учтивост службеника 
 

Члан 15. 

Службеници су дужни да се међусобно и према странкама опходе са поштовањем. 

 Приликом комуникације са странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни, тачни 

и кооперативни. 

 Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем 

електронске поште, службеник је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што исцрпније и 

прецизније одговоре. 

У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори. 

 

 

Стандард пословне комуникације 
 

Члан 16. 

Стандард пословне комуникације подразумева да се у најкраћем могућем року (најкасније у 

року од 24 сата) одговори на поруку примљену радним данима путем електронске поште.  

Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено обавештење на 

електронској пошти о одсуству са радног места са информацијама коме се могу обратити странке 

или службеници у хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке. 

 

 

Слање поднеска/дописа или електронске поште 
 

Члан 17. 

Службеник је дужан да приликом слања поднеска или дописа увек користи меморандум. 

Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу (физичко лице) или 

функцију, односно пословно име привредног друштва.  

Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим именом, 

звањем и осталим подацима за контакт. 

Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, а стил 

писања треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.  

Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и тачност 

информација које се наводе. 

 

Поштовање радног времена 

 
Члан 18. 

Запослени су дужни да поштују прописано радно време. 

Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном временском интервалу у трајању од 

30 минута. 
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Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена. 

            Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења 

руководиоца органа или запосленог кога руководилац овласти. 

Службеницима без претходне најаве и одобрења претпостављеног, није допуштен улазак у 

радне просторије органа, службе или организације ван радног времена. 

 

 

Стандарди одевања на радном месту 
 

Члан 19. 

 Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима службеника, 

и да на тај начин не нарушава углед јединице локалне самоуправе, нити изражава своју политичку, 

верску или другу личну припадност која би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и 

неутралност.  

Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а 

основни стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста одећа.  

 Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу 

поштовања овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања 

дисциплинског поступка у случају поновљене повреде Кодекса. 

 

 

Уредност радних просторија 
 

Члан 20. 

 Радне просторије службеника морају бити чисте и уредне о чему службеници воде рачуна 

све време током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих. 

 

 

 

III.  ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Право притужбе због кршења Кодекса 
 

Члан 21. 

 Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити руководиоцу 

органа, службе или организације општине Жабари (у даљем тексту: надлежни руководилац). 

 Надлежни руководилац или запослени кога он овласти је дужан да обавести подносиоце 

притужбе о предузетим радњама. 

  Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим 

актима ствара праксу од значаја за примену овог Кодекса. 

 

 
Праћење примене Кодекса 

 

Члан 22. 

 Надлежни руководилац органа, службе или организације општине Жабари прати и разматра 

примену Кодекса.  

 За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци организационих јединица. 

 Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду органа, службе 

или организације. 

 Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених приговора странака на 

кршење Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, покренутим и 
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окончаним дисциплинским поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и 

околности за које руководиоци органа, служби или организација сматрају да су од значаја за 

праћење примене Кодекса. 

 

 

Дисциплинска одговорност 
 

Члан 23. 

 Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног односа, 

уколико није обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених Законом или 

другим прописом. 

  

 

Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса 
  

Члан 24. 

 Текст Кодекса начелник општинске управе поставља на интернет страници Општине 

Жабари, а у штампаном облику истиче на огласној табли и у довољном броју примерака чини 

доступним странкама на другим одговарајућим местима (шалтерске службе, месне канцеларије и 

др.).  

 Надлежни руководилац упознаје све службенике са садржином Кодекса. 

 

 

Прелазне и завршне одредбе и ступање на снагу 
 

Члан 25. 

            Даном ступања на снагу овог Кодекса престаје да важи Кодекс понашања запослених у 

Општинској управи Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/2005). 

 

                                                           Члан 26. 

 Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

Број: 020-139/2017-01 

Датум: 14.12.2017. год. 

    Жабари 

                                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                              

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                             Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана  69.  став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС 

“, број 15/2016) и члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

7/08, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017 ), на предлог Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 14.12.2017. године, донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

o давању сагласности на  Одлуку о измени и допуни Статута  Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари  

 

 

I 

 

Даје се сагласност на  Одлуку о измени и допуни Статута  Јавног  комуналног предузећа 

Комуналац Жабари,  коју је донео  Надзорни одбор ЈКП   Комуналац Жабари,   под бројем  332/2017 

од  07.12.2017.године. 

 

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број:  020-140/2017-01                                                              

Дана: 14.12.2017. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 

број 15/2016),  члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 

88/2011 и 104/2016), члана 45. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 

предузећа Комуналац Жабари из Жабара са Законом о јавним предузећима од 05.10.2016. године, 

члана 58. Статута Јавног комуналног предузећа  Комуналац Жабари од 19.11.2014. године 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа  Комуналац Жабари на седници одржаној дана 

07.12.2017. године, донео је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 КОМУНАЛАЦ ЖАБАРИ 

 

 

Члан 1. 

У члану 22. став 2. после речи “складиштење“, уместо тачке ставља се зарез и  додају се 

алинеје са новим шифрама делатности и то:  

“ 35.30 – Снабдевање паром и климатизација, 

   81.10 – Услуге одржавања објеката,  

     81.22 – Услуге осталог чишћења зграда и опреме, 

      81.30 – Услуге уређења и одржавања околине, 

       96.03 – Погребне и сродне делатности.“ 

 

Члан 2. 

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

Жабари". 

 

ПРЕДСЕДНИК 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                                                                 Драгослав Ранковић, дипл.математ., с.р. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

КОМУНАЛАЦ ЖАБАРИ, доноси се због проширења делатности ЈКП Комуналац 

Жабари, а на основу Одлука које је донела Скупштина општине Жабари, и то:  

- Одлуке о пречишћавањуи одвођењу атмосферских и отпадних вода,  

- Одлуке о производњи и дистрибуцији топлотне енергије на територији општине Жабари,  

- Одлуке о јавним паркиралиштима,  

- Одлуке о пијацама, 

- Одлуке о димничарским услугама,  

- Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању. 

 

 

   

ПРЕДСЕДНИК 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                                                              Драгослав Ранковић, дипл.математ., с.р. 
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На основу члана  59.  став 7. Закона о јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС “, број 

15/2016) и члана 13. став 2. тачка 1.   Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 7/08, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017 ), на предлог Општинског већа општине 

Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 14.12.2017. године, донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

o давању сагласности на  Програм пословања Јавног комуналног предузећа  Комуналац 

Жабари за 2018. годину  

 

 

I 

 

Даје се сагласност на  Програм пословања Јавног  комуналног предузећа Комуналац Жабари 

за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП   Комуналац Жабари,   под бројем  325/2017 од  

21.11.2017.године. 

 

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број:  020-141/2017-01                                                              

Дана: 14.12.2017. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 99.став 2. и 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/12, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и 145/2014), 

члана 15.став 1. Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини 

општине Жабари, број: 020-92/2017-01 од 25.09.2017.године („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

8/2017)  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 14. децембра 2017. 

године, донела је  

 
ОДЛУКУ  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА 

ИЛИ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА  

 

Члан 1. 
Покреће се поступак давања у закуп грађевинског земљишта путем јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда и то кп.бр.5153/3, земљиште у грађевинском подручју у површини од 1.29,22 

ха, у потесу '' табла 35 '' из ЛН.бр.1963 к.о. Жабари, као јавна својина општине Жабари. 

 

Члан 2. 
Почетна односно најнижа цена по којој се непокретност из члана 1. ове Одлуке може дати у закуп 

одредиће се у складу са чланом 4.Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у 

јавној својини општине Жабари, број: 020-92/2017-01 од 25.09.2017.године, изражена по јединици површине 

и у укупном износу за целу непокретност. 

 

Члан 3. 
Непокретност из члана 1.ове Одлуке даје се у закуп ради изградње привредних објеката, у складу са 

планским документом на основу кога се издају акта којима се дозвољава изградња. 

 

Члан 4. 
Поступак давања у закуп  грађевинског земљишта путем јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда спровешће Комисија за спровођење поступка прибављања,отуђења и давања у закуп 

непокретности у јавној својини општине Жабари коју је именовала Скупштина општине Жабари у складу са 

чланом 16. Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине 

Жабари, број: 020-92/2017-01 од 25.09.2017.године, Решењем број:020-111/2017-01 од 15.11.2017.године 

(''Службени гласник општине Жабари,број 12/2017). 

 

Члан 5. 
Датум, време и место одржавања јавног надметања односно прикупљања писмених понуда као и 

услове и начин спровођења поступка из члана 4.ове Одлуке, ближе ће се одредити јавним огласом за 

спровођење поступка из члана 1 ове Одлуке. 

 

Члан 6. 
Ову Одлуку доставити Комисији из члана 4. ове Одлуке, која има обавезу да распише наведени оглас 

за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта а на основу Одлуке о расписивању јавног 

огласа за  давање у закуп грађевинског земљишта путем јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда. 

По спроведеном поступку Комисија ће Скупштини општине Жабари доставити образложени предлог 

о избору најповољнијег понуђача ради доношења одлуке о давању у закуп непокретности из члана 1 ове 

Одлуке. 

Члан 7. 
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Жабари''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-142/2017-01 

Датум: 14.12. 2017.године                                                                              

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу  члана 17. Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима 

у јавној својини општине Жабари, број: 020-92/2017-01 од 25.09.2017.године („Службени гласник 

општине Жабари“, бр. 8/2017)  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 14. децембра 2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

ИЛИ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА  
 

 

Члан 1. 

 

Расписује се оглас за давање у закуп грађевинског земљишта путем јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда и то кп.бр.5153/3, земљиште у грађевинском подручју у површини 

од 1.29,22 ха, у потесу '' табла 35 '' из ЛН.бр.1963 к.о. Жабари као јавна својина општине Жабари. 

 

Члан 2. 

 

Конкурсне услове који ће бити садржани у тексту огласа, Комисија за спровођење поступка 

прибављања,отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Жабари образована 

Решењем Скупштине општине Жабари, број:020-111/2017-01 од 15.11.2017.године (''Службени 

гласник општине Жабари,број 12/2017), одредиће у складу са чланом 17.став 1. Одлуке о 

прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Жабари. 

 

Члан 3. 

 

Јавни оглас  за давања у закуп грађевинског земљишта путем јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда објавити у дневном листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике Србије, званичној интернет страници општине Жабари и истицањем на огласној табли у 

згради општине Жабари. 

 

Члан 4. 

 

Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Жабари''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 020-143/2017-01 

Датум: 14.12. 2017.године                                                               

 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Дејан Адамовић, с.р. 
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 На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи 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) и члана 13. став 1. тачка 6. Статута општине Жабари 

(''Сл. гласник општине Жабари'', бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015, 6/2017) Скупштина 

општине Жабари на седници одржаној дана 14.12. 2017.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ 

И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

  

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се услови и начин постављања и уклањања монтажних објеката 

привременог карактера на јавним и другим површинама на територији општине Жабари. 

 

Члан 2. 

 Монтажни објекти (у даљем тексту: објекти) у смислу ове Одлуке сматрају се објекти који се 

постављају привремено, а најдуже до вршења одређених пословних и других делатности, односно 

извођења радова, у складу са донетим правним актима или закљученим правним пословима. 

  

Члан 3 

 Објекти у смислу ове Одлуке су киосци, баште угоститељских објеката, балон хале спортске 

намене, надстрешнице за склањање људи у јавном превозу, у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

 Мањим монтажним објектима подразумевају се и објекти микро-урбане опреме као што су 

жардињере, тезге, клупе, разне монтажне ограде, билборди и друге рекламне ознаке, тенде и други 

покретни мобилијар. 

 

Члан 4. 

 Право на постављање објеката на јавним и другим површинама имају правна и физичка лица. 

 

Члан 5.  

Привремени објекти се могу постављати на јавним и планираним површинама које су 

одређене планском документацијом као јавно грађевинско земљиште (улице, тргови и сл.), као и на 

другим површинама које су одређене планском документацијом као остало грађевинско земљиште 

(земљишту у приватној својини и сл.). 

 Површина јавне намене у смислу одредаба ове Одлуке, јесте простор одређен планским 

документом за уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује 

општи интерес, у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и сл.) 

 

 

II   ВРСТЕ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 6. 

 Објекти су: 

1) Киоск је типски објекат за пружање услуга чија површина не може бити већа од 10 

метара квадратних и који се поставља као готов објекат, тј. у финалном облику или се 

формира од готових монтажних типских елемената, 
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2) Башта јесте отворени или затворени монтажни - демонтажни објекат, који се поставља 

непосредно уз или наспрам  угоститељског објекта у чијој је функцији на  површини која 

се заузима за период у најдужем трајању до 12 месеци у континуитету, 

3) Типски монтажни објекат, површине до 50 м2, који се формира од готових типских 

елемената, 

4) Балон-хала спортске намене, у смислу одредаба ове Одлуке, је привремени, монтажно 

демонтажни објекат лаке конструкције (метална, дрвена) у коме су спољни и унутрашњи 

притисак изједначени, намењен за обављање спортске активности у току целе године. 

 

Објекти микро-урбане опреме су: 

1) Тезге, апарати за сладолед, кокице и други покретни мобилијар су покретни привремени 

објекти у смислу ове Одлуке максималне површине 5 квадратних метара бруто простора, 

и  постављају за период од 1. априла до 31. Октобра, 

2) Тенда-лака метална конструкција на фасади зграде изнад улаза и излога пословног 

простора, покривена инпрегнираним или пластифицираним платном, која се не може 

затворити и ослањати на јавну површину, 

3) Билборди су самостојећи привремени објекат изграђен од лаког материјала у раму, са 

стубом постављеним на земљишту. 

 

 

III   УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА  

         

Члан 7.  

 Објекти из ове Одлуке могу се постављати под следећим условима: 

1) да се не омета прилаз и нормално коришћење суседних објеката и да се не омета 

нормално и безбедно кретање пешака, 

2) да се не смањује видљивост на раскрсницама и угловима улица и не угрожава безбедност 

саобрћаја, 

3) да се не нарушава изглед амбијенталне и друге вредности насеља и да се не угрожава 

заштићени културни објекат, 

4) да се испуне минимални санитарно-хигијенски услови,  

5) да се обављањем делатности не угрожава и не загађује животна средина. 

 

Члан 8. 

 Није дозвољено постављање надстрешница на стубовима изнад уличних тротоара испред 

трговинских, угоститељских и других пословних објеката, односно локала. 

 Иузетно, корисницима угоститељских, трговинских и других локала се може одобрити 

постављање платнених конзолних надстрешница – тенде изнад улаза, излога и прозорских отвора. 

Ове тенде могу да имају конзолни испуст највише 1,5м рачунајући од фасадног зида (регулационе 

линије) према улици и минималну висину 3,0м рачунајући од коте уличног тротоара до доње ивице 

тенде, уз услов да тенда не омета нормално коришћење и функцију објекта на коме се поставља, 

околне објекте и безбедност пролазника и саобраћаја. 

 

Члан 9. 

 Постављање столова испред угоститељских локала се може одборити на уличном тротоару 

уз обезбеђење чистог слободног пролаза за пешаке од најмање 2,5м и под условом да се не угрожава 

нормално коришћење суседних објеката, прилаз тим објектима и да не угрожава саобраћај и сл. 

 

Члан 10. 

 Корисник локације уз захтев за издавање Решења о постављању објекта подноси: 

1) доказ о регистрацији о обављању одређене делатности,  зависно од корисника површине 

јавне намене 

2) копија плана парцеле, 
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3) доказ о одговрајућем праву на земљишту (лист непокретности и сл.), 

4) техничка скица, проспект или фотографија објекта, односно елемента које се поставља за 

мање објекте микро-урбане опреме, као и идејни пројекат који је израђен од стране 

привредног друштава, односно другог правног лица или предузетника, и одговорних 

пројектанта за веће објекте, 

5) услови за прикључак издати од надлежних органа или предузећа у зависности од врсте 

објекта и делатности коју обавља, 

6) податак о временском периоду закупа дела непокретности за локацију, 

7) други услови прописани законима,  

8) доказ о уплати административних такси. 

 Орган по службеној дужности може прибавити услове од надлежних јавних предузећа и 

органа о трошку корисника локације. 

 Надлежни општински орган може покренути поступак за доделу локација, којим ће се давати 

у закуп непокретности које су у јавној својини општине Жабари, јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања, у складу са законом и општим актима. 

 

Члан 11. 

 Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности Општинске управе општине 

Жабари одлучује о поднетом захтеву, те уколико испуњава услове из поднетог захтава за доделу 

дела непокретности за постављање објекта наставља поступак издавања Решења о постављању 

објекта, или доноси Решење о одбијању односно одбацивању захтева, у случају неодобравања дела 

непокретности за постављање објекта. 

 Против Решења о одбијању односно одбацивању захтева, које доноси Група за обједињену 

процедуру, Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности Општинске управе општине 

Жабари, дозвољена је жалба која се може изјавити Општинском већу општине Жабари, у року од 8 

дана од обавештавања странке о Решењу. 

 Решење Општинског већа општине Жабари којим се одлучује по жалби у другом степену је 

коначно. 

 

Члан 12. 

 За непокретности које се налазе у јавној својини општине Жабари, на предлог Одељења за 

привреду, урбанизам и друштвене делатности Општинске управе општине Жабари покреће се 

поступак давања у закуп дела непокретности за локацију у јавној својини општине Жабари, преко 

надлежне Комисије образоване за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп 

непокретности у јавној својини општине Жабари. 

 Комисија из става 1. овог члана, спроводи поступак давања у закуп непокретности за 

локацију у јавној својини општине Жабари, у складу са законом и општим актима. 

 Комисија из става 1. овог члана, предлаже доношење Одлуке и предузима друге активности 

за давање у закуп дела непокретности за локацију која је у јавној својини општине Жабари, јавним 

надметањем, прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања и непосредном погодбом, у 

складу са законом и општим актима. 

 Изузетно од става 3. овог члана, непокретности у јавној својини се могу дати у закуп 

непосредном погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење (тезга или тенда 

испред власника локала и сл.). 

 Скупштина општине Жабари, односно Општинско веће општине Жабари у поступку који 

покреће Комисија из става 1. овог члана, ради давања у закуп дела непокретности за локацију 

истовремено доноси Одлуку о постављању објекта. 

 Након спроведеног поступка давања у закуп непокретности за локацију у јавној својини 

општине Жабари, Комисија из става 1 овог члана, доставља уговор о закупу дела непокретности за 

локацију Групи за обједињену процедуру, Одељењу за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности Општинске управе општине Жабари, која издаје Решење о постављању објекта 

привременог карактера, или Решење о одбацивању односно одбијању захтева у случају 

неодобравања локације. 
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 Против Решења о одбијању односно одбацивању захтева, које издаје Група за обједињену 

процедуру, Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности Општинске управе општине 

Жабари, дозвољена је жалба која се може изјавити Општинском већу општине Жабари, у року од 8 

дана од обавештавања странке о Решењу. 

 Решење Општинског већа општине Жабари којим се одлучује по жалби у другом степену је 

коначно. 

 

Члан 13. 

 За остале непокретности које нису у јавној својини општине Жабари, као одговарајуће право 

на земљишту сматра се право својине, као и друга права прописана Законом о планирању и 

изградњи. 

 За постављање објеката на грађевинском земљишту или објекту који је у власништву више 

лица, као доказ о одговарајућем праву прилаже се уговор о закупу, односно оверена сагласност тих 

лица, у складу са посебним законом. 

 

Члан 14. 

Услови из Решења о постављању објеката су привременог карактера, чија је дужина трајања 

усклађена са уговором о закупу непокретности, правом својине и другим правима прописаним 

Законом о планирању и изградњи, до привођења земљишта планираној намени, а најдуже на 

временски период до 5 година. 

 За постављање балон-хале након решених имовинско-правних односа корисник доставља 

Решење о давању сагласности на техничку документацију на главни пројекат заштите од пожара, 

израђен у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и пројекат за извођење израђен у 

складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, у складу са законом. 

 

 

Члан 15.  

Решење о постављању објекта издаје надлежни орган Групе за обједињену процедуру, 

Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности Општинске управе општине Жабари и 

оно садржи: 

1) име, односно назив корисника објекта, врсту објекта и делатност која ће се обављати у 

објекту, 

2) број катастарске парцеле и катастарске општине на којој се објекат поставља, бруто 

површину, нето површину, спратност и др. 

3) обавезу кориснику објекта да исти уклони без права на надокнаду са предметне парцеле 

најкасније у року од 15 дана од дана пријема обавештења о доношењу правног акта о 

извођењу радова на парцели. 

4) одредбу да ће се уклањање објекта извршити принудно о трошку корисника објекта, а по 

Решењу надлежног општинског инспектора, уколико објекат не буде уклоњен у наведеном 

року, 

5) одредбу да су услови из Решења о постављању објекта и да је дужина трајања усклађена са 

уговором о закупу непокретности, правом својине и другим правима прописаним Законом о 

планирању и изградњи, до привођења земљишта планираној намени, а најдуже на временски 

период до 5 година. 

 

 

IV   НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА  

        

Члан 16. 

 Корисник је дужан да  објекат из ове Одлуке користи у складу са Решењем о постављању 

објекта, и да простор око њега одржава у уредном и исправном стању. 

 За објекат балон-хале, као објекат јавне намене површине преко 500 m², пре почетка 

коришћења корисник је дужан да изврши технички преглед који утврђује подобност објекта за 
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употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој 

документацији, у складу са законом. 

 Рок важења Решења о постављању објекта може се продужавати на захтев корисника, за 

наредни период до 5 година, под условом да није дошло до промена на објекту у односну на 

техничку документацију на основу које је Решење о постављању објекта издато. 

 Захтев се подноси надлежној управи најкасније 6 месеци пре истека рока важења Решења о 

постављању објекта. 

 Уз захтев за продужење рока важења Решења о постављању објекта, корисник прилаже 

документацију из члана 10. ове Одлуке, изузев идејног пројекта и доказ о извршеном техничком 

пријему за коришћење у наредном периоду. 

 

Члан 17. 

 Постављени објекат, корисник не може да пренесе на коришћење другом лицу, осим члану 

ужег породичног домаћинства, осим уколико достави одговарајући доказ. 

 Престанком обављања делатности, корисник монтажног објекта на површини јавне намене, 

губи право на додељену локацију. 

 

 

V   УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

Члан 18.  

 Корисници објеката из ове Одлуке дужни су, по истеку времена на које је одобрено 

коришћење површине, до привођења земљишта планираној намени, а најдуже на временски период 

до 5 година, или уколико им није ни издато Решење о постављању објекта, да уклоне свој објекат о 

свом трошку и без обавезе општине да им додели нову локацију. 

 У случају привођења земљишта намени, а најдуже на временски период до 5 година, или не 

поседовања Решења о постављању објекта из става 1. овог члана корисник је дужан да у року од 15 

дана од дана пријема обавештења о доношењу Одлуке о привођењу земљишта намени, а најдуже на 

временски период до 5 година, или не поседовања Решења о постављању објекта, уклони објекат о 

свом трошку. 

 Уколико корисник не поступи у складу са ставом 2. овог члана надлежни инспектор донеће 

Решење о уклањању објекта о трошку корисника. 

 

 

VI   НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19.  

Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши надлежна грађевинска и комунална 

инспекција Општинске управе општине Жабари. 

 За објекте инспекцијски надзор врши Грађевинска инспекција. 

 За објекте микро-урбане опреме инспекцијски надзор врши Комунална инспекција. 

За све правне акте које у вршењу свог инспекцијског надзора, а у циљу спровођења ове 

Одлуке, доноси надлежна инспекција Општинске управе општине Жабари, по жалбама на исте у 

другом степену одлучиваће Општинско веће општине Жабари. 

Решење којим Општинско веће општине Жабари решава у другом степену је коначно. 

 

Члан 20.  

 У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор општине Жабари има право и обавезу 

да наложи уклањање објекта из ове Одлуке у следећим случајевима: 

1) ако је објекат постављен без Решења о постављању објекта, 

2) ако је објекат постављен супротно издатом Решењу о постављању објекта, по истеку услова 

из Решења о постављању објекта, односно по истеку уговора о закупу јавног грађевинског  

земљишта,  
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3) ако је локација на којој је објекат постављен приводи намени планираној по урбанистичком 

плану, 

4) ако се објекат користи супротно уговору или уколико постављени објекат користи  

неовлашћено лице, 

5) ако корисник престане обављање вршења делатности (угоститељске, трговинске, услужне 

итд.) пре истека рока на који је локација одобрена, 

6) ако објекат угрожава безбедност и здравље људи или уколико угрожава одвијање саобраћаја. 

 

Члан 21. 

 Уколико корисник објекта не поступи по Решењу надлежног инспектора и не уклони 

привремени објекат у случајевима из члана 18. ове Одлуке, инспектор ће наложити  да се објекат 

уклони преко трећег лица о трошку корисника. 

 Корисници привремених објеката постављених пре ступања на снагу ове Одлуке, а без 

важећег Решења, дужни су да у року од 15 дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке, уклоне 

објекат или поднесу захтев за издавање Решења. 

 Уколико корисници објеката не поступе у складу са ставом 1. и 2. овог члана, надлежни 

инспектор ће предузети одговарајуће мере у складу са члановима 19. и 20. ове Одлуке. 

 

Члан 22. 

 Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) постави привремени објекат из ове Одлуке без Решења о постављању, 

2) ако привремени објекат постави супротно издатом акту, 

3) ако објекат користи неовлашћено лице. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новачном казном од 20.000,00 динара 

одговорно лице у правном лицу. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 40.000,00 динара 

предузетник. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара физичко 

лице. 

 

 

VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 23. 

 У време одржавања вашара, пијаца и сличних манифестација, постављање покретних 

објеката за продају разне робе обављаће се на основу посебног акта органа управе. 

 

Члан 24. 

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

Жабари“. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о постављању монтажних објеката 

привременог карактера на територији општине Жабари (''Сл. гласник општине Жабари“, бр. 2/2013). 

 

Бр: 020-144/2017-01 

у Жабарима, 14.12. 2017.године 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                 Дејан Адамовић, с.р. 
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Образложење 

 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 146. 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), којим је одређено 

постављање и уклањање мањих монтажних објекта привременог карактера (киосци, летње  и зимске 

баште, тезге и други покретни мобилијари) на јавним и другим површинама, балон хала спортске 

намене, надстешница за склањање људи у јавном превозу обезбеђује и уређује јединица локалне 

самоуправе. 

 Имајући у виду напред наведено одредбом чл.146. Закона о планирању и изградњи, 

постављење и уклањање објекта привременог карактера на јавним и другим површинама обезбеђује 

јединица локалне самоуправе, то значи да ће општина својим актом одредити и врсту објеката који 

се постављају на јавним и другим површинама, услове, начин њиховог коришћења и уклањање. 

 

 

ГРУПА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ, ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                

 

     КООРДИНАТОР ГРУПЕ  

               Славиша Здравковић  дипл.грађ.инж.  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.закон 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 14.12.2017. године,  донела је  

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације 

 општине Жабари 

 

 

      I 

 

 Милица Микуљевић, мастер економиста  из Влашког Дола именује се на дужност 

вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Жабари,  на шест месеци. 

 

      

      II 

 

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

општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-145/2017-01 

Датум: 14.12.2017.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 18. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари, бр.7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014,  10/2015 и 6/2017), члана 3. Одлуке о 

образовању сталних радних тела Скупштине општине Жабари, („Службени гласник општине 

Жабари“, бр.9/2008), на предлог 1/3 одборника, 

Скупштина општине Жабари на седници дана 14.12.2017. године, донела је следеће  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу два  члана и заменика председника Савета за буџет и финансије 

 

 

 

I 

 

 Разрешавају  се дужности члана и  заменика председника  Савета за буџет и финансије 

Скупштине општине Жабари Санела Тодоровић из Породина и Срећко Николић из Полатне. 

 

  

II 

 

 Oво решење ступа на снагу даном  објављивања у ''Службеном гласнику општине Жабари''. 

 

 

 

 

Број: 020-146/2017-01 

Датум: 14.12.2017.год. 

Жабари 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                       Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 18. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари, бр.7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014,  10/2015 и 6/2017), члана 3. Одлуке о 

образовању сталних радних тела Скупштине општине Жабари, („Службени гласник општине 

Жабари“, бр.9/2008), на предлог 1/3 одборника СО Жабари, 

Скупштина општине Жабари на седници дана 14.12.2017. године, донела је следеће  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању два члана и  заменика председника Савета за буџет и финансије 

 

 

 

I 

 

 Именују се на дужност члана  и заменика председника  Савета за буџет и финансије 

Скупштине општине Жабари: 

-  Марко Илић из Жабара, заменик председника, 

- Срећко Радивојевић из Полатне, члан. 

 

  

II 

 

 Oво решење ступа на снагу даном  објављивања у ''Службеном гласнику општине Жабари''. 

 

 

 

 

Број: 020-147/2017-01 

Датум: 14.12.2017.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                       Дејан Адамовић, с.р. 
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