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

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

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

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

општине Жабари“број 7/08,3/2013,4/2014,7/2014 и 10/2015 ) и Буџета општине Жабари за 2018. 

годину („Службени гласник општине Жабари“ бр. 14/2017), 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана  08.06.2018. године донела  

 

 

О Д Л У К У 

О  ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018.  

ГОДИНУ 

 

 

        Члан 1.   
 

  

  Члан 2. мења се и гласи: „Буџет општине Жабари за 2018. годину састоји се од:  

 

 

ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА 

 

ТРЕЗОР ОПШТИНЕ 
ЖАБАРИ   

 

 
2018.Г.   

 

 

 

 
у динaрима 

позиција   Опис Износ 

    

А. РАЧУН ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА   

  

  

1. Укупни приходи и примања 
од продаје нефинансијске 
имовине (кл. 7+8) 290,860,195.95 

  
  

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  
у чему: 290,710,195.95 

1   - буџетска средства 290,710,195.95 

2   - сопствени приходи   

3   - донације   

4   

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8) 150,000.00 

    

2. Укупни расходи и издаци за 
набавку нефинансијске 
имовине (кл. 4+5) 397,407,238.41 

    
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) 
у чему: 302,158,907.88 

5   - текући буџетски расходи 302,158,907.88 

6   - расходи из сопствених прихода   

7   - донације   

    

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 
5) у чему: 95,248,330.53 

8   - текући буџетски издаци 95,248,330.53 

9   - издаци из сопствених прихода   

10   - донације   
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БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / 
ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -106,547,042.46 

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) -106,547,042.46 

    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 106,547,042.46 

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) 106,547,042.46 

 

 

 

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 

  290,860,195.95 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Порески приходи 71 87,950,000.00 

    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 23,900,000.00 

    1.4. Порез на добра и услуге 
714 

11,550,000.00 
       (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 733 186,033,446.95 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 150,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

  397,407,238.41 И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Текући расходи 4 302,158,907.88 



 165 

    1.1. Расходи за запослене 41 82,192,254.00 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 92,842,330.80 

  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 48,813,038.20 

2. Трансфери 463+465 51,807,346.88 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 95,248,330.53 

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 

106,547,042.46 (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)   106,547,042.46 

 

 

      Члан 2. 

  

  Члан 3. мења се и гласи: 

 

  Буџет општине Жабари за 2018. годину састоји се од : 

1.) Текућих прихода и примања у износу од 290.860.195,95 динара, 

2.) Текућих расхода и издатака у износу од  397.407.238,41 динара и 

3.) Буџетског дефицита од  106.547.042,46 динара. 

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

од 106.547.042,46 динара обезбеђена су из неутрошених средстава  из предходне године, класа 3, 

извор финансирања 13 и 15.  

 

       Члан 3. 

 

 

Члан 4. Одлуке о буџету мења се и уместо динара 11.392.352,20 гласи 10.647.352,20 

динара. 
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      Члан 4. 

 

Члан 6 мења се и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     П Р О Г Р А М И       

0,00 

ПРОГРАМ 1 Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 1.550.000,00   1.550.000,00 

0,39 

ПРОГРАМ 2 Комуналне 

делатности 12.298.480,79 0,00 12.298.480,79 

3,09 

ПРОГРАМ 3 Локални економски 

развој 1.495.000,00 0,00 1.495.000,00 
0,38 

ПРОГРАМ 4 Развој туризма 1.646.000,00 0,00 1.646.000,00 0,41 

ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и 

рурални развој 4.203.938,00 0,00 4.203.938,00 
1,06 

ПРОГРАМ 6 Заштита животне 

средине 8.798.000,00 0,00 8.798.000,00 
2,21 

ПРОГРАМ 7 Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 77.401.849,79 0,00 77.401.849,79 

19,48 

ПРОГРАМ  8 Предшколско 

васпитање и образовање 21.767.000,00 0,00 21.767.000,00 
5,48 

ПРОГРАМ 9 Основно образовање 

и васпитање 33.860.330,80 0,00 33.860.330,80 
8,52 

ПРОГРАМ 10 Средње образовање 

и васпитање     0,00 
0,00 

ПРОГРАМ 11 Социјална и дечја 

заштита 30.872.346,88 0,00 30.782.346,88 
7,75 

ПРОГРАМ 12 Здраствена заштита 3.290.000,00 0,00 3.290.000,00 
0,83 

ПРОГРАМ 13 Развој културе и 

информисања 18.485.000,00 0,00 18.485.000,00 
4,65 

ПРОГРАМ 14 Развој спорта и 

омладине 12.556.000,00 0,00 12.556.000,00 
3,16 

ПРОГРАМ 15 Опште услуге 

локалне самоуправе 133.132.892,20 0,00 133.132.892,20 
33,37 

ПРОГРАМ 16 Политички систем 

локалне саоуправе 36.050.400,00 0,00 36.050.400,00 
9,84 

ПРОГРАМ 17 Енергетска 

ефикасност и обновљиви извори 

енергије     0,00 

0,00 

УКУПНО ПРОГРАМИ: 397.407.238,41 0,00 397.407.238,41 
100,00 
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Члан  5. 

 

Члан 7 мења се и гласи: 

  
 

 

Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године 

Шифра ЈЛС: 

       
   

 
117 Жабари 

   

1 

  

           

    

227,952,717   0 106,001,929 81,571,299 105,709,419 13,000,000 13,000,000 13,000,000 

             

           

                у дин 

(заокружено на 000) 

П

ри

ор

ит

ет 

Назив капиталног 

пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фина

нсир

ања 

проје

кта 

Година 

завршет

ка 

финанс

ирања 

пројект

а 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Уговорен

и рок 

завршет

ка 

(месец-

година)  

Реал

изова

но 

закљ

учно 

са 

31.12.

2016. 

годи

не 

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 7,483,481 јун 2018 0 7,483,481 0 7,483,481 0 0 0 

2 

Асфалтирање 

путева на 

територији општине 

Жабари 

2017 
након 

2020 
99,779,326 

децембар 

2017 
0 16,677,476 16,677,476 68,101,850 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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3 

Уређење 

(ревитализација) 

пољских путева на 

територији општине 

Жабари 

2017 2017 14,574,883 
август 

2017 
0 4,500,000 4,074,883 3,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

4 

Извођење радова на 

летњем одржавању 

локалних путева и 

улица на територији 

општине Жабари 

2016 
након 

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 
децембар 

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 
октобар 

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 
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10 

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 

11 

Завршетак школске 

фискултурне сале у 

ОШ „Дуде Јовић” 

Жабари, ради 

релизације 

програма Заврши 

започето 

2017 2018 13,255,181 
новембар 

2017 
0 13,439,280 

13,255,18

1 
0 0 0 0 

12 

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 

13 

Израда пројектне 

докуменације за 

установе културе у 

општини Жабари 

2017 
након 

2020 
1,300,000 

децембар 

2020 
0 200,000 0 700,000 200,000 200,000 200,000 

14 

Пројекти за 

Индустријску зону 

Жабари 

2017 2018 1,550,000 
децембар 

2018 
0 550,000 0 1,550,000 0 0 0 

15 

Израда пројектне 

документације за 

водоснабдевање у 

општини Жабари 

2017 
након 

2020 
3,445,000 

децембар 

2020 
0 845,000 0 1,945,000 500,000 500,000 500,000 

16 

Израда пројектне 

документације за 

путну 

инфраструктуру у 

општини Жабари 

2017 
након 

2020 
5,522,000 

децембар 

2020 
0 602,600 222,000 2,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

17 

Израда пројектне 

докуменације за 

канализацију у 

општини Жабари 

2017 2018 1,368,000 
децембар 

2018 
0 218,000 0 1,368,000 0 0 0 
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18 

Реконструкција 

Дома културе у 

Породину 
2017 2018 6,672,000 

децембар 

2019 
0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 

19 
Изградња 

надстрешнице 
2017 2018 1,740,000 

децембар 

2020 
0 1,740,000 0 1,740,000 0 0 0 

20 
Стручни надзор 

2017 
након 

2020 
6,295,900 

децембар 

2020 
0 810,000 665,900 2,630,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

21 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

2018 
након 

2020 
1,800,000 

децембар 

2020 

0 0 0 450,000 450,000 450,000 450,000 

22 

Поправљање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

2018 
након 

2020 
3,600,000 

децембар 

2020 
0 0 0 900,000 900,000 900,000 900,000 

23 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре - 

Пројектно 

планирање 

2018 
након 

2020 
1,800,000 

децембар 

2020 

0 0 0 450,000 450,000 450,000 450,000 
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Члан 6. 

      

    Члан 8. мења се и гласи: 

 

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

износу од  105.709.419,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на  

следећи начин: 

- из  прихода и примања буџета у износу од 105.709.419.00 динара и 

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

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

укупном износу од 13.000.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 13.000.000,00 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 13.000.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 13.000.000,00 динара и 

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

План финансирања појединачних пројеката дат је у самој табели      

 

 

Члан 7. 

 

Члан 9. мења се и гласи: 

 

ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

УКУПНА               

СРЕДСТВА 

 

Стру

ктур

а 

укуп

них 

јавн

их 

сред

став

а %  

1 2 3 4.00  5  

300000 
  Пренета средства из претходне године 106,547,042.46 

26.8

% 

700000 
  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  290,710,195.95 

73.2

% 

710000   ПОРЕЗИ 87,950,000.00 
22.1

% 

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 
47,500,000.00 

12.0

% 

  711111 Порез на зараде 35,000,000.00 8.8% 

  711121 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

600,000.00 0.2% 

  711122 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе 

2,500,000.00 0.6% 

  711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 
2,500,000.00 0.6% 

  711143 Порез на приходе од непокретности   0.0% 

  711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по 

основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе  
500,000.00 0.1% 
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  711146 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу 

Пореске управе 
  0.0% 

  711147 Порез на земљиште   0.0% 

  711148 
Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске 

управе 
  0.0% 

  711161 Порез на приходе од осигурања лица   0.0% 

  711181 Самодоприноси 200,000.00 0.1% 

  711184 Самодопринос од лица који самостало обавља делатност 200,000.00   

  711190 Порез на друге приходе 6,000,000.00 1.5% 

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 23,900,000.00 6.0% 

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 

физичких лица 
14,500,000.00 3.6% 

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 

правних лица 
5,100,000.00 1.3% 

  713126 
Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), 

обвезника који воде пословне књиге                                   
500,000.00 0.1% 

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе   0.0% 

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 

решењу Пореске управе 
1,800,000.00 0.5% 

  713422 

Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим 

хартијама од вредности, по решењу Пореске 

управе 

  0.0% 

  713423 
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе         
2,000,000.00 0.5% 

  713424 
Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по 

решењу Пореске управе       
  0.0% 

  713611 Порез на акције на име и уделе   0.0% 

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 11,550,000.00 2.9% 

  714441 Средства за противпожарну заштиту   0.0% 

  714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући 

и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на 

објектима и просторима који припадају јединици локалне 

самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и 

сл.)   

  0.0% 

  714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 
8,000,000.00 2.0% 

  714543 
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 

земљишта 
  0.0% 

  714549 
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и 

одложеног отпада 
  0.0% 

  714552 Боравишна такса 50,000.00 0.0% 

  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 3,500,000.00 0.9% 

  714572 
Комунална такса за држање средстава за игру („забавне 

игре“) 
  0.0% 

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,000,000.00 1.3% 



 173 

  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 5,000,000.00 1.3% 

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 186,033,446.95 
46.8

% 

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 0.00 0.0% 

  732140 
Текуће донације од међународних организација у корист 

нивоа градова 
  0.0% 

  732240 
Капиталне донације од међународних организација у корист 

нивоа градова 
  0.0% 

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 186,033,446.95 
46.8

% 

  733151 
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 

181,542,087.00 
45.7

% 

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 
4,491,359.95 1.1% 

  733154-1 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина-за предшколско образовање 
1,754,000.00   

  733154-2 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина- за социјални пројекат 
2,737,359.95   

  733253 
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист 

нивоаопштина 
  0.0% 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 16,676,749.00 4.2% 

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 3,850,000.00 1.0% 

  741141 
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог 

рачуна трезора укључена у депозит банака 
  0.0% 

  741411 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања   0.0% 

  741151 Камата на средства трезора општине 1,000,000.00   

  741510 Накнада за коришћење природних добара   0.0% 

  741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта   0.0% 

  741522 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 

земљишта односно пољопривредних објеката у државној 

срвојини 

600,000.00   

  741526 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 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 0.4% 

  741532 

Комунална такса за коришћење простора за паркирање 

друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима 

100,000.00 0.0% 

  741533 

Комунална такса за коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или друге облике привременог 

коришћења 

  0.0% 

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 300,000.00 0.1% 

  741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом 
50,000.00 0.0% 

  741542 Накнада за коришћење природног лековитог фактора   0.0% 
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  741560 Накнада за воде   0.0% 

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 10,326,749.00 2.6% 

  742142 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе градови и 

индиректни корисници њиховог буџета 

  0.0% 

  742143 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист 

нивоа градова 
  0.0% 

  742146 
Приходи остварени по основу пруужања услуга боравка деце 

у предшколским установама у корист нивоа градова  
2,823,000.00 0.7% 

  742152   700,000.00   

  742241 Градске административне таксе   0.0% 

  742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова   0.0% 

  742251   500,000.00   

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 500,000.00 0.1% 

  742254 
Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних 

прихода општина и градова 
  0.0% 

  742255   2,500,000.00   

  742341 
Приходи које својом делатношћу остваре органи и 

организације града 
  0.0% 

  742351   3,000,000.00   

  742372 
Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе 

који се остварују додатним активностима 
303,749.00 0.1% 

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 2,000,000.00 0.5% 

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
1,800,000.00 0.5% 

  743351 

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист ниовао 

општина изречених у прекршајном поступку за прекршаје 

прописане актом скупштине општине као и одузета имовина 

корист у том прекршају 

100,000.00 0.0% 

  743924   100,000.00 0.0% 

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
300,000.00 0.1% 

  744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општине 
300,000.00 0.1% 

  744241 
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних 

лица у корист нивоа градова 
  0.0% 

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 200,000.00 0.1% 

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 100,000.00 0.0% 

  745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоаопштина 100,000.00 0.0% 

  745143 
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора 

јавног предузећа у корист нивоа градова 
  0.0% 



 175 

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 
50,000.00 0.0% 

  771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 50,000.00 0.0% 

  772113 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града 

из претходне године 
  0.0% 

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0.00 0.0% 

  791110 Приходи из буџета   0.0% 

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
150,000.00 0.0% 

810000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 150,000.00 0.0% 

  811000 Примања од продаје непокретности 100,000.00 0.0% 

  812000 Примања од продаје покретне имовине   0.0% 

  813000 Примања од продаје осталих основних средстава у корист 

нивоа општине 

50,000.00   

840000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 
0.00 0.0% 

  841000 Примања од продаје земљишта   0.0% 

900000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
0.00 0.0% 

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  0.00 0.0% 

  911441 
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у 

корист нивоа градова 
  0.0% 

920000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 0.00 0.0% 

  921941 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 

корист нивоа градова  
  0.0% 

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 
290,860,195.95 

73.2

% 

  

3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 
397,407,238.41 

100.0

% 

 

 

 

 

       Члан 8. 

 

           Члан 10. мења се и гласи: 

 

Екон

. 

клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Приходи из 

буџета - Извор 

01 

Структу

ра - 

Извор 01 

(%) 

Средс

тва из 

остали

х 

извора 

финан

сирањ

а  

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Структура  

укупних 

јавних 

средстава(%) 

1 2 3.00 4 5.00 6 = ( 3 + 5 ) 7 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 302,158,907.88 76.0% 0.00 302,158,907.88 76.0% 

410 
РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
82,192,254.00 20.7% 0.00 82,192,254.00 20.7% 

411 Плате и додаци запослених 59,560,000.00 15.0% 0.00 59,560,000.00 15.0% 
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412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
10,707,254.00 2.7% 0.00 10,707,254.00 2.7% 

413 Накнаде у натури (превоз) 275,000.00 0.1% 0.00 275,000.00 0.1% 

414 
Социјална давања 

запосленима 
4,405,000.00 1.1% 0.00 4,405,000.00 1.1% 

415 Накнаде за запослене 6,580,000.00 1.7% 0.00 6,580,000.00 1.7% 

416 
Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 
665,000.00 0.2% 0.00 665,000.00 0.2% 

420 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 

И РОБА 
92,912,330.80 23.4% 0.00 92,912,330.80 23.4% 

421 Стални трошкови 12,560,000.00 3.2% 0.00 12,560,000.00 3.2% 

422 Трошкови путовања 785,000.00 0.2% 0.00 785,000.00 0.2% 

423 Услуге по уговору 40,149,330.80 10.1% 0.00 40,149,330.80 10.1% 

424 Специјализоване услуге 9,705,000.00 2.4% 0.00 9,705,000.00 2.4% 

425 
Текуће поправке и 

одржавање (услуге и мат) 
18,815,000.00 4.7% 0.00 18,815,000.00 4.7% 

426 Материјал 10,898,000.00 2.7% 0.00 10,898,000.00 2.7% 

430 
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

431 
Амортизација некретнина и 

опреме; 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

432 
Амортизација култивисане 

имовине; 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

433 Употреба драгоцености 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

434 Употреба природне имовине 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

441 Отплата домаћих камата; 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

442 Отплата страних камата; 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

444 
Пратећи трошкови 

задуживања 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 4,003,938.00 1.0% 0.00 4,003,938.00 1.0% 

451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

4,003,938.00 1.0% 0.00 4,003,938.00 1.0% 

454 
Субвенције приватним 

предузећима 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

460 
ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
51,807,346.88 13.0% 0.00 51,807,346.88 13.0% 

463 
Трансфери осталим нивоима 

власти 
38,947,346.88 9.8% 0.00 38,947,346.88 9.8% 

464 

Дотације организацијама за 

обавезно социјално 

осигурање 

3,500,000.00 0.9% 0.00 3,500,000.00 0.9% 

465 
Остале донације, дотације и 

трансфери  
9,360,000.00 2.4% 0.00 9,360,000.00 2.4% 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 22,500,000.00 5.7% 0.00 22,500,000.00 5.7% 

472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
22,500,000.00 5.7% 0.00 22,500,000.00 5.7% 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 36,653,976.00 9.2% 0.00 36,653,976.00 9.2% 

481 
Дотације невладиним 

организацијама; 
16,068,400.00 4.0% 0.00 16,068,400.00 4.0% 

482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали; 
14,359,576.00 3.6% 0.00 14,359,576.00 3.6% 

483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова; 
4,511,000.00 1.1% 0.00 4,511,000.00 1.1% 
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484 

Накнаде штете за повреде 

или штету насталу услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока 

300,000.00 0.1% 0.00 300,000.00 0.1% 

485 
Накнада штете за повреду 

или штету нанету од стране 
1,415,000.00 0.4% 0.00 1,415,000.00 0.4% 

490 
АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
12,089,062.20 3.0% 0.00 12,089,062.20 3.0% 

499 Средства резерве 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

49911 Стална резерва 1,441,710.00 0.4%   1,441,710.00 0.4% 

49912 Текућа резерва 10,647,352.20 2.7%   10,647,352.20 2.7% 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 95,248,330.53 24.0% 0.00 95,248,330.53 24.0% 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 95,248,330.53 24.0% 0.00 95,248,330.53 24.0% 

511 
Зграде и грађевински 

објекти; 
93,988,330.53 23.7% 0.00 93,988,330.53 23.7% 

512 Машине и опрема; 960,000.00 0.2% 0.00 960,000.00 0.2% 

513 Остале некретнине и опрема 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

514 Култивисана имовина; 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

515 Нематеријална имовина 300,000.00 0.1% 0.00 300,000.00 0.1% 

520 ЗАЛИХЕ 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

521 Робне резерве 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

522 Залихе производње 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

523 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

530 ДРАГОЦЕНОСТИ 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

531 Драгоцености 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

541 Земљиште; 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

542 Рудна богатства 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

543 Шуме и воде 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

600 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

0.00 0.0% 0.00 0.00 0.7% 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

611 
Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

612 
Отплата главнице страним 

кредиторима 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

614 
Отплата главнице за 

финансијски лизинг 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

620 

НАБАВКА 

ДФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

6211 
Набавка домаћих хартија од 

вредности                                               
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

  
УКУПНИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ  
397,407,238.41 100.0% 0.00 397,407,238.41 100.0% 
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    Члан 9. 

          

- Члан 11. мења се и гласи: 

 

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

397.407.238,41 динарам распоређују се по корисницима и то: 

 

Организа-

циона 

класиф. 

П
р

о
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н
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р

а
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ОПИС 

Извори финансирања 

расхода и издатака 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Р
а

зд
е
о
 

Г
л

а
в

а
 

Приходи из 

буџета (01) 

Средства 

из 

осталих 

извора 

финанси

рања  

1 2 3 4 5 6 7 8 9.00 10.00 11= ( 9 + 10 ) 

1             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

  
2101 

    

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

      

  
 

2101-0001 
   

Програмска активност: 

Функционисање Скупштине 
      

  
  

111 
   

Функција: 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 
 

Накнада трошкова 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 4,720,000.00   4,720,000.00 

  
   

9 426 
 

Материјал 910,000.00   910,000.00 

  
   

10 465 
 

Остале донације, дотације и 

трансфери 
700,000.00   700,000.00 

  
   

11 485 
 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од државних органа 
65,000.00   65,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 111: 
      

  
      

Приход из буџета 11,641,000.00   11,641,000.00 

  
  

111 
   

Функција 111: 11,641,000.00   11,641,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 2101-

0001:  

      

  
     

01 Приходи из буџета 11,641,000.00   11,641,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

2101-0001: 
11,641,000.00 0.00 11,641,000.00 

  
       

      

  
 

 2101-П1 
    

Манигестација Дана ослобођења 

општине Жабари 
      

  
  

111 
   

Извршни и законодавни орган       

  
   

12 423 
 

Услуге по уговору 1,350,000.00   1,350,000.00 

  
      

Извор финансирања за фукцију 

111 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 1,350,000.00   1,350,000.00 

  
  

111 
   

Функција 111: 1,350,000.00   1,350,000.00 

  
      

Извор финансирања за пројекат 

2101-П1 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 1,350,000.00   1,350,000.00 
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Свега за пројекат 2101-П1: 1,350,000.00   1,350,000.00 

  
       

    0.00 

  
 

2101-П2 
    

Изборна комисија     0.00 

  
  

160 
   

Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 
    0.00 

  
   

13 423 
 

Услуге по уговору 200,000.00   200,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 160 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 200,000.00   200,000.00 

  
  

160 
   

Функција 160 200,000.00   200,000.00 

  
      

Извор финансирања за Пројекат 

2101-П2 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 200,000.00   200,000.00 

  
      

Свега за пројекат 2101-П2: 200,000.00   200,000.00 

  
       

    0.00 

  
 

2101-П3 
    

Политичке партије      0.00 

  
  

160 
   

Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 
    0.00 

  
   

14 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама 
92,400.00   92,400.00 

  
    

4819 
 

Редовна делатност политичких 
партија 

92,400.00   92,400.00 

  
    

4819 
 

Изборне активности политичких 

партија 
    0.00 

  
      

Извори финансирања за 

функцију 160 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  92,400.00   92,400.00 

  
  

160 
   

Функција 160 92,400.00   92,400.00 

  
      

Извори финасирања за пројекат  

2101-П3 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  92,400.00   92,400.00 

  
      

Свега за пројекат 2101-П3: 92,400.00   92,400.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 16 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  13,283,400.00   13,283,400.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 16 13,283,400.00   13,283,400.00 

  
      

Извор финансирања за раздео 1     0.00 

  
     

01 Приход из буџета  13,283,400.00   13,283,400.00 

              Свега за Раздео 1 13,283,400.00   13,283,400.00 

  
       

      

2             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

  
 

2101 
    

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

      

  
 

2101-0002 
   

Функционисање извршних 

органа 
      

  
  

111 
   

Функција: 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 
 

Накнада трошкова 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 
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26 485 
 

Накнада штете за повреду или 

штету нанету од стране државних 
органа 

50,000.00   50,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 111 
    0.00 

  
      

Приход из буџета 11,577,000.00   11,577,000.00 

  
  

111 
   

Функција 111 11,577,000.00   11,577,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 2101-

0002: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 11,577,000.00   11,577,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

2101-0002: 
11,577,000.00 0.00 11,577,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 16: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 11,577,000.00   11,577,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 16: 11,577,000.00 0.00 11,577,000.00 

  
       

      

  
 

1201 
    

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
      

  
 

1201-0004 
   

Програмска активност: 

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања 

      

  
  

830 
   

Функција: Услуге емитовања и 

штампања 
      

  
  

830 27 423 
 

Услуге по уговору 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 830: 
    0.00 

  
     

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   1,000,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1201-

0004: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1201-0004: 
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за Програм 

13 
    0.00 

  
      

Приход из буџета 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

    0.00 

  
      

Извор финансирања за раздео 2     0.00 

  
     

01 Приход 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   12,577,000.00 

  
       

    0.00 

3             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     0.00 

  
 

2101 
    

ПРОГРАМ 16-Политички 

стистем Локалне самоуправе 
    0.00 

  
 

2101-0002 
    

Функционисање извршних 

органа 
    0.00 

  
  

111 
   

Извршни и законодавни органи     0.00 

  
   

28 423 
 

Услуге по уговору 9,550,000.00   9,550,000.00 

  
   

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 финасирања за 

функцију 111 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 10,750,000.00   10,750,000.00 

  
  

111 
   

Функција 111 10,750,000.00   10,750,000.00 
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Извори финансирања за 

програмску активност 1201-0002 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 10,750,000.00   10,750,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода и 

зранијих година 
    0.00 

  
      

Свега за програмску активност 

2101-0002: 
10,750,000.00   10,750,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извор финансирања за Програм 

16 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 10,750,000.00   10,750,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода и 

зранијих година 
    0.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 16 10,750,000.00   10,750,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извор финансирања за Раздео 3     0.00 

  
     

01 Приход из буџета 10,750,000.00   10,750,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода и 
зранијих година 

    0.00 

              Свега за Раздео 3 10,750,000.00   10,750,000.00 

  
       

      

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 
 

Накнада трошкова 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 

170,000.00   170,000.00 

  
   

40 482 
 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
43,576.00   43,576.00 

  
      

Извори финасирања за 

функцију 330 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 2,423,576.00   2,423,576.00 

  
  

330 
   

Функција 330 2,423,576.00   2,423,576.00 

  
      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-0004 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 2,423,576.00   2,423,576.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода и 

зранијих година 
    0.00 

  
      

Свега за програмску активност 

0602-0004: 
2,423,576.00   2,423,576.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извор финансирања за Програм 

15 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 2,423,576.00   2,423,576.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода и 

зранијих година 
    0.00 

  
      

Свега за Програм 15 2,423,576.00   2,423,576.00 

  
      

Извор финансирања за Раздео 4     0.00 

            01 Приход из буџета 2,423,576.00   2,423,576.00 

              Свега за Раздео 4 2,423,576.00   2,423,576.00 



 182 

  
       

      

5             ОПШТИНСКА УПРРАВА       

    0602         

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

      

    0602-0001       
Функционисање локалне 

самоупаве и градских општина 
      

      130       Опште јавне услуге       

  
  

  41 411 
 

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

37,588,000.00   37,588,000.00 

  
  

  42 412 
 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
6,542,254.00   6,542,254.00 

  
  

  43 413 
 

Накнаде у натури 100,000.00   100,000.00 

  
  

  44 414 
 

социјална давања запосленима 3,190,000.00   3,190,000.00 

  
  

  45 415 
 

Накнада трошкова за запослене 4,000,000.00   4,000,000.00 

  
  

  46 416 
 

Награде за запослене 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 8,580,000.00   8,580,000.00 

  
  

  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 
4,500,000.00   4,500,000.00 

  
  

  56 485 
 

Накнада штете за повреду од 
стране државних органа 

500,000.00   500,000.00 

  
  

  57 511 
 

Зграде и грађевински објекти 1,600,000.00   1,600,000.00 

  
 

0602-П1   58 511 
 

Зграде и грађевински објекти- 
Пројекат изградње настрешице 

1,740,000.00   1,740,000.00 

  
  

  59 512 
 

Машине и опрема 600,000.00   600,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

функцију 130 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 95,350,254.00   95,350,254.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
5,240,000.00   5,240,000.00 

  
  

130 
   

Функција 130: 100,590,254.00   100,590,254.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску актнвност 0602-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 95,350,254.00   95,350,254.00 

  
      

Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

5,240,000.00   5,240,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

0602-0001: 
100,590,254.00 0.00 100,590,254.00 

  
       

      

  
 

0602-0010 
   

Програмска активност: Стална 

буџетска резерва 
      

  
  

112 
   

Финансијски и фискални послови       

  
  

112 60 
4991

1  
Средства резерве 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 
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0602-0009 
   

Програмска активност: Текућа 

буџетска резерва 
      

  
  

112 
   

Финансијски и фискални послови       

  
  

112 61 
4991

2  
Средства текуће резерве 4% 10,647,352.20   10,647,352.20 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0602-

0009: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 10,647,352.20   10,647,352.20 

  
      

Свега за програмску активност 

0602-0009: 
10,647,352.20 0.00 10,647,352.20 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 112 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 12,089,062.20   12,089,062.20 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода 

из претходне године 
    0.00 

  
      

Функција 112 12,089,062.20   12,089,062.20 

  
 

0602-П1 
    

Пројекат јавних радова       

  
  

620 
   

Развој заједнице       

  
   

62 464 
 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања 
Националној служби за 

запошљавање 

1,100,000.00   1,100,000.00 

  
      

Извори финансирања за  

финкцију 620 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 100,000.00   100,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

претходне године 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

620 
   

Функција 620 1,100,000.00   1,100,000.00 

  
      

Извор финансирања за пројекат 

0602-П1 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 100,000.00   100,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
претходне године 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Свега за пројекат 0602-П1: 1,100,000.00   1,100,000.00 

  
  

130       Опште јавне услуге       

  
  

  209 515 
 

Компјутерски софтвер за буџет 150,000.00   150,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

функцију 130 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 150,000.00   150,000.00 

  
  

130 
   

Функција 130: 150,000.00   150,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску актнвност 0602-

0001: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 150,000.00   150,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

0602-0001: 
150,000.00   150,000.00 

  
       

      

  
       

      

  
      

Извор финасирања за Програм 

15 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 107,689,316.20   107,689,316.20 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

претходне године 
6,240,000.00   6,240,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 15 113,929,316.20   113,929,316.20 

  
       

  
 

  

5.             ЈАВНИ РЕД И МИР       

  
 

0602 
    

Програм 15: Опште услуге 

локалне самоуправе 
      

  
 

0602-0001 
   

Функционисање локалне 

самоупараве 
      

  
  

320 
   

Услуге противпожарне заштинте       

  
   

63 423 
 

Услуге по уговору 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извори финансирања за       
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функцију 320 

  
     

01 Приходи из буџета 100,000.00   100,000.00 

  
  

320 
   

Функција 320 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извори финансирања 

Програмске активности 0602-

0001  

      

  
     

01 Приходи из буџета 100,000.00   100,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

0602-0001: 
100,000.00   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 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 300,000.00   300,000.00 

  
  

310 
   

Функција 310 300,000.00   300,000.00 

  
      

Извори финансирања 

Програмске активности 0602-

0001  

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 300,000.00   300,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

0602-0001: 
300,000.00   300,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извор финансирања за Програм 

15 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 400,000.00   400,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 15 400,000.00   400,000.00 

  
       

      

5.             ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ       

  
 

0602-0014 
   

Програмска активност: 

Управљање у ванредним 

ситуацијама 

      

  
  

160 
   

Опште јавен 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 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 160 
    0.00 

  
      

Приход из буџета 520,000.00   520,000.00 

  
  

160 
   

Функција 160 520,000.00   520,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0602-

0014: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 520,000.00   520,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

0602-0014: 
520,000.00 0.00 520,000.00 

  
      

Извор финансирања за Програм 

15 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 520,000.00   520,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 15 : 520,000.00   520,000.00 

  
       

      

5.             
ЈАВНО КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ 
      

  
 

1501 
    

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
      

  
 

1501-0001 
   

Програмска активност: 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 

      

  
  

660 
   

Послови становања не 

квалификовани на другом месту 
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71 451 
 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  
    

4511 
 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

200,000.00   200,000.00 

  
    

4512 
 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

800,000.00   800,000.00 

  
   

210 425 
 

Текуће поправке и одржавање 495,000.00   495,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

функцију 660 
    0.00 

  
  

660 
  

01 Приход из буџета 1,495,000.00   1,495,000.00 

  
      

Функција 660       

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1501-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 1,495,000.00   1,495,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1501-0001: 
1,495,000.00   1,495,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 3 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 1,495,000.00   1,495,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 3 1,495,000.00   1,495,000.00 

  
       

      

              
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
      

  
 

2,101 
    

Програм 16-Политички систем 

локалане самоуправе 
      

  
 

2101-0003 111 
   

Извршни и законодавни органи       

  
   

72 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама и удружењима 
440,000.00   440,000.00 

  
    

4819 
 

Текуће дотације 440,000.00   440,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

функцију 111 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 440,000.00   440,000.00 

  
  

111 
   

Функицја 111 440,000.00   440,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

програмску активност 2101-0003 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 440,000.00   440,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

2101-0003: 
440,000.00   440,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извор финансирања за Програм 

16 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 440,000.00   440,000.00 

  
      

Свега за Програм 16 440,000.00   440,000.00 

  
       

      

  
 

1102 
    

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
      

  
 

1102-0001 
   

Програмска активност: 

Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 

      

  
  

640 
   

Функција: Улична расвета       

  
  

640 73 425 
 

Текуће поправке и одржавање 400,000.00   400,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 640 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 400,000.00   400,000.00 

  
      

Функција 640 400,000.00   400,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1102-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 400,000.00   400,000.00 
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Свега за програмску активност 

1102-0001: 
400,000.00 0.00 400,000.00 

  
       

      

  
       

      

  
 

1102-0004 
   

Програмска активност: 

Зоохигијена 
      

  
  

560 
   

Функција: Заштита животне 

средине некласификована на 
другом месту 

      

  
  

560 74 423 
 

Услуге по уговору (отклањање 
угинулих животиња 

500,000.00   500,000.00 

  
  

560 75 424 
 

Специјализоване услуге (комарци 

и дератизација) 
800,000.00   800,000.00 

  
  

560 76 485 
 

Накнада штете за повреде или 

штете нанаету од стране државних 
органа (уједи паса и мачака 

луталица) 

800,000.00   800,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функицју 560 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  2,100,000.00   2,100,000.00 

  
      

Функција 560 2,100,000.00   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 

  
       

      

  
 

1102-006 
    

Одржавање гробља и погребне 

услуге 
      

  
  

660 
   

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
      

  
   

77 424 
 

Специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функицју 660 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  50,000.00   50,000.00 

  
  

660 
   

Функција 660 50,000.00   50,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1102-

0006: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 50,000.00   50,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

1102-0006: 
50,000.00   50,000.00 

  
       

      

  
 

1102-0008 
   

Управљање и снабдевање водом 

за пиће 
      

  
  

630 
   

Функција: Водоснабдевање       

  
   

78 425 
 

Текуће поправке и одржавање 200,000.00   200,000.00 

  
   

79 511 
 

Зграде и грађевински објекти  1,600,000.00   1,600,000.00 

  
    

5512 
 

Изградња     0.00 

  
    

5113 
 

Капитално одржавање     0.00 

  
    

5114 
 

Пројекти водоснабдевања 1,600,000.00   1,600,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функицју 630 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  800,000.00   800,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

630 
   

Функција 630 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1102-

0008: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 800,000.00   800,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

1102-0008: 
1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 
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1102-П1 
    

Пројекат: Реконструкција дела 

главног цевовода у 

Александровцу 

      

  
  

630 
   

Функција:Водоснабдевање       

  
   

80 511 
 

Зграде и грађевински објекти 7,828,480.79   7,828,480.79 

  
   

80.1 5113 
 

Изградња 7,483,480.79   7,483,480.79 

  
   

80.2 5114 
 

Пројектно техничка 

документација 
345,000.00   345,000.00 

  
   

81 423 
 

Услуге по уговору 120,000.00   120,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 630 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета      0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

7,948,480.79   7,948,480.79 

  
  

630 
   

Функицја 630 7,948,480.79   7,948,480.79 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 1102-П1: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 0.00   0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

7,948,480.79 0.00 7,948,480.79 

  
      

Свега за пројекат 1102-П1: 7,948,480.79 0.00 7,948,480.79 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1102-

0008: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 800,000.00   800,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
8,948,480.79   8,948,480.79 

  
      

Укупно за програмску 

активност 1102-0008: 
9,748,480.79   9,748,480.79 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за Програм 

2: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 3,350,000.00   3,350,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
8,948,480.79   8,948,480.79 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 2: 12,298,480.79   12,298,480.79 

  
       

      

5. 
 

0101 
    

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

      

  
 

0101-0001 
   

Програмска активност: 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници       

      

  
  

421 
   

Функција: Пољопривреда       

  
   

82 423 
 

Услуге по уговору 800,000.00   800,000.00 

  
   

83 424 
 

Специјализоване услуге 200,000.00   200,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 421 
      

  
     

01 Приход из буџета  1,000,000.00   1,000,000.00 

  
     

04 Сопствени приходи буџета     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
    0.00 

  
  

421 
   

Функиција 421 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0101-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Сопствени приходи буџета       
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Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

      

  
      

Свега за Програмску активност 

0101-0001: 
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

  
      

        

  
 

0101-0002 
    

Мере подршке руралном развоју       

  
  

421 
   

Пољопривреда       

  
   

84 451 
 

Субвенције  3,003,938.00   3,003,938.00 

  
    

4512 
 

Капиталне субвенције у 
пољопривреди 

3,003,938.00   3,003,938.00 

  
      

Вештачко осемењивање 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 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 421 
      

  
     

01 Приход из буџета  1,773,213.00   1,773,213.00 

  
     

04 Сопствени приходи буџета     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,230,725.00   1,230,725.00 

  
  

421 
   

Функиција 421 3,003,938.00   3,003,938.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0101-

0002: 

      

  
      

Приходи из буџета 1,773,213.00   1,773,213.00 

  
      

Сопствени приходи буџета     0.00 

  
      

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,230,725.00   1,230,725.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

0101-0002: 
3,003,938.00   3,003,938.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0101-

0002: 

      

  
   

208 481 
 

Донације невладиним 

организацијама 
200,000.00   200,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 421 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета      0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
200,000.00   200,000.00 

  
  

421 
   

Функиција 421 200,000.00   200,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0101-

0002: 

    0.00 

  
     

01 Приход из буџета      0.00 

  
     

13 
Нерспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
200,000.00   200,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

0101-0002: 
200,000.00   200,000.00 

  
      

        

  
      

Извор финансирања за Програм 

5: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 2,773,213.00   2,773,213.00 

  
     

04 Сопствени приход     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,430,725.00   1,430,725.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 5: 4,203,938.00   4,203,938.00 

  
       

      

5  
 

0401 
    

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
      

  
 

0401-0004 
   

Програмска активност: 

Управљање отпадним водама 
      

  
  

520 
   

Управљање отпадним водама       
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85 511 
 

Зграде и грађевински објекти 

(реконстукција фекалних 
колектора, прикључака, 

планирање) 

1,100,000.00   1,100,000.00 

  
   

86 511 
 

Пројкекат канализационе мреже у 

Александровцу 
368,000.00   368,000.00 

  
   

87 423 
 

Услуге по уговору  50,000.00   50,000.00 

  
 

0401-П1 
    

ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈА 

БУЈИЧНИХ ПОТОКА 
      

  
   

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 

  
      

Извор финансирања за функцију 

520 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 930,000.00   930,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих фодина  
1,368,000.00   1,368,000.00 

  
  

520 
   

Функиција 520 2,298,000.00   2,298,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0401-

0004: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 930,000.00   930,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих фодина  

1,368,000.00   218,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

0401-0004: 
2,298,000.00 0.00 2,298,000.00 

  
       

      

  
 

0401-0005 
   

Програмска активност: 

Управљање комуналним 

отпадом 

      

  
  

510 
   

Функција: Управљање отпадом       

  
   

90 424 
 

Специјализоване услуге 6,500,000.00   6,500,000.00 

  
      

Специјализоване услуге 

(ДЕПОНИЈА) 
6,500,000.00   6,500,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 510 
      

  
     

01 Приход из буџета 6,500,000.00   6,500,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих фодина  
    0.00 

  
  

510 
   

Укупно функција 510 6,500,000.00   6,500,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмски активност 0401-

0002: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 6,500,000.00   6,500,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих фодина  
    0.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0401-

0005: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 6,500,000.00   6,500,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година  

    0.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

0401-0005: 
6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за Програм 

6 
      

  
     

01 Приход из буџета 7,430,000.00   7,430,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

раних година 
1,368,000.00   1,368,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 6 8,798,000.00   8,798,000.00 

  
       

      

5.  
 

0701 
    

ПРОГРАМ 7 - 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

  
 

0701-0002 
   

Програмска активност: 

Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре  

      

  
  

451 
   

Функција: Друмски саобраћај       

  
   

91 511 
 

Зграде и грађевински објекти 300,000.00   300,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0701-

0002: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 300,000.00   300,000.00 

  
     

10 Примања од домаћег задуживања   0.00 0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
    0.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

0701-0002: 
300,000.00   300,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 451 
      

  
     

01 Приход из буџета 300,000.00   300,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих фодина  

      

  
  

451 
   

Укупно функција 451 300,000.00 0.00 300,000.00 

  
       

      

  
 

0701-П1 
    

Пројекат: Ревитализација 

пољских путева 
      

  
  

451 
   

Функција: Друмски саобраћај       

  
   

92 425 
 

Текуће поправке и одржавање 3,000,000.00   3,000,000.00 

  
   

93 423 
 

Услуге по уговору 150,000.00   150,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 451 
      

  
     

01 Приход из буџета 2,550,000.00   2,550,000.00 

  
     

07 Трансфер од других нивоа власти     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих фодина  

600,000.00   600,000.00 

  
  

451 
   

Функција 451 3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 0701-П1: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 2,550,000.00   2,550,000.00 

  
     

07 Трансфер од других нивоа власти     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих фодина  
600,000.00   600,000.00 

  
      

Свега за пројекат 0701-П1: 3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 

  
       

      

  
 

0701-П2 
    

Пројекат:Летње одржављање 

локалних путева ПА 0003 
      

  
  

451 
   

Функција: 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 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 451 
      

  
     

01 Приход из буџета 1,050,000.00   1,050,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих фодина  
    0.00 

  
  

451 
   

Функција 451 1,050,000.00   1,050,000.00 

  
      

Извор финансирања за пројекат 

0701-П2 
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01 Приходи из буџета 1,050,000.00   1,050,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих фодина  
  0.00 0.00 

  
      

Свега за пројекат 0701-П2: 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 

  
       

      

  
 

0701-П3 
    

Пројекат:Пројекти локалних 

путева 
      

  
  

451 
   

Функција: Друмски саобраћај       

  
   

96 511 
 

Зграде и грађевински објекти 2,000,000.00   2,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 451 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

451 
   

Функција 451 2,000,000.00   2,000,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 0701-П3: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 1,000,000.00     

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти   0.00   

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,000,000.00     

  
      

Свега за пројекат 0701-П3: 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

  
       

      

  
 

0701-П4 
    

Пројекат: Асфалтирање путева 

на територији оптштине 

Жабари 

      

  
      

Функција :        

  
  

451 97 511 
 

Зграде и грађевински објекти 68,101,849.74   68,101,849.74 

  
  

451 98 423 
 

Услуге по уговору 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 451 
      

  
     

01 Приход из буџета 5,500,000.00   5,500,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

63,601,849.74   63,601,849.74 

  
      

Функција 451 69,101,849.74 0.00 69,101,849.74 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 0701-П4: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 5,500,000.00   5,500,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
63,601,849.74 0.00 63,601,849.74 

  
      

Свега за пројекат 0701-П4: 69,101,849.74 0.00 69,101,849.74 

  
       

      

  
 

0701-0002 
   

Програмска активност: 

Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре  

      

  
  

360 
   

Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту 
      

  
   

211 423 
 

Услуге по уговору 450,000.00   450,000.00 

  
   

212 425 
 

Текуће поправке и одржавање 900,000.00   900,000.00 

  
   

213 511 
 

Капитално одржавање зграда и 
објеката 

450,000.00   450,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

функцију 360 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 1,800,000.00   1,800,000.00 

  
  

360 
   

Функција 360 1,800,000.00   1,800,000.00 

  
      

Извори финансирања 

Програмске активности 0701-

0002  

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 1,800,000.00   1,800,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

0701-0002: 
1,800,000.00   1,800,000.00 
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Извори финансирања за 

Програм 7: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 12,200,000.00   12,200,000.00 

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти   0.00 0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

65,201,849.74 0.00 65,201,849.74 

  
      

Свега за Програм 7: 77,401,849.74 0.00 77,401,849.74 

  
       

      

  
       

      

  
       

      

 5 
 

0901 
    

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
      

  
 

0901-0006 
   

Програмска 

активност:Подршка деци и 

породици са децом 

      

  
  

040 
   

Функција: Породица и деца       

  
   

99 472 
 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета (Накнада за ђаке и друго) 
2,580,000.00   2,580,000.00 

  
   

100 472 
 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета (ученичке награде) 
360,000.00   360,000.00 

  
   

101 472 
 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета (превоз деце несоцијалног 

карактера) 

11,500,000.00   11,500,000.00 

  
   

102 472 
 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета (треће рођено дете) 
900,000.00   900,000.00 

  
   

103 463 
 

Донације и трансфери осталим 

нивоима власит-треће дете у 

основим школама 

1,200,000.00   1,200,000.00 

  
    

4631 
 

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 дечијој заштити) 
60,000.00   60,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 040 
    0.00 

  
  

040 
  

01 Приход из буџета 17,600,000.00   17,600,000.00 

  
      

Функција 040 17,600,000.00   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       

  
 

0901-0001 
   

Програмска активност: 

Једнократне помоћи  и други 

облици помоћи 

      

  
  

070 
   

Функција: Социјална помоћ 

угроженом становништву 
некласификована на другом месту 

      

  
  

090 106 463 
 

Дотације и трансфери другом 
нивоу власти 

2,283,000.00   2,283,000.00 

  
    

4631 
 

Текуће донације и трансфери 
осталим нивоима власти 

2,203,000.00   2,203,000.00 
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4632 
 

Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима валсти 

80,000.00   80,000.00 

  
   

107 463 
 

НЕСОЦИЈАЛНО 

СТАНОВНИШТВО (помоћи, 

сахране, лечење, избеглице...) 

1,200,000.00   1,200,000.00 

  
    

4631 
 

Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти 
1,200,000.00   1,200,000.00 

  
   

108 463 
 

Нанкада за социјалну заштиту из 

буџета ЗА СОЦИЈАЛНО 
СТАНОВНИШТВО (помоћ 

сахране, лечење, избелице...) 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 070 
      

  
     

01 Приход из буџета 3,020,000.00   3,020,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

1,463,000.00   1,463,000.00 

  
  

070 
   

Функција 070 4,483,000.00   4,483,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0901-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 3,020,000.00   3,020,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,463,000.00 0.00 1,463,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

0901-0001: 
4,483,000.00 0.00 4,483,000.00 

  
 

0901-0004 
   

Програмска 

активност:САВЕТОДАВНЕ-

ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 

      

  
  

070 
   

Социјална помоћ угроженом 

становништву не 

квалификованом на другом 

месту 

      

  
 

0901-П1 
    

ПРОЈЕКАТ "ПОМОЋ У КУЋИ 

ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА 
      

  
  

070 207 463 
 

Дотације и трансфери осталим  

нивоима  власти-обавезе из 

претходне године 

5,737,359.95   5,737,359.95 

  
    

4631 
 

Дотације и трансфери осталим  

нивоима  власти 
5,737,359.95   5,737,359.95 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 070 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета     0.00 

  
     

07 Донације од осталнх нивоа власти 2,737,359.95   2,737,359.95 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

Функција 070 5,737,359.95   5,737,359.95 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 0901-П1: 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 0.00   0.00 

  
     

07 Донације од осталнх нивоа власти 2,737,359.95   2,737,359.95 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

Свега за пројекат 0901-П1: 5,737,359.95   5,737,359.95 

  
       

      

  
 

0901-0004 
   

Програмска 

активност:САВЕТОДАВНЕ-

ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 

      

  
  

090 
   

Функција: Социјална заштита 

некласификована на другом месту 
      

  
 

0901-П2 
    

Пројекат: "Помоћ у кући за 

стара лица" 
      



 194 

  
   

109 463 
 

Данације и трансфери осталим 
нивоима власти  

489,572.73   489,572.73 

  
    

4631 
 

Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти (обавезе 

из претходен године) 

489,572.73   489,572.73 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 090 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета     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   489,572.73 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 0901-П2: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета     0.00 

  
     

07 Донације од осталих нивоа власти       

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
489,572.73   489,572.73 

  
      

Свега за пројекат 0901-П2: 489,572.73 0.00 489,572.73 

  
       

      

  
 

0901-0004 
   

Програмска 

активност:САВЕТОДАВНЕ-

ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 

      

  
  

090 
   

Функција: Социјална заштита 

некласификована на другом месту 
    0.00 

  
 

0901-П3 
    

Пројекат: ПОМОЋ У КУЋИ ЗА 
СТАРА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА" 

      

  
   

110 463 
 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
1,092,414.20   1,092,414.20 

  
    

4631 
 

Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима валсти -ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

    0.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 090 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,092,414.20   1,092,414.20 

  
      

Функција 090 1,092,414.20   1,092,414.20 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 0901-П3: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

1,092,414.20   1,092,414.20 

  
      

Свега за пројекат 0901-П3: 1,092,414.20 0.00 1,092,414.20 

  
       

      

  
 

0901-0001 
   

Програмска активност: 

Једнократна помоћ и дуги 

облици помоћи 

      

  
  

090 
   

Функција:Социјална помоћ 

некласификована на дугом месту-

ДОНАЦИЈЕ 

    0.00 

  
   

111 481 
 

Дотације невладиним 
организацијама 

500,000.00   500,000.00 

  
    

4819 
 

Избеглице 100,000.00   100,000.00 

  
    

4819 
 

Остале невладине организације 400,000.00   400,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 090 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 500,000.00   500,000.00 

  
  

090 
   

Функција 090 500,000.00   500,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0901-

0001: 
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01 Приходи из буџета 500,000.00   500,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

0901-0001: 
500,000.00 0.00 500,000.00 

  
       

      

  
 

0901-0005 
   

Програмска активност: 

Подршка реализацијеи 

програма Црвеног крста  

      

  
  

090 
   

Функција: Социјална заштита 

некласификована на другом месту 
      

  
   

112 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама 
470,000.00   470,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 090 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 470,000.00   470,000.00 

  
      

Функција 090 470,000.00   470,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0901-

0005: 

    0.00 

  
     

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-П4 
    

Пројекат: "СТАМБЕНО 

РЕШЕЊЕ ЗА 

НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 

ИЗБЕЛИЦЕ И СОЦИЈАНО 

УГРОЖЕНА ЛИЦА И 

ПОРОДИЦЕ" 

      

  
  

060 
   

Функција: Становање       

  
   

113 511 
 

Зграде и грађевински објекти 400,000.00   400,000.00 

  
    

5114 
 

Пројектно планирање 400,000.00   400,000.00 

  
   

114 423 
 

Услуге по уговору 100,000.00   100,000.00 

  
    

4235 
 

Стручен усуге 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 060 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
500,000.00   500,000.00 

  
  

060 
   

Функција 060 500,000.00   500,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 0901-П4: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
500,000.00   500,000.00 

  
      

Свега за пројекат 0901-П4: 500,000.00   500,000.00 

  
      

        

  
      

Извори финансирања за 

Програм 11: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 21,590,000.00   21,590,000.00 

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти 2,737,359.95   2,737,359.95 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

6,544,986.93   6,544,986.93 

  
      

Свега за Програм 11: 30,872,346.88 0.00 30,872,346.88 

  
       

      

  
       

      

5  
 

1801 
    

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
      

  
 

1801-0002 
   

Програмска активност:       
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Мртвозорство 

  
  

760 
   

Функција: Здравство 
неквалификовано на другом месту 

      

  
   

115 423 
 

Услуге по уговору-мртвозорство 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 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 760: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 500,000.00   500,000.00 

  
  

760 
   

Функција 760 500,000.00   500,000.00 

  
       

      

  
 

1801-0003 
   

Програмска активност: 

Спровођење активности из 

области друштвене бриге за 

јавно здравље 

      

  
  

760 
   

Функција: Здравство 
неквалификовано на другом месту 

      

  
  

721 116 424 
 

Специјализоване услуге чл. 

13.Закона о здрављу 
100,000.00   100,000.00 

  
   

117 464 
 

Дотације организацијама 

соци.осигурања 
100,000.00   100,000.00 

  
    

4641 
 

Дотације организацијама 

соци.осигурања 
100,000.00   100,000.00 

  
   

206 423 
 

Услуге по уговору 290,000.00   290,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1801-

0003: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 377,000.00   377,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

претходне године 
113,000.00   113,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1801-0003: 
490,000.00 0.00 490,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 760: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 377,000.00   377,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

претходне године 
113,000.00   113,000.00 

  
  

760 
   

Функција 760 490,000.00   490,000.00 

  
       

      

              ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ       

  
 

1801-0001 
   

Програмска 

активност:Функционисање 

установа примамрне 

здравствене заштите 

      

  
  

760 
   

Функција: Услуге јавног здравства       

  
   

118 464 
 

Дотације организацијама 

социјалног осигурања 
2,300,000.00   2,300,000.00 

  
    

4641 
 

Дотације организацијама 

социјалног осигурања-Јачање 
капацитета службе превоза 

болесника(12 месеци) 

800,000.00   800,000.00 
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1801-П1 
  

4642 
 

Дотације организацијма 
социјалног осигурања 

1,500,000.00   1,500,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 760: 
      

  
  

760 
  

01 Приходи из буџета 2,300,000.00   2,300,000.00 

  
      

Функција 760 2,300,000.00   2,300,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1801-

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 3,177,000.00   3,177,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
буџета 

113,000.00   113,000.00 

  
      

Свега за Програм 12: 3,290,000.00 0.00 3,290,000.00 

  
       

      

  
       

      

5    1201         
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
      

  
 

1201-0001 
   

Програмска активност: 

функционисање локалних 

установа културе 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге културе       

  
   

119 511 
 

Услуге по уговору 700,000.00   700,000.00 

  
    

5114 
 

Специјализоване услуге 700,000.00   700,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 Приход из буџета 200,000.00   200,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

500,000.00   500,000.00 

  
  

820 
   

Функција 820 700,000.00   700,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1201-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 200,000.00   200,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

500,000.00   500,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1201-0001: 
700,000.00 0.00 700,000.00 

  
       

      

  
       

      

              
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  
      

ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
      

  
 

1201-0001 
   

Програмска активност: 

Функционисање локалних 

установа културе 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге културе       

  
   

120 463 
 

Текући трансфери осталим 

нивоима валсит 
400,000.00   400,000.00 

  
    

4631 
 

Текући трансфери осталим 

нивоима валсит 
400,000.00   400,000.00 

  
   

121 481 
 

Дотације невладиним 

организсцијама 
100,000.00   100,000.00 

  
      

Извор финасирања за функцију 

820: 
    0.00 
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01 Приход из буџета 500,000.00   500,000.00 

  
  

820 
   

Функицја 820 500,000.00   500,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1201-

0001: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 500,000.00   500,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1201-0001: 
500,000.00 0.00 500,000.00 

  
       

      

  
 

1201-П1 
    

Пројекат: Реконструкција Дома 

културе у Породину 
      

  
  

820 
   

Функција:        

  
   

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 

  
      

Извор финасирања за функцију 

820: 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета       

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
5,100,000.00   5,100,000.00 

  
  

820 
   

Функицја 820 5,100,000.00   5,100,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 1201-П1: 
      

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 

  
      

Свега за Пројекат 1201-П1: 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 

  
       

      

    1201         
ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
      

  
      

ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
      

  
 

1201-0003 
   

Унапређење система очувања и 

представљања културно - 

историског наслеђа 

      

  
  

840 
   

Функција: ВЕРСКЕ И ДРУГЕ 

УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
      

  
   

124 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама 
800,000.00   800,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 840 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 400,000.00   400,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
400,000.00     

  
  

840 
   

Функицја 840: 800,000.00   800,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1201-

0003: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 400,000.00   400,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
400,000.00   400,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1201-0003: 
800,000.00 0.00 800,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 13: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 1,100,000.00   1,100,000.00 

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти   0.00 0.00 
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08 
Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 

    0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
6,000,000.00 0.00 5,100,000.00 

  
      

Свега за Програм 13: 7,100,000.00 0.00 7,100,000.00 

  
       

      

  
       

      

5  
 

1301 
    

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
      

  
 

1301-0001 
   

Програмска активност: 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

      

  
  

810 
   

Функција: Услуге рекреације и 

спорта 
    0.00 

  
   

125 511 
 

Зграде и грађевински објекти 1,100,000.00   1,100,000.00 

  
      

Извор финасирања за функцију 

810: 
      

  
     

01 Приход из буџета 100,000.00   100,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

  
      

Функција 810 1,100,000.00   1,100,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1301-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 100,000.00   100,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1301-0001: 
1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 

  
       

      

  
 

1301-0001 
   

Програмска активност: 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

      

  
  

810 
   

Функција: Услуге рекреације и 

спорта 
      

  
   

126 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама 
11,056,000.00   11,056,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 810 
      

  
     

01 Приход из буџета 10,056,000.00   10,056,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Функција 810 11,056,000.00   11,056,000.00 

  
      

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 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1301-0001: 
11,056,000.00 0.00 11,056,000.00 

  
       

      

  
 

1301-0001 
   

Програмска активност: 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

      

  
  

810 
   

Функција: Услуге рекреације и 

спорта 
      

  
   

127 423 
 

Услуге по уговору 50,000.00   50,000.00 

  
   

128 481 
 

дотације невладиним 
организацијама 

(тек.поправке150.000) 

150,000.00   150,000.00 
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129 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама( зграде и објекти 
400.000) 

200,000.00   200,000.00 

  
      

Извор финансирања за фукцију 

810 
      

  
     

01 Приход из буџета 400,000.00   400,000.00 

  
      

Функција 810 400,000.00   400,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1301-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 400,000.00   400,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1301-0001: 
400,000.00 0.00 400,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 14: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 10,556,000.00   10,556,000.00 

  
     

06  
Донације од међународних 

организација 
      

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти       

  
     

13 
Нераспоређени приход из ранијих 
година 

2,000,000.00     

  
      

Свега за Програм 14: 12,556,000.00 0.00 10,556,000.00 

  
       

      

5  
 

2020 
    

ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

      

  
 

2002-001 
    

Функционисање основинх 

школа 
      

  
  

912 
   

Основно образовање       

  
   

130 472 
 

Превоз ученика путника 5,500,000.00   5,500,000.00 

  
      

Основна школа "Дуде 

Јовић"Жабари 
3,200,000.00   3,200,000.00 

  
      

Основна школа "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 

  
   

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 

  
  

912 
   

Функција 912: 6,100,000.00   6,100,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 2002-

0001: 

      

  
      

Приходи из буџета 6,100,000.00   6,100,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

2002-0001: 
6,100,000.00   6,100,000.00 

  
       

      

  
      

Пројекат:Израда енергетских 

пасоша школа 
      

  
 

2002-П4 912 
   

Основно образовање       

  
   

134 423 
 

Услуге по уговору 400,000.00   400,000.00 

  
      

Школа Жабари 100,000.00   100,000.00 

  
      

Школа Брзоходе 100,000.00   100,000.00 

  
      

Школа Кочетин 100,000.00   100,000.00 

  
      

Школа Сибница 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 912  
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  200,000.00   200,000.00 

  
     

06 
Донације од међународних 

организација 
    0.00 

  
     

07 донације од осталих нивоа власти     0.00 

  
     

13 Нераспоређени вишак прихода 200,000.00   200,000.00 

  
  

912 
   

Функција 912 400,000.00   400,000.00 
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Извори финансирања за 

Пројекат 2002-П4: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 200,000.00   200,000.00 

  
     

06 
Донације од међународних 

организација 
      

  
     

07 донације од осталих нивоа власти       

  
     

13 Нераспоређени вишак прихода 200,000.00   200,000.00 

  
      

Свега за Пројекат 2002-П4: 400,000.00   400,000.00 

  
       

      

  
      

Пројекат:Надзор и кординатори 

за безбедност и здравље на раду 
      

  
 

2002-П5 912 
   

Основно образовање     0.00 

  
   

135 423 
 

Услуге по уговору 1,320,000.00   1,320,000.00 

  
      

Школа Кочетин  300,000.00   300,000.00 

  
      

Школа Сибница 420,000.00   420,000.00 

  
      

Школа Жабари 600,000.00     

  
      

Извор финансирања за 

функцију 912  
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета      0.00 

  
     

06 
Донације од међународних 

организација 
    0.00 

  
     

07 донације од осталих нивоа власти       

  
     

13 Нераспоређени вишак прихода 1,320,000.00   1,320,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 2002-П5: 
    0.00 

  
     

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 1,320,000.00   1,320,000.00 

  
      

Свега за Пројекат 2002-П5: 1,320,000.00   1,320,000.00 

  
 

2002-П6 
    

Пројекат: Технички пријем 

школа 
      

  
   

205 423 
 

Услуге по уговору 495,330.80   495,330.80 

  
      

Школа Александровац 95,330.80   95,330.80 

  
      

Школа Жабари 400,000.00   400,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 912  
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  495,330.80   495,330.80 

  
     

06 
Донације од међународних 

организација 
    0.00 

  
     

07 донације од осталих нивоа власти       

  
     

13 Нераспоређени вишак прихода 1,320,000.00   1,320,000.00 

  
  

912 
   

Функција 912 1,815,330.80   1,815,330.80 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 2002-П6: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 495,330.80   495,330.80 

  
     

06 
Донације од међународних 
организација 

      

  
     

07 донације од осталих нивоа власти       

  
     

13 Нераспоређени вишак прихода     0.00 

  
      

Свега за Пројекат 2002-П6: 495,330.80   495,330.80 

  
       

      

  
      

Функционисање основних 

школа 
      

  
 

2002-0001 912 
   

Основно образовање       

  
   

136 463 
 

Основна школа "Дуде 
Јовић"Жабари 

13,785,000.00   13,785,000.00 

  
    

4631 
 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
13,315,000.00   13,315,000.00 

  
    

4632 
 

Капитални трансфери осталим 

нивоима васти 
470,000.00   470,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 912  
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  13,785,000.00   13,785,000.00 
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06 
Донације од међународних 

организација 
    0.00 

  
     

07 донације од осталих нивоа власти     0.00 

  
     

13 Нераспоређени вишак прихода     0.00 

  
  

912 
   

Функција 912 13,785,000.00   13,785,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 2002-

0001: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 13,785,000.00   13,785,000.00 

  
     

06 
Донације од међународних 

организација 
    0.00 

  
     

07 донације од осталих нивоа власти     0.00 

  
     

13 Нераспоређени вишак прихода     0.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

2002-0001: 
13,785,000.00   13,785,000.00 

  
       

    0.00 

  
   

137 463 
 

Основна школа "Херој Роса 

Трифуновић "Александровац 
11,760,000.00   11,760,000.00 

  
    

4631 
 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
10,630,000.00   10,630,000.00 

  
    

4632 
 

Капитални трансфери осталим 
нивоима васти 

1,130,000.00   1,130,000.00 

  
  

912 
   

Извор финансирања за 

функцију 912  
11,760,000.00   11,760,000.00 

  
     

01 Приход из буџета  11,160,000.00   11,160,000.00 

  
     

13 Нераспоређени вишак прихода 600,000.00   600,000.00 

  
      

Функција 912 11,760,000.00   11,760,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 2002-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 11,160,000.00   11,160,000.00 

  
     

13 Нераспоређени вишак прихода 600,000.00   600,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

2002-0001: 
11,760,000.00   11,760,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 2002-

0001: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 31,740,330.80   31,740,330.80 

  
     

06 
Донације од међународних 

организација 
    0.00 

  
     

07 донације од осталих нивоа власти     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

2,120,000.00   2,120,000.00 

  
      

Укупно за Програмску 

активност 2002-0001: 
33,860,330.80   33,860,330.80 

  
       

    0.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 9: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 31,740,330.80   31,740,330.80 

  
     

06  
Донације од међународних 

организација 
0.00   0.00 

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти 0.00   0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

2,120,000.00   2,120,000.00 

  
      

Свега за Програм 9: 33,860,330.80   33,860,330.80 

  
       

      

5  
 

1101 
    

ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

      

  
 

1101-001 
    

Програмска активност: 

Просторно и урбанистичко 

планирање 

      

  
  

130 
   

Функција: Оште услуге       

  
  

810 138 511 
 

Зграде и грађевински објекти 1,550,000.00   1,550,000.00 

  
      

Извор финасирања за функцију 

130: 
      

  
     

01 Приход из буџета       
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13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

1,550,000.00   1,550,000.00 

  
  

130 
   

Функција 130 1,550,000.00   1,550,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1101-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета       

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

1,550,000.00   1,550,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

1101-0001: 
1,550,000.00   1,550,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за Програм 

1: 
      

  
     

01 Приход из буџета       

  
     

06 
Донације од међународних 
организација 

      

  
     

07 Донације од осталих нивоа власти       

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1,550,000.00   1,550,000.00 

  
      

Свега за Програм 1 1,550,000.00   1,550,000.00 

  
      

        

  
      

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. 

ГЛАВА 0 
308,715,262.41 0.00 308,715,262.41 

  
     

01 Приход из буџета 204,460,860.00   204,460,860.00 

  
     

04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
    0.00 

  
     

06 
донације међународних 

организација 
    0.00 

  
     

07 Донације од осталих нивоа власти 2,737,359.95   2,737,359.95 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
101,517,042.46   101,517,042.46 

  
       

      

5 01           МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

  
 

0602 
    

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
      

  
 

0602-0002 
   

Програмска активност: 

Функционисање месних 

заједница 

      

  
  

160 
   

Функција: Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 

месту; 

      

  
   

139 421 
 

Стални трошкови 3,310,000.00   3,310,000.00 

  
   

140 422 
 

Трошкови путовања 10,000.00     

  
   

141 423 
 

Услуге по уговору 990,000.00   990,000.00 

  
   

142 424 
 

Специјализоване услуге 1,075,000.00     

  
   

143 425 
 

Текуће поправке и одржавање 8,940,000.00   8,940,000.00 

  
   

144 426 
 

Материјал 1,160,000.00   1,160,000.00 

  
   

145 465 
 

Остале донације, дотације и 
трансфери 

90,000.00   90,000.00 

  
   

146 482 
 

Порези обавезне таксе казне и 

пенали  
285,000.00   285,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

функцију 160 
      

  
     

01 Приход из буџета 10,830,000.00   10,830,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
    0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
5,030,000.00   5,030,000.00 

  
  

160 
   

Функција 160: 15,860,000.00   15,860,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 0602-

0002: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 10,830,000.00   10,830,000.00 
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04 
Сопствени приходи буџетских 
корисника 

      

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

5,030,000.00   5,030,000.00 

  
      

Свега за Програмску активност 

0602-0002: 
15,860,000.00 0.00 15,860,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 15: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 10,830,000.00   10,830,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи буџетских 
корисника 

      

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

5,030,000.00 0.00 5,030,000.00 

  
      

Свега за Програм 15: 15,860,000.00 0.00 15,860,000.00 

  
       

      

  
       

      

              УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ       

5 02           
Центар за културу "Војислав 

Илић-Млађи" Жабари 
      

  
 

1201 
    

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
      

  
 

1201-0001 
   

Програмска активност: 

Функционисање локалних 

установа културе 

      

  
  

820 
   

Функција: 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 790,000.00   790,000.00 

  
   

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) 
460,000.00   460,000.00 

  
   

159 482 
 

Порези, обавезне таксе, каѕне 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 260,000.00   260,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцијау 820 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 4,043,000.00   4,043,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

    0.00 

  
      

Функција 820 4,043,000.00   4,043,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1201-

0001: 

      

  
  

820 
  

01 Приходи из буџета 4,043,000.00   4,043,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
      

  
      

Свега за програмску активност 

1201-0001: 
4,043,000.00   4,043,000.00 
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1201-П2 
    

Пројекат 

манифестације:"ЧЕТЕРЕШКО 

ПРЕЛО" 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге културе       

  
   

162 423 
 

Услуге по уговору 1,143,000.00   1,143,000.00 

  
      

Извор 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     

  
  

820 
   

Функција 820: 1,143,000.00   1,143,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 1201-П2:  
      

  
     

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-П2: 1,143,000.00   1,143,000.00 

  
       

      

  
       

      

  
 

1201-П3 
    

Пројекат: ОСТАЛЕ културне 

манифестације 
      

  
  

820 
   

Функција: Услуге културе       

  
   

163 481 
 

Услуге по уговору 1,600,000.00   1,600,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 Приходи из буџета 1,600,000.00   1,600,000.00 

  
     

08 
Добровољни трансфер од 

физичких  и правних лица 
      

  
  

820 
   

Функција 820: 1,600,000.00   1,600,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 1201-П3:  
      

  
     

01 Приходи из буџета 1,600,000.00   1,600,000.00 

  
      

Свега за пројекат 1201-П3: 1,600,000.00   1,600,000.00 

  
      

        

  
      

Извори финансирања за 

Програм 13: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 6,586,000.00   6,586,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи буџетских 
корисника 

      

  
     

08 
Добровољни трансфер од 
физичких и правних лица 

200,000.00     

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
0.00   0.00 

  
      

Свега за Програм 13: 6,786,000.00   6,786,000.00 

  
       

      

5 03           
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

"Др.Проф. Александар Ивић" 

Жабари 

      

  
 

1201 
    

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
      

  
 

1201-0001 
   

Програмска активност: 

Функционисање локалних 

установа културе 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге културе       

  
   

164 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1,230,000.00   1,230,000.00 

  
   

165 412 
 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
225,000.00   225,000.00 

  
   

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 100,000.00   100,000.00 

  
   

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 975,000.00   975,000.00 

  
   

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, каѕне и 

пенали 
1,000.00   1,000.00 

  
   

176 483 
 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1,000.00   1,000.00 

  
   

177 511 
 

Машине и опрема 50,000.00   50,000.00 

  
   

178 515 
 

Нематеријална имовина 150,000.00   150,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцијау 820 
      

  
     

01 Приход из буџета 3,464,000.00   3,464,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
      

  
  

820 
   

Функција 820 3,464,000.00   3,464,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1201-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 3,464,000.00   3,464,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
      

  
      

Свега за програмску активност 

1201-0001: 
3,464,000.00   3,464,000.00 

  
       

      

  
 

1201-П4 
    

Пројекат: kултурне 

манифестације 
      

  
  

820 
   

Функција: Услуге културе       

  
   

179 423 
 

Услуге по уговору 80,000.00   80,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 Приходи из буџета 80,000.00   80,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
      

  
  

820 
   

Функција 820: 80,000.00   80,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 1201-П4:  
      

  
     

01 Приходи из буџета 80,000.00   80,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
      

  
      

Свега за пројекат 1201-П4: 80,000.00   80,000.00 

  
       

      

  
 

1201-П5 
    

Пројекат: Смотра рецитатора       

  
  

820 
   

Функција: Услуге културе       

  
   

180 423 
 

Услуге по уговору 55,000.00   55,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 Приходи из буџета 55,000.00   55,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
      

  
  

820 
   

Функција 820: 55,000.00   55,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 1201-П5:  
      

  
     

01 Приходи из буџета 55,000.00   55,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
      

  
      

Свега за пројекат 1201-П5: 55,000.00   55,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за       
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Библиотеку 

  
     

01 Приходи из буџета 3,599,000.00   3,599,000.00 

  
     

04 Сопствени приходи       

  
     

08 
Добровољни трансфер од 

физичких и правних лица 
      

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година  
      

  
      

Свега: 3,599,000.00   3,599,000.00 

  
      

        

  
      

Извори финансирања за 

Програм 13: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 10,185,000.00   10,185,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
    0.00 

  
     

08 
Добровољни трансфер од 

физичких и правних лица 
200,000.00   200,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
    0.00 

  
      

Свега за Програм 13: 10,385,000.00   10,385,000.00 

  
       

      

  
       

      

5 4           
ПРЕТШКОЛСКА УСТАНОВА 

"МОРАВСКИ  ЦВЕТ" 

ЖАБАРИ 

      

  
 

2001 
    

ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ  

      

  
 

2001-0001 
   

Програмска активност: 

Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и 

образовања 

      

  
  

911 
   

Функција: Предшколско 

образовање 
      

  
  

911 181 411 
 

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

9,762,000.00   9,762,000.00 

  
  

911 182 412 
 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,945,000.00   1,945,000.00 

  
  

911 183 413 
 

Накнаде у натури 50,000.00   50,000.00 

  
  

911 184 414 
 

Социјална давања запосленима 0.00   0.00 

  
  

911 185 415 
 

Накнаде трошкова за запослене 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

911 186 416 
 

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

300,000.00   300,000.00 

  
  

911 187 421 
 

Стални трошкови 1,710,000.00   1,710,000.00 

  
  

911 188 422 
 

Трошкови путовања 160,000.00   160,000.00 

  
  

911 189 423 
 

Услуге по уговору 840,000.00   840,000.00 

  
  

911 190 424 
 

Специјализоване услуге 230,000.00   230,000.00 

  
  

911 191 425 
 

Текуће поправке и одржавање 680,000.00   680,000.00 

  
  

911 192 426 
 

Материјал 3,820,000.00   3,820,000.00 

  
  

911 193 465 
 

Остале донације, дотације и 

трансфери 
1,050,000.00   1,050,000.00 

  
  

911 194 482 
 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
20,000.00   20,000.00 

  
  

911 195 511 
 

Зграде и грађевински објекти 100,000.00   100,000.00 

  
  

911 196 512 
 

Машине и опрема 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцијау 911 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 20,013,000.00   20,013,000.00 

  
     

04 Сопствени приходи     0.00 

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти 1,754,000.00   1,754,000.00 

  
      

Функција 911: 21,767,000.00   21,767,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 2001-

0001: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 20,013,000.00   20,013,000.00 

  
     

04 Сопствени приходи     0.00 
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07 Трансфери од других нивоа власти 1,754,000.00   1,754,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

2001-0001: 
21,767,000.00   21,767,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 8: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 20,013,000.00   20,013,000.00 

  
     

04 Сопствени приходи     0.00 

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти 1,754,000.00   1,754,000.00 

  
      

Свега за Програм 8: 21,767,000.00   21,767,000.00 

  
      

        

  
      

        

  
       

      

5 5           

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 

      

  
 

1502 
    

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
      

  
 

1502-0001 
   

Програмска активност: 

Управљање развојем туризма 
      

  
  

473 
   

Функција: Туризам       

  
  

473 192 421 
 

Стални трошкови 50,000.00   50,000.00 

  
  

473 193 422 
 

Трошкови путовања 20,000.00   20,000.00 

  
  

473 194 423 
 

Услуге по уговору 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

473 197 426 
 

Материјал 50,000.00   50,000.00 

  
  

473 198 465 
 

Остале донације, дотације и 

трансфери 
130,000.00   130,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 473 
      

  
     

01 Приход из буџета 1,250,000.00   1,250,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
    0.00 

  
      

Функција 473 1,250,000.00   1,250,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 1502-

0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 1,250,000.00   1,250,000.00 

  
      

Свега за програмску активност 

1502-0001: 
1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 

  
       

      

  
       

      

  
 

1502-П1 
    

Пројекат:Новогодишње 

украшавање општине 
      

  
  

473 
   

Функција: Туризам       

  
  

473 202 423 
 

Услуге по уговору 96,000.00   96,000.00 

  
  

473 203 426 
 

Материјал 300,000.00   300,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 473 
      

  
     

01 Приходи из буџета 396,000.00   396,000.00 

  
      

Функсија : 473 396,000.00   396,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 1502-П1: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 396,000.00   396,000.00 

  
     

08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  0.00 0.00 

  
      

Свега за Пројекат 1502-П1: 396,000.00 0.00 396,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања за 

Програм 4: 
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01 Приходи из буџета 1,646,000.00   1,646,000.00 

  
     

08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  0.00 0.00 

  
      

Свега за Програм 4: 1,646,000.00 0.00 1,646,000.00 

  
      

        

  
       

      

  
      

Извори финансирања за Раздео 

5 
      

  
     

01 Приход из буџета 247,134,860.00   247,134,860.00 

  
     

04 
Сопштвени приходи буџетских 
корисника 

    0.00 

  
     

06 
Донације од међународних 

организација 
    0.00 

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти 4,491,359.95   4,491,359.95 

  
     

08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
200,000.00   200,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

106,547,042.46   106,547,042.46 

              Свега за Раздео 5: 358,373,262.41   358,373,262.41 

  
       

      

  
      

        

  
      

Извори финансирања за Разделе 

1,2,3,4 и 5. 
      

  
     

01 Приходи из буџета 286,168,836.00   286,168,836.00 

  
     

06  
Донације од међународних 

организација 
    0.00 

  
     

07 Трансфери од других нивоа власти 4,491,359.95   4,491,359.95 

  
     

08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
200,000.00   200,000.00 

  
     

10 Примања од домаћег задуживања     0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
106,547,042.46   106,547,042.46 

  
     

14 
Неутрошена средства од 
приватизације из ранијих година 

    0.00 

  
     

15 
Неутрошена средства донација из 

ранијих година 
    0.00 

              Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 397,407,238.41   397,407,238.41 

 

 

 

Члан 10. 

 

Члан 12. мења се и гласи: 

 

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

Функциj

e 
Функционална класификација  

Приходи из 

буџета - 

Извор 01 

Структу

ра - 

Извор 

01 (%) 

Средства из 

осталих 

извора 

финансирањ

а  

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Структ

ура  

укупни

х 

јавних 

средста

ва(%) 

1 2 3.00 4 5.1 6 = ( 3 + 5 ) 7 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 30,872,346.88 7.8% 0 30,872,346.88 7.8% 

010 Болест и инвалидност; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

020 Старост; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

030 Корисници породичне пензије; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

040 Породица и деца; 17,600,000.00 4.4% 0 17,600,000.00 4.4% 
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050 Незапосленост; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

060 Становање; 500,000.00 0.1% 0 500,000.00 0.1% 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

10,220,359.95 2.6% 0 10,220,359.95 2.6% 

080 Социјална заштита - истраживање и развој; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

090 
Социјална заштита некласификована на другом 

месту 
2,551,986.93 0.6% 0 2,551,986.93 0.6% 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 166,809,716.20 42.0% 0 166,809,716.20 42.0% 

110 
Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови; 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

111 Извршни и законодавни органи 35,758,000.00 9.0% 0 35,758,000.00 9.0% 

112 Финансијски и фискални послови 12,089,062.20 3.0% 0 12,089,062.20 3.0% 

113 Спољни послови 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

120 Економска помоћ иностранству; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

121 
Економска помоћ земљама у развоју и земљама 

у транзицији 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

122 
Економска помоћ преко међународних 

организација 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

130 Опште услуге; 102,290,254.00 25.7% 0 102,290,254.00 25.7% 

131 Опште кадровске услуге 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

132 Опште услуге планирања и статистике 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

133 Остале опште услуге 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

140 Основно истраживање; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту; 
16,672,400.00 4.2% 0 16,672,400.00 4.2% 

170 Трансакције јавног дуга; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

180 
Трансфери општег карактера између 
различитих нивоа власти 

0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

200 ОДБРАНА 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

220 Цивилна одбрана 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 4,623,576.00 1.2% 0 4,623,576.00 1.2% 

310 Услуге полиције; 300,000.00 0.1% 0 300,000.00 0.1% 

320 Услуге противпожарне заштите; 100,000.00 0.0% 0 100,000.00 0.0% 

330 Судови; 2,423,576.00 0.6% 0 2,423,576.00 0.6% 

340 Затвори; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

350 Јавни ред и безбедност - истраживање и развој; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

360 
Јавни ред и безбедност некласификован на 

другом месту 
1,800,000.00 0.5% 0 1,800,000.00 0.5% 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 81,451,787.74 20.5% 0 81,451,787.74 20.5% 

410 
Општи економски и комерцијални послови и 
послови по питању рада; 

0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

411 Општи економски и комерцијални послови 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

412 Општи послови по питању рада 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

421 Пољопривреда 4,203,938.00 1.1% 0 4,203,938.00 1.1% 

422 Шумарство 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

423 Лов и риболов 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

430 Гориво и енергија; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

431 Угаљ и остала чврста минерална горива 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

432 Нафта и природни гас 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

433 Нуклеарно гориво 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

434 Остала горива 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 
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435 Електрична енергија 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

436 Остала енергија 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

440 Рударство, производња и изградња; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

441 
Ископавање минералних ресурса, изузев 
минералних горива 

0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

442 Производња 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

443 Изградња 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

450 Саобраћај; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

451 Друмски саобраћај 75,601,849.74 19.0% 0 75,601,849.74 19.0% 

452 Водени саобраћај 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

453 Железнички саобраћај 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

454 Ваздушни саобраћај 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

455 Цевоводи и други облици саобраћаја 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

460 Комуникације; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

470 Остале делатности; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

471 Трговина, смештај и складиштење 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

472 Хотели и ресторани 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

473 Туризам 1,646,000.00 0.4% 0 1,646,000.00 0.4% 

474 Вишенаменски развојни пројекти 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

480 Економски послови - истраживање и развој; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

481 
Истраживање и развој - Општи економски и 
комерцијални послови и послови по питању 

рада 

0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

482 
Истраживање и развој - Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

483 Истраживање и развој - Гориво и енергија 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

484 
Истраживање и развој - Рударство, производња 
и изградња 

0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

485 Истраживање и развој - Саобраћај 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

486 Истраживање и развој - Комуникације 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

487 Истраживање и развој - Остале делатности 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

490 
Економски послови некласификовани на 

другом месту 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10,898,000.00 2.7% 0 10,898,000.00 2.7% 

510 Управљање отпадом; 6,500,000.00 1.6% 0 6,500,000.00 1.6% 

520 Управљање отпадним водама; 2,298,000.00 0.6% 0 2,298,000.00 0.6% 

530 Смањење загађености; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

540 
Заштита биљног и животињског света и 

крајолика; 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

550 
Заштита животне средине - истраживање и 
развој; 

0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

560 
Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 
2,100,000.00 0.5% 0 2,100,000.00 0.5% 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 12,793,480.79 3.2% 0 12,793,480.79 3.2% 

610 Стамбени развој; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

620 Развој заједнице; 1,100,000.00 0.3% 0 1,100,000.00 0.3% 

630 Водоснабдевање; 9,748,480.79 2.5% 0 9,748,480.79 2.5% 

640 Улична расвета; 400,000.00 0.1% 0 400,000.00 0.1% 

650 
Послови становања и заједнице - истраживање 
и развој; 

0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

660 
Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
1,545,000.00 0.4% 0 1,545,000.00 0.4% 

700 ЗДРАВСТВО 3,290,000.00 0.8% 0 3,290,000.00 0.8% 

710 Медицински производи, помагала и опрема; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 
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711 Фармацеутски производи 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

712 Остали медицински производи 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

713 Терапеутска помагала и опрема 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

720 Ванболничке услуге; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

721 Опште медицинске услуге   0.0% 0 0.00 0.0% 

722 Специјализоване медицинске услуге 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

723 Стоматолошке услуге 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

724 Парамедицинске услуге 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

730 Болничке услуге; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

731 Опште болничке услуге 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

732 Специјализоване болничке услуге 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

733 Услуге медицинских центара и породилишта 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

734 Услуге домова за негу и опоравак 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

740 Услуге јавног здравства; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

750 Здравство - истраживање и развој; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

760 Здравство некласификовано на другом месту. 3,290,000.00 0.8% 0 3,290,000.00 0.8% 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 31,041,000.00 7.8% 0 31,041,000.00 7.8% 

810 Услуге рекреације и спорта; 12,556,000.00 3.2% 0 12,556,000.00 3.2% 

820 Услуге културе; 16,685,000.00 4.2% 0 16,685,000.00 4.2% 

830 Услуге емитовања и штампања; 1,000,000.00 0.3% 0 1,000,000.00 0.3% 

840 Верске и остале услуге заједнице; 800,000.00 0.2% 0 800,000.00 0.2% 

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

0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

860 
Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 55,627,330.80 14.0% 0 55,627,330.80 14.0% 

910 Предшколско и основно образовање; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

911 Предшколско образовање 21,767,000.00 5.5% 0 21,767,000.00 5.5% 

912 Основно образовање 33,860,330.80 8.5% 0 33,860,330.80 8.5% 

913 Основно образовање са домом ученика 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

914 Основно образовање са средњом школом 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

915 Специјално основно образовање 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

916 
Основно образовање са средњом школом и 

домом ученика 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

920 Средње образовање; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

921 Ниже средње образовање 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

922 Више средње образовање 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

923 Средње образовање са домом ученика 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

930 Више образовање; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

931 Више образовање 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

932 Више образовање са студентским домом 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

940 Високо образовање; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

941 Високо образовање - први степен 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

942 Високо образовање - други степен 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

950 Образовање које није дефинисано нивоом; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

960 Помоћне услуге образовању; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

970 Образовање - истраживање и развој; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

980 Образовање некласификовано на другом месту 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

  УКУПНО 397,407,238.41 100.0% 0 397,407,238.41 100.0% 
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     Члан 11. 

 

    

   

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

гласнику општине Жабари“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 020-25 /2018-01                                                                

Датум: 08.06. 2018. године                                                                  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

        ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

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

 

   II - РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018 Г. 

 
 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43., члану 47. и  члану 63. 

Закона о буџетском систему. Чланом 43. Закона о буџетском систему регулисано је да  Скупштина 

локалне власти  доноси Одлуку о буџету локалне власти. Чланом 47. став 1. Закона регулисано је 

да ако се у току године донесе Закон, пропис или други акт који за резултат има смањење 

планирани прихода и примања или повећање планираних расхода и издатака, истовремено се 

доноси одлука којом се утврђују додатни приходи и примања или умањују расходи и издаци, у 

циљу уравнотежења буџета.  Чланом 47. став 3. регулисано је да се  уравнотежење буџета, а које 

није последица доношења нових закона, врши путем ребаланса буџета, а чланом 63. став 1. 

Прописано је да се ребалансом буџета, који на предлог надлежног извршног органа локалне 

власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и 

издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу. 

   Предлажемо да приходи и примања и расходи и издаци Буџета општине Жабари за 2018. 

годину у износу од 397.407.238,41 динара, заједно са сопственим средствима индиректних 

корисника који су сада планирани у оквиру буџета, извор 01, остану у непромењеном износу.   

 

         

 

 

 

 

                        

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

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

ОПИС 

Економска Буџет за  

класификација 2018.год. 

1 2 3 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   290,860,195.95 

Текући приходи 7 290,710,195.95 

1. Порески приходи 71 87,950,000.00 

1.1. Порез на доходак грађана 7111 47,500,000.00 

1.2. Порез на имовину 713 23,900,000.00 

1.3. Порез на добра и услуге 714 11,550,000.00 

1.4. Остали порески приходи 716 5,000,000.00 

2. Непорески приходи   202,910,195.95 

2.1. Трансфери од другог нивоа 

власти 733 186,033,446.95 

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 

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,  

77,78,8 700,000.00 

3. Донације 732   
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неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима су 

дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.   

Промене код текућих прихода и примања врше се у оквиру планираног износа буџета и то 

за износе који се односе на боравишне таксе и примања од продаје осталих основних средстава у 

корист нивоа општине, а који нису били планирани одлуком о буџету. 

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

средства недовољна, као  и за отварање нових позиција, а које се односе на распоред планираних 

прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима. 

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

корисника буџета без додатних средстава. 

 Овај предлог Ребаланса буџета за 2018. годину радимо у складу са чланом 28. Буџета 

општине Жабари за 2018. годину („Сл.гласник општине Жабари“ бр. 14/2017 ).  

  

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по 

основу продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 290.860.195,95 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5 397.407.238,41 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -106.547.042,46 

4. 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(у циљу спровођења јавних политика) 

категорија 62 

62 0,00 

5. 

Примања од продаје финансијске имовине 

(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 

9227, 9228) 

92   

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -106.547.042,46 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0,00 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине 

(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
92 0,00 

3. 
Неутрошена средства из претходних 

година 
3 -106.547.042,46 

4. 

Издаци за набавку финансијске имовине 

која није у циљу спровођења јавних 

политика (део 62) 

6211 0,00 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0,00 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 106.547.042,46 
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       ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

  

Шифра 

Опис 

Приходи из 

буџета - 

Извор 01 

Стр

укту

ра - 

Изв

ор 

01 

(%) 

Сре

дст

ва 

из 

оста

лих 

изв

ора 

фин

анс

ира

ња  

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Стр

укт

-

ура 

- 

Уку

пно 

(%) 

Одговорна 

особа Прогр

ам 

Програм

ска 

активнос

т/  

Пројекат 

1 2 3 4.00 5 6 7 =( 4 + 6 ) 8   

1101 

  

Програм 1.  

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

1,550,000.00 0% 0 1,550,000.00 
0.4

% 
Општинска 

управа-

Начелник 

  

1101-

0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

1,550,000.00 0% 0 1,550,000.00 
0.4

% 
  

  

1101-

0002 

Спровођење 

урбанистичких и 

просторних 

планова 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1101-

0003 

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  

1101-

0004 

Стамбена 

подршка 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  

1101-

0005 

Остваривање 

јавног интереса у 

одржавању 

зграда 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  
1101-П1   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0601 

  

Програм 2.  

Комунална 

делатност 

12,298,480.79 3% 0 12,298,480.79 
3.1

% 

Општинска 

управа-

Начелник 

  

1102-

0001 

Управљање/одрж

авање јавним 

осветљењем 

400,000.00 0% 0 400,000.00 
0.1

% 
  

  

1102-

0002 

Одржавање 

јавних зелених 

површина 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  

1102-

0003 

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1102-

0004 
Зоохигијена 2,100,000.00 1% 0 2,100,000.00 

0.5

%   

  

1102-

0005 

Уређивање, 

одржавање и 

коришћење 

пијаца 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1102-

0006 

Одржавање 

гробаља и 

погребне услуге 

50,000.00 0% 0 50,000.00 
0.0

% 
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1102-

0007 

Прозводња и 

дистрибуције 

топлотне 

енергије 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1102-

0008 

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће 

1,800,000.00 0% 0 1,800,000.00 
0.5

% 
  

  

1102-П1 

Реконструкција 

дела главног 

цевовода у 

Александровцу 

7,948,480.79 2% 0 7,948,480.79 
2.0

% 

  

1501 

  

Програм 3.  

Локални 

економски 

развој 

1,495,000.00 0% 0 1,495,000.00 
0.4

% 

Општинска 

управа-

Начелник, 

Јавно 

комунално 

предузеће-

Директор 

  

1501-

0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

1,495,000.00 0% 0 1,495,000.00 
0.4

% 

  

  

1501-

0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  

1501-

0003 

Подршка 

економском 

развоју и 

промоцији 

предузетништва 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

1502 

  
Програм 4.  

Развој туризма 
1,646,000.00 0% 0 1,646,000.00 

0.4

% 
Директор 

  

1502-

0001 

Управљање 

развојем туризма 
1,250,000.00 0% 0 1,250,000.00 

0.3

%   

  

1502-

0002 

Промоција 

туристичке 

понуде 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  

1502-П1 

Новогодишње 

украшавање 

општине 

396,000.00 0% 0 396,000.00 
0.1

% 
  

  
1502-П2   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0101 

  

Програм 5.  

Пољопривреда и 

рурални развој 

4,203,938.00 1% 0 4,203,938.00 
1.1

% 

Општинска 

управа-

Начелник 

  

0101-

0001 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у 

локалној 

заједници 

1,000,000.00 0% 0 1,000,000.00 
0.3

% 

  

  

0101-

0002 

Мере подршке 

руралном развоју 
3,203,938.00 1% 0 3,203,938.00 

0.8

%   

  
0101-П1   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0401 

  

Програм 6.  

Заштита 

животне средине 

8,798,000.00 2% 0 8,798,000.00 
2.2

% 

Општинска 

управа-

Начелник 

  

0401-

0001 

Управљање 

заштитом 

животне средине 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
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0401-

0002 

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне средине 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

0401-

0003 
Заштита природе 0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  

0401-

0004 

Управљање 

отпадним водама 
2,298,000.00 1% 0 2,298,000.00 

0.6

%   

  

0401-

0005 

Управљање 

комуналним 

отпадом 

6,500,000.00 2% 0 6,500,000.00 
1.6

% 
  

  

0401-

0006 

Управљање 

осталим врстама 

отпада 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  
0401-П1   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0701   

Програм 7.  

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

77,401,849.74 19% 0 77,401,849.74 
19.5

% 
Општинска 

управа-

Начелник 

  

0701-

0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре  

2,100,000.00 1% 0 2,100,000.00 
0.5

% 

  

  

0701-

0004 

Јавни градски и 

приградски 

превоз путника 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  
0701-П1 

Ревитализација 

пољксих путева 
3,150,000.00 1% 0 3,150,000.00 

0.8

%   

  

0701-П2 

Летње 

одржавање 

локалних путева 

1,050,000.00 0% 0 1,050,000.00 
0.3

% 
  

  
0701-П3 Локални путеви 2,000,000.00 1% 0 2,000,000.00 

0.5

%   

  

0701-П4 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине Жабари 

69,101,849.74 17% 0 69,101,849.74 
17.4

% 

  

  
0701-П5   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

2001 

  

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

21,767,000.00 5% 0 21,767,000.00 
5.5

% 

Предшколска 

установа-

Директор 

  

2001-

0001 

Функционисање 

и остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

21,767,000.00 5% 0 21,767,000.00 
5.5

% 

  

2002   

Програм 9.  

Основно 

образовање и 

васпитање 

33,860,330.80 9% 0 33,860,330.80 
8.5

% 

Основне 

школе-

Директор 

  

2002-

0001 

Функционисање 

основних школа 
31,645,000.00 8% 0 31,645,000.00 

8.0

%   

  
2002-П1   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  
2002-П2   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  
2002-П3   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  
2002-П4 

Израда 

енергетских 
400,000.00 0% 0 400,000.00 

0.1

%   
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пасоша за школе 

  

2002-П5 

Надзор и 

координарои за 

безбедност и 

здравље на раду 

1,320,000.00 0% 0 1,320,000.00 
0.3

% 

  

  
2002-П6 

Технички пријем 

школа 
495,330.80 0% 0 495,330.80 

0.1

%   

  
2002-П7   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

2003 

  

Програм 10. 

Средње 

образовање и 

васпитање 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

2003-

0001 

Функционисање 

средњих школа 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  
2003-П1   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0901 

  

Програм 11.  

Социјална  и 

дечја заштита 

30,872,346.88 8% 0 30,872,346.88 
7.8

% 

Центар за 

социјални 

рад-Директор, 

Општинска 

управа 

  

0901-

0001 

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

4,983,000.00 1% 0 4,983,000.00 
1.3

% 
  

  

0901-

0002 

Породични и 

домски смештај, 

прихватилишта и 

друге врсте 

смештаја 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

0901-

0003 

Дневне услуге у 

заједници 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  

0901-

0004 

Саветодавно-

терапијске и 

социјално-

едукативне 

услуге 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

0901-

0005 

Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног крста 

470,000.00 0% 0 470,000.00 
0.1

% 

  

  

0901-

0006 

Подршка деци и 

породицама са 

децом 

17,600,000.00 4% 0 17,600,000.00 
4.4

% 
  

  

0901-

0007 

Подршка старим 

лицима и/или 

особама са 

инвалидитетом 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

0901-

0008 

Подршка особама 

са инвалидитетом 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  

0901-П1 

Помоћ у кући за 

одрасла и стара 

лица 

5,737,359.95 1% 0 5,737,359.95 
1.4

% 
  

  
0901-П2 

Помоћ  у кући за 

стара лица 
489,572.73 0% 0 489,572.73 

0.1

%   

  

0901-П3 

Помоћ у кући за 

стара лица са 

сметњама 

1,092,414.20 0% 0 1,092,414.20 
0.3

% 
  

  

0901-П4 

Стамбено 

решење за 

најугроженије 

избеглице и 

социјално 

500,000.00 0% 0 500,000.00 
0.1

% 
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угрожена лица и 

породице 

  
0901-П5   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

1801 

  

Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

3,290,000.00 1% 0 3,290,000.00 
0.8

% Дом здравља-

Директор 

  

1801-

0001 

Функционисање 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

2,300,000.00 1% 0 2,300,000.00 
0.6

% 

  

  

1801-

0002 
Мртвозорство 500,000.00 0% 0 500,000.00 

0.1

%   

  

1801-

0003 

Спровођење 

активности из 

области 

друштвене бриге 

за јавно здравље 

490,000.00 0% 0 490,000.00 
0.1

% 

  

  
1801-П1   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

1201 

  

Програм 13.  

Развој културе и 

информисања 

18,485,000.00 5% 0 18,485,000.00 
4.7

% 

Центар за 

културу и 

Библиотека -

Директор 

  

1201-

0001 

Функционисање 

локалних 

установа културе  

8,707,000.00 2% 0 8,707,000.00 
2.2

% 
  

  

1201-

0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1201-

0003 

Унапређење 

система очувања 

и представљања 

културно-

историјског 

наслеђа 

800,000.00 0% 0 800,000.00 
0.2

% 

  

  

1201-

0004 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања 

1,000,000.00 0% 0 1,000,000.00 
0.3

% 

  

  

1201-

0005 

Унапређење 

јавног 

информисања на 

језицима 

националних 

мањина 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1201-

0006 

Унапређење 

јавног 

информисања 

особа са 

инвалидитетом 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1201-П1 

Реконструкција 

Дома културе у 

Породину 

5,100,000.00 1% 0 5,100,000.00 
1.3

% 
  

  
1201-П2 Четерешко прело 1,143,000.00 0% 0 1,143,000.00 

0.3

%   

  
1201-П3 

Остале културне 

манифестације 
1,600,000.00 0% 0 1,600,000.00 

0.4

%   
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1201-П4 

Културне 

манифестације 
80,000.00 0% 0 80,000.00 

0.0

%   

  
1201-П5 

Смотра 

рецитатора 
55,000.00 0% 0 55,000.00 

0.0

%   

  
1201-П6   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

1301 

  

Програм 14.  

Развој спорта и 

омладине 

12,556,000.00 3% 0 12,556,000.00 
3.2

% 
Спортски 

савез 

  

1301-

0001 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

12,556,000.00 3% 0 12,556,000.00 
3.2

% 

  

  

1301-

0002 

Подршка 

предшколском и 

школском спорту 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  

1301-

0004 

Функционисање 

локалних 

спортских 

установа 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1301-

0005 

Спровођење 

омладинске 

политике 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  
1301-П1   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0602 

  

Програм 15.  

Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

133,132,892.20 34% 0 133,132,892.20 
33.5

% 

Правобранила

ц, МЗ, 

Општинска 

управа 

  

0602-

0001 

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

101,140,254.00 25% 0 101,140,254.00 
25.5

% 

  

  

0602-

0002 

Функционисање 

месних заједница 
15,860,000.00 4% 0 15,860,000.00 

4.0

%   

  

0602-

0003 

Сервисирање 

јавног дуга 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  

0602-

0004 

Општинско/градс

ко 

правобранилаштв

о 

2,423,576.00 1% 0 2,423,576.00 
0.6

% 

  

  

0602-

0005 
Омбудсман 0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  

0602-

0006 

Инспекцијски 

послови 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  

0602-

0007 

Функционисање 

националних 

савета 

националних 

мањина 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

0602-

0009 

Текућа буџетска 

резерва 
10,647,352.20 3% 0 10,647,352.20 

2.7

%   

  

0602-

0010 

Стална буџетска 

резерва 
1,441,710.00 0% 0 1,441,710.00 

0.4

%   

  

0602-

0011 
Робне резерве 0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  

0602-

0014 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

520,000.00 0% 0 520,000.00 
0.1

% 
  

  0602-П1 Пројекат јавних 1,100,000.00 0% 0 1,100,000.00 0.3   
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радова % 

  
0602-П2   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  
0602-П3   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0602 

  

Програм 16.  

Политички 

систем локалне 

самоуправе 

36,050,400.00 9% 0 36,050,400.00 
9.1

% 

Скупштина-

Председник 

скупштине 

  

2101-

0001 

Функционисање 

Скупштине 
11,641,000.00 3% 0 11,641,000.00 

2.9

%   

  

2101-

0002 

Функционисање 

извршних органа 
22,327,000.00 6% 0 22,327,000.00 

5.6

%   

  

2101-

0003 

Подршка раду 

извршних органа 

власти и 

скупштине 

440,000.00 0% 0 440,000.00 
0.1

% 

  

  

2101-П1 

Пројекат. Дан 

ослобођења 

општине 

1,350,000.00     1,350,000.00   

  

  
2101-П2 

Пројекат: 

изборна комисија 
200,000.00     200,000.00   

  

  

2101-П3 

Пројекат 

:Политичке 

партине 

92,400.00     92,400.00   

  

      0.00     0.00     

0602 

  

Програм 17.  

Енергетска 

ефикасност и 

обнвљиви 

извори енергије 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

0501-

0001 

Енергетски 

менаџмент 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

  
0501-П1   0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

    

УКУПНИ 

ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ 

РАСХОДИ  

397,407,238.41 
100

% 
0 397,407,238.41 

100.

0% 

Председник 

општине-

Наредбодавац 

буџета 
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             У ТАБЕЛАМА ДОЛЕ СУ ПРИКАЗАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА СА ИЗВОРОМ ФИНАНСИРАЊА ПОЈЕДИНАЧНО: 

 

Прилог  2a 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године  

Шифра ЈЛС: 
  

      
   

 
117 Жабари     

       
  

          

         

81,571,299 105,709,419 13,000,000 13,000,000 13,000,000 

         

         
                у дин (заокружено на 000) 

  

Р.бр. 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/ 

Пројекта 

Конто 

3. 

ниво 

Конто 

4. 

ниво 

Извор 

Реализовано 

закључно са 

31.12.2016. 

године 

2017- 

план 

2017 - 

процена 

реализације 

 2018  2019  2020 
Након   

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Реконструкција 

дела главног 

цевовода у 

Александровцу  

1102 П 1102-0008 511 5112 13   7,483,481   7,483,481       

2 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине 

Жабари 

0701 П 0701-0002 511 5113 13    07   16,677,476 16,677,476 68,101,850 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3 

Уређење 

(ревитализација) 

пољских путева 

на територији 

општине 

Жабари 

0701 П 0701-0002 425 4251 01    13   4,500,000 4,074,883 3,000,000 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 

0701-3 0701-0002 425 4251 13   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 

2002 П 2002-0001 511 5113 01   07   7,568,857 7,568,857         

6 

Реконструкција 

фекалног 

колектора у ул. 

9 септембра, 

Смедеревска и 

део улице Кнеза 

Милоша у 

Жабарима II 

фаза 

0401 П6 0401-0004 511 5112 13   2,150,000 1,309,507         

7 

Појачано 

одржавање и 

доградња 

спортског 

терена у 

Влашком Долу 

1301 П1 1301-0003 511 5113 01   5,273,921 5,273,921         

8 

Грађевински 

радови на 

адаптацији и 

санацији О.Ш. 

"Дуде Јовић" ул. 

Кнеза Милоша 

117,  Жабари 

    511 5113 07   22,029,530 22,029,530         

9 

Грађевински 

радови на 

адаптацији и 

санацији 

школског 

објекта основне 

    511 5113 07   8,307,216 8,307,216         
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школе "Дуде 

Јовић" 

издвојено 

одељење 

Брзоходе, 

општина 

Жабари 

10 

Грађевински 

радови на 

санацији и 

адаптацији 

здравствене 

амбуланте у 

Влашком Долу 

    511 5113 07   6,351,088   6,351,088       

11 

Завршетак 

школске 

фискултурне 

сале у ОШ 

„Дуде Јовић” 

Жабари, ради 

релизације 

програма 

Заврши 

започето 

1301 П1 1301-003 511 5113 07   13   13,439,280 13,255,181         

12 

Санација 

Шајковачког 

потока  

(обезбеђење 

протицајног 

профила 

бујичних 

потока) 

0401 П8 0401-0004 425 4251 13   800,000 731,348 740,000       

13 

Израда 

пројектне 

докуменације за 

установе 

културе у 

општини 

Жабари 

  1201-0001 511 5114 01   200,000   700,000 200,000 200,000 200,000 

14 
Пројекти за 

Индустријску 
  1101-0001 511 5114     550,000   1,550,000       
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зону Жабари 

15 

Израда 

пројектне 

документације 

за 

водоснабдевање 

у општини 

Жабари 

  1102-0008 511 5114     845,000   1,945,000 500,000 500,000 500,000 

16 

Израда 

пројектне 

документације 

за путну 

инфраструктуру 

у општини 

Жабари 

0701 П 0701-0002 511 5114 01   602,600 222,000 2,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

17 

Израда 

пројектне 

докуменације за 

канализацију у 

општини 

Жабари 

0401 П7 0401-0004 511 5114 13   218,000   1,368,000       

18 

Реконструкција 

Дома културе у 

Породину 

1201 П 1201-0001 511 5113 13   5,000,000   5,000,000       

19 
Изградња 

надстрешнице 0602 П 0602-0001 511 5113 13   1,740,000   1,740,000       

20 
Стручни надзор 

    423 4235     810,000 665,900 2,630,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

21 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

    423 4235 01       450,000 450,000 450,000 450,000 

22 

Поправљање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

    425 4251 01       900,000 900,000 900,000 900,000 

23 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

- Пројектно 

планирање 

    511 5114 01       450,000 450,000 450,000 450,000 
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             У ТАБЕЛАМА ДОЛЕ СУ ПРИКАЗАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ПО СВИМ ПРОГРАМИМА СА ИЗВОРОМ 

ФИНАНСИРАЊА ПОЈЕДИНАЧНО: 

 

 

Програм 

Програмска 

активност Функција 

Екон. 

клас. ОПИС 2018. 2019. 2020. Након 2020. 

        

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1,550,000.00 0.00 0.00 0.00 

  1101-0001 130   Просторно и урбанистичко планирање 1,550,000.00 0.00 0.00 0.00 

      511 Зграде и грађевински објекти 1,550,000.00       

      5114 Пројекти за Индустријску зону Жабари 1,550,000.00       

                      

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 1,550,000.00       

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 1,550,000.00       

        Из других извора         

                  

        ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 10,148,480.79 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

  1102-0001 640   Управљање (одржавање) јавним осветљењем 400,000.00       

      425 Текуће поправке и одржвање 400,000.00       

      511 Зграде и грађевински објекти 0.00       

                      

  1102-0008 630    Водоснабдевање у општини Жабари  1,800,000.00       

      425  Текуће поправке и одржвање  200,000.00       

      511  Зграде и грађевински објекти  1,600,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

      5114 Израда и пројектовање у општини 1,600,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

      5112 Водоснабдевање општине Жабари 0.00       

      5113 Капитално одржавање 0.00       
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  1102-П     

Реконструкција дела главног цевовода у 

Александровцу  
7,948,480.79 

      

      511 Зграде и грађевински објекти 7,948,480.79       

      5112 Изградња 7,483,480.79       

      5114 Пројектно - техничка документација 345,000.00       

      423 Услуге по уговору 120,000.00       

      4235 Стручне услуге 120,000.00       

                      

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка Након 2020.         

        Укупна вредност: 10,148,480.79 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 10,148,480.79 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

        Из других извора         

                      

        
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

  1501-0001 660   

 Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента  1,000,000.00       

      451  Субвенције  1,000,000.00       

      4512  Капиталне донације ост.нив.вл.  1,000,000.00       

                  

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 1,000,000.00       

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 1,000,000.00       

        Из других извора         

                      

        
ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 3,003,938.00 0.00 0.00 0.00 

  0101-П23 420   Капиталне субвенције у пољопривреди 3,003,938.00 0.00 0.00 0.00 

      4512 Капиталне субвенције у пољопривреди 3,003,938.00       

        Вештачко осемењавање 750,000.00       

        Инвестиције у опрему и засаде 1,400,000.00       
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        Садни материјал 600,000.00       

        Остало 253,938.00       

                      

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 3,003,938.00 0.00 0.00 0.00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 3,003,938.00       

        Из других извора         

                      

        

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 8,798,000.00       

  0401-0004 520   Управљање отпадним водама 8,798,000.00       

      511 Зграде и грађевински објекти 1,100,000.00       

      5114 Зграде и грађевински објекти 100,000.00       

      5114 Пројектна документација 1,000,000.00       

  0401-П7   511 Зграде и грађевински објекти 368,000.00       

      5114 Пројекат канализационе мреже у Александровцу 218,000.00       

      5114 

Пројектна документација за канализацију у 

Жабарима 150,000.00       

      423 Услуге по уговору 50,000.00       

      4235 Стручне услуге 50,000.00       

                  

  0401-П8   511 

Санација бујичних потока (обезбеђење 

протицајног профила бујичних потока) 740,000.00       

      425 Текуће поправке и одржавање 740,000.00       

      423 Услуге по уговору 40,000.00       

      4235 Стручне услуге 40,000.00       

                  

  0401-0005 510   Управљање комуналним отпадом 6,500,000.00       

      424 Специјализоване услуге 6,500,000.00       

      4249 Специјалаизоване услуге 6,500,000.00       

                      

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 8,798,000.00       

        Извори финансирања:         



 230 

        Буџет општине 8,798,000.00       

        Из других извора         

                      

        

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 77,401,849.74 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 

    360   

Јавни ред и безбедност некласификовани на 

другом месту 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

        

Управљање и одржавање саобраћаајне 

инфраструктуре         

      423 Услуге по уговору 450,000.00 0.00 0.00 0.00 

      4235 Стручне услуге 450,000.00       

      423 Текуће поправке и одржавање 900,000.00 0.00 0.00 0.00 

      4251 Поправљање саобраћајне инфраструктуре 900,000.00       

      511 Капитално одржавање зграда и објеката 450,000.00 0.00 0.00 0.00 

      5114 Пројектно планирање 450,000.00       

  0701-0002 451   Управљање саобраћајном инфраструктуром   0.00 0.00 0.00 

        Одржавање саобраћајне инфраструктуре         

      511 Зграде и грађевински објекти 300,000.00       

      5114 Пројектна документација за путеве 300,000.00       

  0701-П1     Ревитализација пољских путева 3,150,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 

      425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

      4251 Уређење пољских путева - ревитализација 3,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

      423 Услуге по уговору 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

      4235 Стручне услуге 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

  0701-П2   511 

Реконструкција (поплочавање) тротоара у 

Жабарима 0.00       

  0701-П3     Летње одржавање локалних путева 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 

      425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

      4251 Летње одржавање локалних путева 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

      423 Услуге по уговору 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

      4235 Стручне услуге 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

  0701-П4   511 Пројекти локалних путева 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

      511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

      5114 Пројектно планирање 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
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  0701-П5   511 

Асфалтирање путева на територији општине 

Жабари 69,101,849.74 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 

      511 Зграде и грађевински објекти 68,101,849.74 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

      5113 Капитално одржавање зграда и објеката 68,101,849.74 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

      423 Услуге по уговору 1,000,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 

      4235 Стручне услуге 1,000,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 

                      

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка Након 2020.         

        Укупна вредност: 77,401,849.74 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 77,401,849.74 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 

        Из других извора         

                      

        ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2,215,330.80 0.00 0.00 0.00 

  2002-0001 912   Функционисање основних школа         

  2002-П     Пројекат: Израда енергетских пасоша школа 400,000.00       

      423 Услуге по уговору 400,000.00       

      4235 Школа Жабари 100,000.00       

      4235 Школа Брзоходе 100,000.00       

      4235 Школа Кочетин 100,000.00       

      4235 Школа Сибница 100,000.00       

  2002-П     

Пројекат: Надзор и координатор за безбедност 

и здравље на раду 1,320,000.00       

      423 Услуге по уговору 1,320,000.00       

      4235 Школа Кочетин 300,000.00       

      4235 Школа Сибница 420,000.00       

      4235 Школа Жабари 600,000.00       

  2002-П     Пројекат: Технички пријем школа 495,330.80       

      423 Услуге по уговору 495,330.80       

      4235 Тех.пријем школе Александровац 95,330.80       

      4235 

Технички пријем школа: Жабари, Брзоходе, 

Кочетин и Сибница 400,000.00       
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        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 2,215,330.80 0.00 0.00 0.00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 2,215,330.80       

        Из других извора         

                      

        
ПРОГРАМ 12. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 290,000.00 0.00 0.00 0.00 

  1801-0003 760   

Спровођење активности из области друштвене 

бриге за здравље 290,000.00       

      511 Зграде и грађевински објекти 0.00       

      423 Услуге по уговору 130,000.00       

      4235 

Услуге по уговору (надзор, координатор за 

безбедност и здравље на раду) 130,000.00       

      4235 

Енергетски пасош за амбуланту у Влашком 

Долу 80,000.00       

      4235 Технички преглед амбуланте у Влашком Долу 80,000.00       

                      

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 290,000.00 0.00 0.00 0.00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 290,000.00       

        Из других извора         

                      

        ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 5,800,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

  1201-0001 820    Функционисање локалних установа културе  5,800,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

      425  Текуће поправке и одржавање  0.00       

      511  Зграде и грађевински објекти  700,000.00       

      5114  Пројектна документација  700,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

  1201-П     Реконструкција Дома културе у Породину 5,100,000.00       

      511  Зграде и грађевински објекти  5,000,000.00       

      423  Услуге по уговору  100,000.00       
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        Година почетка 2018.         

        Година завршетка Након 2020.         

        Укупна вредност: 5,800,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 5,800,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

        Из других извора         

                      

        
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 

  1301-0003 810    Услуге рекреације и спорта  1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 

      511  Зграде и грађевински објекти  1,100,000.00       

      5113 Капитално одржавање зграда и објеката 100,000.00       

      5114 Пројекти 1,000,000.00       

                  

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 1,100,000.00       

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 1,100,000.00       

        Из других извора         

                      

        
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 16,340,000.00 0.00 0.00 0.00 

  0602-0001 130   

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 14,600,000.00       

      425 Текуће поправке и одржање 2,200,000.00       

      4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1,000,000.00       

      4252 Текуће поправке и одржавање опреме 1,200,000.00       

      511 Зграде и грађевински објекти 1,600,000.00       

      5113 Капитално одржавање зграда и објектата 400,000.00       

      5114 Пројектно планриање 1,200,000.00       

      425 Текуће поправке и одржање Месне заједнице 9,060,000.00       

      4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 8,890,000.00       

      4252 Текуће поправке и одржавање опреме 170,000.00       

  0602-П   511 Изградња надстрешнице 1,740,000.00       
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        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 16,340,000.00       

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 16,340,000.00       

        Из других извора         

          

 

  
 

      

        УКУПНИ РАСХОДИ : 129,319,599.33 11,200,000.00 11,200,000.00 11,200,000.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 1 1,550,000.00 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 2 10,148,480.79 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 3 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 5 3,003,938.00 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 6 8,798,000.00 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 7 77,401,849.74 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 9 2,215,330.80 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 12 290,000.00 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 13 5,800,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 14 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 15 16,340,000.00 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНИ ПРОГРАМИ: 127,647,599.33 11,200,000.00 11,200,000.00 11,200,000.00 
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ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА, ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА У 2018.Г.     

      

Програм и 

програмска 

активност 

Шифра,Прог.активност,проје

кат 

Функци

ја ЦИЉ ИНДИКАТОР 

Средства 

буџета 2018.g.  % 

С

ре

дс

тв

а 

из 

ос

та

ли

х 

из

во

ра 

20

18.

g 

Укупна јавна 

средства 2018.g. 

Циљана 

вредност 

2019. 

Циљана 

вредност 

2020. 

1.СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 1101. 130 

Просторни развој у складу са 

плановима 

Проценат 

покривености 

територије 
урбанистичком 

планском 

документацијом             

Просторно и 
урбанистичко 

планирање 0001. 130 

Повећање покривености 
територије планском и 

урбанистичком документацијом  

1.Усвојен просторни 

план општине,                                     

2. Број усвојених 

планова генералне 

регулације у односу 

на број предвиђенех 
планова вишег реда        

3. Проценат 

површине покривен 
плановима  детаљне 

регулације 1,550,000.00 0.39   1,550,000.00 1,596,500.00 1,660,360.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 1.   1,550,000.00 0.39 
0.0

0 1,550,000.00   1,660,360.00 

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                                                 

Управљање/одржавањ

е јавним осветљењем 0001. 630 

Адекватно управљање јавним 

осветљењем 

Укупан број замена 

светиљки наком 
пуцања лампи (на 

годишњој бази) 400,000.00 0.10   400,000.00 412,000.00 428,480.00 



 236 

Одржавање јавних 

зелених површина 0002. 660 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 
територије услугама уређења и 

одржавања зеленила 

1.Укупан број м2 

јавних зелених 
површина на којима 

се уређује и одржава 

зеленило у односу на 
укупан број м2 

зелене површине       0.00 0.00 0.00 

Зохигијена 00004 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 0.53   2,100,000.00 2,163,000.00 2,249,520.00 

Одржавање гробља и 

погребне услуге 00006 640 

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 0.01   50,000.00 51,500.00 53,560.00 

Управљање и 
снабдевање водом за 

пиће 00008 660 

Адекватан квалитет пружених 

услуга водоснабдевања 

Број кварова по км 

водоводне мреже 1,800,000.00 0.45   1,800,000.00 1,854,000.00 1,928,160.00 

Реконструкција дела 
главног цевовода у 

Александровцу П   

Већа снабдевеност дела насеља 

пијаћом водом 

Број домаћинства 

обухваћен 

снабдевањем воде  у 
осносу на претходни 

број домаћинства 7,948,480.79 2.00   7,948,480.79 8,186,935.21 8,514,412.62 

      УКУПНО ПРОГРАМ 2.   12,298,480.79 3.98   12,298,480.79 12,667,435.21 13,174,132.62 

3. ЛОКЛАНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 1501. 660 

Повећање  запослености на 

територији општине 

Број становника 

града/општине који 
су запослени на 

новим радним 

местима, а налазили 
су се на евиденцији 

НСЗ (разврстаних  по 

полу и старости)   0.00   0.00 0.00 0.00 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 
амбијента 00001   

Унапређење административних 

поступака и развој адекватних 

сервиса и услуга  за пружање 
подршке постојећој привреди  

Број предузећа која 
су користиле услуге 

и сервисе општине у 

односу на укупан 
број предузећа 1,495,000.00 0.48   1,495,000.00 1,539,850.00 1,601,444.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 3.   1,495,000.00 0.48   1,495,000.00 1,539,850.00 1,601,444.00 

4. РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 1502. 473 Повећање прихода од туризма 

Проценат повећања 

укупног броја   0.00   0.00 0.00 0.00 
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гостију                        

Управљање развојем 

туризма 0001.   

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 

Пројекат:Новогодишњ
е украшавање 

општине  П1   Обележавање Нове године 

Окупљање  већег 
броја грађана на 

дочек Нове године 396,000.00 0.13   396,000.00 407,880.00 424,195.20 

      УКУПНО ПРОГРАМ 4.   1,646,000.00 0.53   1,646,000.00 1,695,380.00 1,763,195.20 

5. 

ПОЉОПРИВРЕДА 

И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 0101. 420 
Раст производње и стабилност 
дохотка произвођача 

Удео регисторваних  

пољопривредних 

газдинства у 
укупном броју 

пољоп.газдинства, 

учешће коришћеног 
пољоп.земљишта у 

укпној површини 
ЈЛС   0.00   0.00 0.00 0.00 

Мере подршке 

руралном развоју 00002   Унапређење руралног развоја    

1.Број едукација 

намењеним 

пољопривредним 
грађанима на 

територији општине,             

2.Број учесника 

едукације  1,000,000.00 0.32   1,000,000.00 1,030,000.00 1,071,200.00 

Пројекат:Капиталне 

субвенције у 

пољопривреди 0002.   

Повећање броја квалитетних 
грла стоке и бољи услови за 

регистована пољопривредна 

домаћинства 

Већи број 

квалитених крава, 
бикова и телади, са 

већом количином и 
квалитетом датог 

млека и већи принос 

пољоп.производа 3,003,938.00 0.97   3,003,938.00 3,094,056.14 3,217,818.39 

Дотације невладиним 

организацијама 0101.   

Раст производње и стабилност 

дохотка произвођача 

Број удужења која су 

примила помоћ у 
односу на укупан 

број удружења 200,000.00 0.06   200,000.00 206,000.00 214,240.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 5   4,203,938.00 1.36   4,203,938.00 4,330,056.14 4,503,258.39 

6. ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 0401. 560 
Унапређење квалитета 

животне средине 

Проценат територије 
под заштитом.   0.00   0.00 0.00 0.00 

Управљање заштитом 

животне средине  0001. 560 

Испуњење обавеза у складу са 
заонима у домену постојања 

стратешких и оперативних 

планова као мера заштите. 

1.Усвојен програм 
заштите животне 

средине са акционим 

планом  0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 



 238 

Управљање отпадним 
водам 00004 520 

Адекватан квалитет пружених 
услуга одвођења отпадних вода 

Број интервенција  

на канализационој 
мрежи 1,100,000.00 0.36   1,100,000.00 1,133,000.00 1,178,320.00 

Санација бујичних 
потока П 520 

Обезбеђење протицајног 
профила бујичних потока 

Мања површина 

земљишта обухвћена 

попчавам од киша и 
падавина 780,000.00 0.25   780,000.00 803,400.00 835,536.00 

Пројекат 
канализационе мреже 

у Александровца П 520 

Повећање насеља које имају 

канализациону мрежу 

Мањак отпада и 

загађености 418,000.00 0.14   418,000.00 430,540.00 447,761.60 

Управљање 

комуналним отпадом 00005 510 

Спровођење редовних мерења 

на територији 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   8,798,000.00 2.85   8,798,000.00 9,061,940.00 9,424,417.60 

7.ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

ПУТНА 

ИНФРАСТУКТУРА 0701. 451 

Развијеност инфраструктуре у 

контексу диприноса социо 
економском развоју  

Дужина изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 
општине( у км)   0.00   0.00 0.00 0.00 

Управљање и 
одржавање 

саобраћајне 
инфраструктуре 00002   

Одржавање квалитета путне 
мреже кроз реконструкцију и  

редовно одржавање асфалтног 
покривача 

1.Број километара 
санираних или 

реконстуисаних 
путева 300,000.00 0.10   300,000.00 309,000.00 321,360.00 

Пројекат:Ревитализац

ија пољских путева П1   

Поправка и насипање пољских 

путева 

Доступност грађана 

до свог 

пољоп.земљишта 3,150,000.00 1.02   3,150,000.00 3,244,500.00 3,374,280.00 

Пројекат:Летње 

одржавање путева П2   

Текће поправке и одржавање 

путева током целе године 

Број км 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 

инфрастуктуру која 
незадоваољава услове за 

коришћење 

Број израђених 

пројеката 2,000,000.00 0.65   2,000,000.00 2,060,000.00 2,142,400.00 

Пројекат: 

Асфалтирање путева 

на територији 

општине П4   

Асфалтирање свих путева на 

територији општине 

Број километара 

новоизграђених 

путева 69,101,849.74 22.36   69,101,849.74 71,174,905.23 74,021,901.44 

Управљање и 
одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 00002 360 

Одржавање квалитета путне 
мреже кроз реконструкцију и  

редовно одржавање асфалтног 

покривача 

1.Број километара 

санираних и број 
преузетих мера у 

циљу безбедности 

саобраћаја 1,800,000.00 0.58   1,800,000.00 1,854,000.00 1,928,160.00 

       УКУПНО ПРОГРАМ 7    77,401,849.74 25.05   77,401,849.74 79,723,905.23 82,912,861.44 
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8.ПРЕТШКОЛСКО 

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 0.00 0.00 

Функционисање и 
остваривање 

предшколсог 

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 21,767,000.00 7.04   21,767,000.00 22,420,010.00 23,316,810.40 

      УКУПНО ПРГРАМ 8   21,767,000.00 7.04   21,767,000.00 22,420,010.00 23,316,810.40 

9.ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 2002. 912 
Потпуни обухват основним 
образовањем и васпитањем 

Обухват деце 

основним 
образовањем   0.00   0.00 0.00 0.00 

Функционисање 

основних школа 0001.   

Обезбеђени прописани услови 

за васпитно-образовни рад са 

децом у основним школама 

Просечан број деце 

по одељењу 

(разврстан по полу) 31,645,000.00 10.24   31,645,000.00 32,594,350.00 33,898,124.00 

Пројекат: Израда 

енергетских пасоша 

школа П1   

Обезбеђени прописани услови 

за васпитно-образовни рад са 

децом у основним школама 

Уређенији изглед 
основен школе и 

бољи услови за 
несметани рад 

ученика и 

наставника 400,000.00 0.13   400,000.00 412,000.00 428,480.00 

Пројекат: Технички 

пријем школа П   

Обезбеђени прописани услови 

за васпитно-образовни рад са 

децом у основним школама 

Уређенији изглед 
основен школе и 

бољи услови за 

несметани рад 

ученика и 

наставника 495,330.80 0.16   495,330.80 510,190.72 530,598.35 

Пројекат: Надзор и 

кординатор за 
безбедност школа П2   

Обезбеђени прописани услови 

за васпитно-образовни рад са 
децом у основним школама 

Уређенији услови за 
несметани рад школе 1,320,000.00 0.43   1,320,000.00 1,359,600.00 1,413,984.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 9:   33,860,330.80 10.96   33,860,330.80 34,876,140.72 36,271,186.35 
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11. СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0901. 40 
Повећање доступности права и 
услуга социјалне заштите  

Проценат корисника 

мера и услуга 
социјалне и дечје 

заштите који се 

финансирају из 
буџета 

града/општине у 

односу на број 
становника   0.00   0.00 0.00 0.00 

Једнократна помоћ и 

други облици помоћи 0001. 70 

Унапређење заштите 

сиромашних    

Број грађана - 

корисника 
субвенција (нпр. 

комуналних услуга, 

услуга  превоза) у 
односу на укупан 

број грађана 4,483,000.00 1.45   4,483,000.00 4,617,490.00 4,802,189.60 

ПРОЈЕКАТ.:Помоћ у 

кући за одрасле и 

стара лица П1 70 

Подршка вразвоју мреже 

ванинституционалне услуге 
социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјално заштишти 

и Законом о социјалној заштити 

Број корисника 

саветодавно-
терапијских и социо 

- едукативних услуга 

у заједници  5,737,359.95 1.86   5,737,359.95 5,909,480.75 6,145,859.98 

Саветодавно-

терапијске и 
социјално-едукативне 

услуге П3 90 

Подршка развоју мреже услуга  

социјалне заштите предвиђене 
Одлуком о социјалној заштити 

и Законом о социјалној заштити  

Број корисника 

саветодавно-

терапијских и социо 
- едукативних услуга 

у заједници  1,092,414.20 0.35   1,092,414.20 1,125,186.63 1,170,194.09 

Пројекат: Помоћ у 

кући за старе П2 90 

Подршка развоју мреже услуга  

социјалне заштите предвиђене 
Одлуком о социјалној заштити 

и Законом о социјалној заштити  

Број граћана 
старијих лица- 

корисника помоћи 489,572.73 0.16   489,572.73 504,259.91 524,430.31 

Подршка социо-

хзманитарним 
организацијама-

ДОНАЦИЈЕ 00003 90 

Подстицање развоја 
разноврсних социјлних услуга у 

заједници и укључивање у 

сферу пружања услуга штп 
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 

избелице  и социјално 

угрожена лица и 
породице 00003 60 

Подстицање развоја 

разноврсних социјлних услуга у 
заједници и укључивање у 

сферу пружања услуга штп 

више различитих социјалних 
актера 

Број избеглица и 

социјално угрожених 
лица и породица-

корисника помоћи за 

решавање стамбених 
потреба 500,000.00 0.16   500,000.00 515,000.00 535,600.00 
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Подршка реализацији 
програма Црвеног 

крста 00005   

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 за социјално 
угрожено 

становништво 470,000.00 0.15   470,000.00 484,100.00 503,464.00 

Подршка деци и 
породицама са децом 

00006   
Обезбеђивање финансијске 
подршке за децу и породицу 

1. Број деце која 

примају финансијску 

подршку у  односу 
на укупан број деце у 

граду/општини, 2. 
Број мера 

материјалне подршке 

намењен мерама 
локалне популационе 

политике (нпр. 

подршка 
материнству, 

подршка 

породиљама, накнада 
за новорођену децу) 17,600,000.00 5.70   17,600,000.00 18,128,000.00 18,853,120.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 11:   30,872,346.88 9.99   30,872,346.88 31,798,517.29 33,070,457.98 

12. ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 1801. 760 
Унапређење здравља 

становништва   

Покривеност 
становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом   0.00   0.00 0.00 0.00 

.Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 0001.   

Унапређење доступности, 

квалитета и ефикасности 

примарне здравствене заштите 

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 

Мрт возорство 00002   
Утврђивање престанка 
живљења Престанак живота 500,000.00 0.16   500,000.00 515,000.00 535,600.00 

Спровођење 

активности из области 

друштене бриге 
зајавно здравље 00003   

Стварање услова за очување и 

унапређење здравља 
становништва 

Број посебних 

програма и пројеката 

из области јавног 
здравља 490,000.00 0.16   490,000.00 504,700.00 524,888.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 12:   3,290,000.00 1.06   3,290,000.00 3,388,700.00 3,524,248.00 

13. РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 1201. 820 Подстицање развоја културе  

Укупан број 
посетилаца на свим 

културним 

догађајима који су 
одржани   0.00   0.00 0.00 0.00 
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Функционисање 

локалних установа 

културе 0001.   

Подстицање развоја културе 

кроз јачање капацитета  

установа културе 

1.Проценат учешћа 

издвајања за 

културне програме  у 

буџету установа 
културе,                                           

2. Проценат учешћа 

сопствених прихода 
у буџету установа 

културе и                    

3. број установа 
културе у 

надлеђности 

општине у ко 8,707,000.00 2.82   8,707,000.00 8,968,210.00 9,326,938.40 

Пројекат: 

реконструкција Дома 
културе у Породину П   

Довођење Дома културе у 

нормалан изглед са условима за 
обављасе основне делатности 

Број запослених у 

устновама култлуре 

у одослу на укупан 

број запоселних у 
ЈЛС 5,100,000.00 1.65   5,100,000.00 5,253,000.00 5,463,120.00 

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 у 
библиотекарству П3   

 Обележавање Дана библиотеке 

и 3. Остале књижевне и др 
вечери, трибине и предавања. 

1. Број посетиоца,             

2.Број одржаних 
изложби и трибина,                                             

3. Број гостију 

(књижевника, 
предавача,едукатора) 80,000.00 0.03   80,000.00 82,400.00 85,696.00 

Пројекат: Смотра 

рецитатора П4   

1. Очување традиције 

читалаштва и 2. остале 
књижевне и др. вечери, трибине 

и предавања 

Број гостију 

(књижевника, 
предавача, 

екукатора) 55,000.00 0.02   55,000.00 56,650.00 58,916.00 
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Унапређење система 

очувања и 
представљања 

културно-историјског 

наслеђа 00003   

Очување и заштита културног 

наслеђа 

Број пројеката и 

улагања за очување и 
заштиту културног 

наслеђа код Верских 

заједница 800,000.00 0.26   800,000.00 824,000.00 856,960.00 

Остваривање и 

унапређивање јавног 
интереса у области 

јавног информисања 00004   

Повећана понуда квалитетних 

медијских садржаја из области 
друштвеног живота локалне 

заједнице 

Број програмских 

садржаја подржаних 
на конкурсима јавног 

информисања 1,000,000.00 0.32   1,000,000.00 1,030,000.00 1,071,200.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13:   18,485,000.00 5.98   18,485,000.00 19,039,550.00 19,801,132.00 

Програм 14. РАЗВОЈ 

СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 1301. 810 

Обезбеђење услова за 

бављење спортом свих 

грађана и грађанки  

града/општине 

Број спортских 
организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 
области спорта   0.00   0.00 0.00 0.00 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 
удружењима и 

савезима  00001   

Обезбеђивање услова за рад уи 

унапређење капацитета 

спортских организација преко 
којих се остварује јавни интерес 

у области спорта у оптини  

Број 

посебних(школских) 
годишњих програма 

спортских 

организација 
финансираних од 

стране општине                              11,056,000.00 3.58   11,056,000.00 11,387,680.00 11,843,187.20 

Одржавање спортске 
инфраструктуре 00001   

Редовно одржавање постојећих 

спортских објеката од интереса 
за општину 

Број постојећих 

функсионалних 
спортских објеката 1,500,000.00 0.49   1,500,000.00 1,545,000.00 1,606,800.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 14:   12,556,000.00 4.06   12,556,000.00 12,932,680.00 13,449,987.20 

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 0.00 0.00 

Функционисање 

локалне самоуправе и 

град.опш. 0001.   Функционисање управе 

Проценат 
попуњености радних 

места која 
подразумевају 

вођење управног 

поступка 101,140,254.00 32.73   101,140,254.00 104,174,461.62 108,341,440.08 

Пројекат:Јавни радови П1 620 
Обезбеђење задовољења 
потреба локалног становништва 

Проценат остварења 
плана јавних радова 1,100,000.00 0.36   1,100,000.00 1,133,000.00 1,178,320.00 
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Функционисање 

месних заједница 00002   

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 15,860,000.00 5.13   15,860,000.00 16,335,800.00 16,989,232.00 

Општинско јавно 

правобранилаштво 00004   

Заштита имовинских права 

интереса града/ 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 

Текућа буџетска 

резерва 00009   

Обезбеђење средстава за 

непланиране и недовољно 
планиране расходе током 

родине 

Реализација 
програма пројеката 

за које нису довољно 

планирана средства 
буџетом за текућу 

годину 10,647,352.20 3.45   10,647,352.20 10,966,772.77 11,405,443.68 

Стална буџетска 

резерва 00010   

Обезбеђење средстава у 
ванредним ситуацијама и 

ванредноф или ратног стања 

Обезбеђење 
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 00014   

Изградња ефикасног 
превентивног система заштите 

и спасавања на избегавању 

последица елементарних и 

других непогода 

Број 
идентификованих 

објеката критичне 

инфраструктуре 

(нпр. трафо станице) 520,000.00 0.17   520,000.00 535,600.00 557,024.00 

      Укупно ПРОГРАМ 15. 0.00 133,132,892.20 43.08   133,132,892.20 137,126,878.97 142,611,954.12 

16. ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 02101   

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система локалне 
самоуправе     0.00   0.00 0.00 0.00 

Функционисање 

скупштине 00001   

Функционисање локалне 

скуштине 

Број седница 

скупштине 11,933,400.00 3.86   11,933,400.00 12,291,402.00 12,783,058.08 

Пројекат: 

Манифестацја Дан 
ослобођења општине 

Жабари П1   

Обележавање 8. октовра- Дан 

ослобођења општие Жабари 

1. Број званица, 2 
Број додељених 

повеља, награда 1,350,000.00 0.44   1,350,000.00 1,390,500.00 1,446,120.00 

Функционисање 

извршних органа  00002   

Функционисање извршних 

органа 

Број седница 

извршмој органа 22,327,000.00 7.22   22,327,000.00 22,996,810.00 23,916,682.40 

Подршка раду 

извршних органа 
власи и скупштине 00003   

Дотације невладиним 
организацијама 

Редовни рад 

невладиних 
организација 440,000.00 0.14   440,000.00 453,200.00 471,328.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 16.   36,050,400.00 11.67   36,050,400.00 37,131,912.00 38,617,188.48 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:     0.00   0.00 0.00 0.00 

      УКУПНИ     0.00   0.00 0.00 0.00 
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РАСХОДИ : 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 1   1,550,000.00 0.50   1,550,000.00 1,596,500.00 1,660,360.00 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 2   12,298,480.79 3.98   12,298,480.79 12,667,435.21 13,174,132.62 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 3   1,495,000.00 0.48   1,495,000.00 1,539,850.00 1,601,444.00 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 4   1,646,000.00 0.53   1,646,000.00 1,695,380.00 1,763,195.20 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 5   4,203,938.00 1.36   4,203,938.00 4,330,056.14 4,503,258.39 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 6   8,798,000.00 2.85   8,798,000.00 9,061,940.00 9,424,417.60 

      

УКУПНО 

ПРОГРАМ 7   77,401,849.74 25.05   77,401,849.74 79,723,905.23 82,912,861.44 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 8   21,767,000.00 7.04   21,767,000.00 22,420,010.00 23,316,810.40 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 9   33,860,330.80 10.96   33,860,330.80 34,876,140.72 36,271,186.35 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 11   30,872,346.88 9.99   30,872,346.88 31,798,517.29 33,070,457.98 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 12   3,290,000.00 1.06   3,290,000.00 3,388,700.00 3,524,248.00 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 13   18,485,000.00 5.98   18,485,000.00 19,039,550.00 19,801,132.00 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 14   12,556,000.00 4.06   12,556,000.00 12,932,680.00 13,449,987.20 

      
УКУПНО 

ПРОГРАМ 15   133,132,892.20 43.08   133,132,892.20 137,126,878.97 142,611,954.12 

      

УКУПНО 

ПРОГРАМ 

16.   36,050,400.00 11.67   36,050,400.00 37,131,912.00 38,617,188.48 

      УКУПНО   397,407,238.41 128.60   397,407,238.41 409,329,455.56 425,702,633.78 
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  У прилогу је такође табела расхода буџета и буџетских корисника по ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА. ПО 

РАЗДЕЛИМА,  ПО ФУНКЦИЈАМА, ПО КОРИСНИЦИМА  и % структуре у односу на укупан буџет општине за 2018.годину. 

 

 

 

 

ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА  У 2018.Г. 

  

Раздео Програм 

Прог.акти

вност Пројекат 

Функ

ција     Корисници 

Средства 

буџета  % 

Сред

ства 

из 

оста

лих 

изво

ра 

Укупна јавна 

средства 

01. 
16 Политички систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Скупштина општине 11,641,000.00 2.93   11,641,000.00 

      2101 П1 111 

МанифестацијаДана ослобођења 

општине Жабари 1,350,000.00 0.34   1,350,000.00 

      2101 П2 160 Изборна комисија 200,000.00 0.05   200,000.00 

      2101 П3 160 Политичке странке 92,400.00 0.02   92,400.00 

          Укупно раздео 1: 13,283,400.00 3.34   13,283,400.00 

02. 

16 Политички систем локалне 

самоуправе 2101-0002   111 Председник општине  11,577,000.00 2.91   11,577,000.00 

  13 Развој културе и информисања 1201-0004   830 Информисање 1,000,000.00 0.25   1,000,000.00 

          Укупно раздео 2: 12,577,000.00 3.16   12,577,000.00 

03. 

16 Политички систем локалне 

самоуправе 2101-0002   111 Општинско веће 10,750,000.00 2.71   10,750,000.00 

          Укупно раздео 3: 10,750,000.00 2.71   10,750,000.00 

04. 15 Локална самоуправа 0602-0004   330 
Општинско јавно 

правобранилаштво Жабари 2,423,576.00 0.61   2,423,576.00 

          Укупно раздео 4: 2,423,576.00 0.61   2,423,576.00 



 247 

5.00.0. 15 Локална самоуправа 0602-0001   130 Општинска управа 100,740,254.00 25.35   100,740,254.00 

    0602-0009   112 Текућа буџетска резерва 10,647,352.20 2.68     

        112 Стална буџетска резерва 1,441,710.00 0.36   1,441,710.00 

      0602 П1 620 

Тек.донације НАЦИОНАЛНОЈ 

СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 1,100,000.00 0.28   1,100,000.00 

          Укупно раздео 05.00.00. 113,929,316.20 28.67   113,929,316.20 

5.00.2. 

15 Опште услуге локалне 

самоуправе 0602-0001   320 Јавни ред и мир 400,000.00 0.10   400,000.00 

5.00.3. 

15 Опште услуге локалне 

самоуправе 0602-0014   160 Ванредне ситуације 520,000.00 0.13   520,000.00 

5.00.4. 3 Локални економски развој 1501-0001   660 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 1,495,000.00 0.38   1,495,000.00 

5.00.5. 

16 Политички систем локалне 

самоуправе 2101-0003   111 

Дотације невладиним 

организацијама и удружењима 440,000.00 0.11   440,000.00 

5.00.6. 2 Комуналнае делатности 1102-001   640 Управљање јавноим осветљењем 400,000.00 0.10   400,000.00 

    1102-004   560 Зоохигијена (зашт.жив.средине) 2,100,000.00 0.53   2,100,000.00 

    1102-006   660 

Одржавање гробља и погребне 

услуге 50,000.00 0.01   50,000.00 

    1102-0008   630 Водоснабдевање 1,800,000.00 0.45   1,800,000.00 

    1102-П   630 

Реконструкција дела главног 

цевовода у Александровцу 7,948,480.79 2.00   7,948,480.79 

              0.00   0.00 

          Укупно програм 2 12,298,480.79 3.09   12,298,480.79 

5.00.7. 5 Пољопривреда и рурални развој 0101-0001   420 

Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 1,000,000.00 0.25   1,000,000.00 

      0101-П 420 

Капиталне субвенције у 

пољопривреди 3,003,938.00 0.76   3,003,938.00 

        420 

Дотације невладиним 

организацијама 200,000.00 0.05   200,000.00 

          Укупно програм 5 4,203,938.00 1.06   4,203,938.00 

5.00.8. 6 Заштита животне средине 0401-0004   520 Управљање отпадним водама 1,100,000.00 0.28   1,100,000.00 

      0401-П1 520 

Пројекат канализационе мреже у 

Александровцу 418,000.00 0.11   418,000.00 
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       0401-П2 520 

Санација БУЈИЧНИХ ПОТОКА 

(обезбеђење протицајног профила 

бујичних потока) 780,000.00 0.20   780,000.00 

    0401-0005   510 Управљање отпадом 6,500,000.00 1.64   6,500,000.00 

          Укупно програм 6 8,798,000.00 2.21   8,798,000.00 

5.009. 

7 Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 0701-0002   451 

Управљање саобраћајне 

инфраструктуре 300,000.00 0.08   300,000.00 

      0701 П1 451 Ревитализација пољских путева 3,150,000.00 0.79   3,150,000.00 

      0701 П2 451 Летње одржавање путева 1,050,000.00 0.26   1,050,000.00 

      0701 П3 451 Пројекти за путну инфраструктуру 2,000,000.00 0.50   2,000,000.00 

      0701 П4 451 

Асфалтирање путева на територији 

општине 69,101,849.74 17.39   69,101,849.74 

    0701-002   360 

Јавни ред и безбедност 

некласификовани на другом месту 1,800,000.00 0.45   1,800,000.00 

          Укупно програм 7: 77,401,849.74 19.48   77,401,849.74 

5.00.10

. 11 Социјална и дечја заштита 0901-0006   40 Породица и деца 17,600,000.00 4.43   17,600,000.00 

    0901-0001   70 Центар за социјални рад Жабари 2,283,000.00 0.57   2,283,000.00 

    0901 П2 90 Прој."Помоћ у кући за старе 489,572.73 0.12   489,572.73 

    

 

 0901-П1 70 

Пројекат:"Помоћ у кући за одрасла и 

стара лица" 5,737,359.95 1.44   5,737,359.95 

    

 

0901-П3 90 

Пројекат "Помоћ у кући за одрасле и 

старе са психофизичким сметњама" 1,092,414.20 0.27   1,092,414.20 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ СОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВНИШТВУ 1,000,000.00 0.25   1,000,000.00 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ НЕСОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВНИШТВУ 1,200,000.00 0.30   1,200,000.00 

    0901-0003   90 Донације невладиним орган. 500,000.00 0.13   500,000.00 

    0901-0005   90 ОО Црвени крст Жабари 470,000.00 0.12   470,000.00 

    

 

 0901-П4 060. 

Пројекат "Стамбено решење за 

најугрошеније избеглице и 

социјално угрожена лица и 

породице" 500,000.00 0.13   500,000.00 

          Укупно програм 7: 30,872,346.88 7.77   30,872,346.88 
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5.1.11. 12 Здраствена заштита 1801-0003   760 Здравство не кв.на др.месту 490,000.00 0.12   490,000.00 

    1801-0001   760 Дом здравља Жабари 2,300,000.00 0.58   2,300,000.00 

    1801-0002   760 Мртвозорство 500,000.00       

          Укупно програм 12: 3,290,000.00 0.83   3,290,000.00 

5.1.12. 13 Развој културе и инфоррмисања 1201-0001   820 Развој културе 700,000.00 0.18   700,000.00 

    1201-0001   820 Трансфери ост.нив.вл-културе 500,000.00 0.13   500,000.00 

      1201-П 820 

Реконструкција Дома културе у 

Породину 5,100,000.00 1.28   5,100,000.00 

    1201-0001   840 Верске и др.услуге заједнице 800,000.00 0.20   800,000.00 

          Укупно програм 13: 7,100,000.00 1.79   7,100,000.00 

5.00.13

. 14 Развој спорта и омладине 1301-0001   810 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима  1,100,000.00 0.28   1,100,000.00 

    1301-0001   810 Спортски савез општине Жабари 11,056,000.00 2.78   11,056,000.00 

    1301-0001   810 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима  400,000.00 0.10   400,000.00 

          Укупно програм 14: 12,556,000.00 3.16   12,556,000.00 

5.00.14

. 9 Основно образовање и васпитање 2002-0001   912 Превоз ученика 6,100,000.00 1.53   6,100,000.00 

      2002-П1 912 

Пројекат=Израда енергетских 

пасоша школа 400,000.00 0.10   400,000.00 

      2002-П2 912 

Пројекат: Надзор и кординатор за 

безбедност школа  1,320,000.00 0.33     

      2002-П3 912 Технички пријем школа 495,330.80 0.12     

        912 Осн.школа "Дуде Јовић"Жабари 13,785,000.00 3.47   13,785,000.00 

    2002-0001   912 
Осн.школа"Роса 

Трифуновић"Александровац 11,760,000.00 2.96   11,760,000.00 

          Укупно програм 9: 33,860,330.80 8.52   33,860,330.80 

5.00.15

. 

1 Становање, урбанизам и просторно 

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

Жабарима" 1,550,000.00 0.39   1,550,000.00 
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          Укупно програм 1: 1,550,000.00 0.39   1,550,000.00 

          Укупно  глава 5.00.: 308,715,262.41 77.68 0.00 308,715,262.41 

5.1. 

15 Опште услуге локалне 

самоуправе 0602-0002   160 Месне заједнице 15,860,000.00 3.99   15,860,000.00 

5.2. 13 Развој културе 1201-0001   820 Центар за културу Жабари 4,043,000.00 1.02   4,043,000.00 

      1201 П1 820 Манифестација "Четерешко прело" 1,143,000.00 0.29   1,143,000.00 

      1201 П2 820 Остале манифестације 1,600,000.00 0.40   1,600,000.00 

          Укупно . 6,786,000.00 1.71 0.00 6,786,000.00 

5.3.       820 Народна библиотека Жабари 3,464,000.00 0.87   3,464,000.00 

      1201 П3 820 

Културне манифестације у 

Библиотекарству 80,000.00 0.02   80,000.00 

          Пројекат: Смотра рецитатора 55,000.00 0.01   55,000.00 

          Укупно . 3,599,000.00 0.91 0.00 3,599,000.00 

          Укупно 10,385,000.00 2.61 0.00 10,385,000.00 

5.4. 

8 Предшколско васпитање и 

образовање 2001-0001   911 
Предшколска установа"Моравски 

цвет"Жабари 21,767,000.00 5.48   21,767,000.00 

          Укупно раздео 05.04. 21,767,000.00 5.48 0.00 21,767,000.00 

5.5. 4 Развој туризма 1502-0001   473 Туристичка организација Жабари 1,250,000.00 0.31   1,250,000.00 

    

 

1502 П1 473 Новогодишње украшавање општине 396,000.00 0.10   396,000.00 

          Укупно раздео 05.5. 1,646,000.00 0.41   1,646,000.00 

          Укупно раздео 5: 358,373,262.41 90.18 0.00 358,373,262.41 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 397,407,238.41 100.00 0.00 397,407,238.41 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1 1,550,000.00 0.39   1,550,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 12,298,480.79 3.09 0.00 12,298,480.79 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 1,495,000.00 0.38 0.00 1,495,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 4 1,646,000.00 0.41 0.00 1,646,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 4,203,938.00 1.06 0.00 4,203,938.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 8,798,000.00 2.21 0.00 8,798,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 77,401,849.74 19.48 0.00 77,401,849.74 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 21,767,000.00 5.48 0.00 21,767,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 33,860,330.80 8.52 0.00 33,860,330.80 

          УКУПНО ПРОГРАМ 11 30,872,346.88 7.77 0.00 30,872,346.88 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 3,290,000.00 0.83 0.00 3,290,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 18,485,000.00 4.65 0.00 18,485,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 12,556,000.00 3.16 0.00 12,556,000.00 
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          УКУПНО ПРОГРАМ 15 133,132,892.20 33.50 0.00 133,132,892.20 

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 36,050,400.00 9.07 0.00 36,050,400.00 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 397,407,238.41 100.00 0.00 397,407,238.41 

 

 

 

 

Број: 400-69 /2018-01                                                                                                                               

Датум: 08.06.2018. год.                                                                                                                               

 

Аналитичар буџета 

Надица Ивковић, с.р. 
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На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 9. став 2. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2017) и члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008,  3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Скупштина општине Жабари на 

седници одржаној 08.06.2018. године  донела је  

О  Д  Л  У  К  У 

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се начин и поступак утврђивања назива улица и тргова и других 

делова насељеног места, на територији општине Жабари. 

 

Члан 2. 

Свако насељено место, улица, трг и други део насељеног места, мора имати свој назив.  

У једном насељеном месту на територији општине Жабари, две или више улица или тргова 

не могу имати исти назив.   

  

 

   

УТВРЂИВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И 

ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
              

Члан 3. 

Скупштина општине утврђује одлуком називе улица, тргова и других делова насељеног 

места на територији општине Жабари, на предлог Комисије за утврђивање назива улица, тргова и 

других делова насељеног места на територији општине Жабари (у даљем тексту: Комисија).  

Промена назива улица, тргова и других делова насељеног места, врши се на исти начин као 

и њихово утврђивање.  

Садржина аката о називима делова насељеног места мора одговарати историјским и 

стварним догађајима, и њима се не смеју вређати општи и државни интереси, национална и верска 

осећања свих грађана, нити јавни морал. 

 

Члан 4. 

Комисију именује Скупштина општине на мандатни период од четири године. 

Задатак ове Комисије је да разматра предлоге за утврђивање назива улица које немају 

назив, тргова, заселака и других делова насељеног места, као и да за исте утврђује промену 

назива. 

Комисија има председника и још четири члана, који се бирају из реда одборника или 

истакнутих јавних и културних радника, с тим што је један од чланова обавезно и члан савета 

месне заједнице насељеног места за које се утврђује назив улице, трга и другог дела насељеног 

места. 
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Члан 5. 

Иницијативу за покретање поступка за утврђивање назива улице (која нема назив) или 

промену назива улица и тргова или другог дела насељеног места могу дати:  

- Општинско веће; 

- грађани на чијој се територији налази улица, трг, односно други део насељеног места путем 

грађанске иницијативе,  

- чланови комисије, појединачно или по заједничком предлогу, 

- Савет месне заједнице, по процедури прописаној Одлуком о месним заједницама и Статутом месне 

заједнице.  

 

Члан 6. 

Иницијатива за утврђивање назива улице (која нема назив) или промену назива улице, трга 

или другог дела насељеног места, подноси се Комисији у писменом облику са образложењем. 

Уз иницијативу се доставља извод из планског акта или графички приказ нове улице, 

односно трга са кратким описом величине, значаја и правца кретања.   

  

Члан 7. 

Називи улица, тргова  и других делова насељеног места утврђују се према универзалним 

вредностима и значењима – по именима знаменитих личности, значајних историјских, 

политичких, географских, етнолошких и других обележја.  

  При утврђивању назива улица и тргова полази се од значајних догађаја, датума из историје, 

науке, културе, личности и сл.  

  У назив улице и трга може се унети само име умрле знамените личности из прошлости. 

      

Члан 8. 

Комисија из члана 3. ове Одлуке разматра иницијативу и доноси закључак којим предлаже 

давање назива улици, тргу или другом делу насељеног места, односно промену назива улице или 

трга и доставља га Општинском већу на разматрање.  

  Општинско веће својим актом утврђује предлог одлуке о давању или промени назива улице, 

односно трга и другог дела насељеног места, на коју се прибавља  претходна сагласност 

Министарства надлежног за послове локалне самоуправе.   

Надлежном Министарству се доставља комплетна документација са предлогом одлуке о 

утврђивању назива улице, односно трга и другог дела насељеног места, која треба да буде 

усвојена на седници Скупштине општине.  

      

Члан 9. 

  По добијању претходне сагласности, Скупштина општине усваја одлуку о утврђивању 

назива улица, тргова и других делова насељеног места, на првој наредној седници.   

Одлука о утврђивању или промени назива улица, тргова и других делова насељеног места, 

као и добијена претходна сагласност  објављује се у „Службеном гласнику општине Жабари“.   

 

Члан 10. 

Кад надлежни орган јединице локалне самоуправе утврди, измени или угаси назив улице 

или трга, дужан је да о томе обавести месно надлежни РГЗ-Службу за катастар непокретности, у 

року од 15 дана од дана ступања на снагу одлуке о утврђивању назива улице односно трга, 

односно одлуке о промени назива улице односно трга, односно одлуке о гашењу назива улице 

односно трга.  
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За улицу за коју није утврђен назив, а која је формирана на терену изградњом више од десет 

објеката на парној или непарној страни, Служба је дужна да се обрати јединици локалне 

самоуправе захтевом да се утврди назив улице у року од 30 дана. 
Уз захтев, Служба доставља и прегледну скицу улице са приказом изграђених објеката и 

бројевима катастарских парцела на којима се објекти налазе, односно приказ простирања улица за 

које је потребно донети називе уз обавезно приказивање граница насељених места и општина. 
Ако јединица локалне самоуправе не одговори на захтев за именовање назива улице у року од 

30 дана, Служба ће о томе обавестити надлежни орган, а до доношења назива предметне улице 

неће утврђивати кућне бројеве у истој. 
 
 

ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, УЛИЦА И ТРГОВА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

КУЋНИМ БРОЈЕВИМА 

 

Члан 11. 

  Означавање назива насељеног места врши се у складу са прописима којима се уређује 

саобраћајна сигнализација. 

Називи насељених места, улица и тргова исписују се у складу са законом којим се уређује 

службена употреба језика и писма и законом којим се уређују заштита права и слобода 

националних мањина, у делу којим се уређује службена употреба језика и писма. 
Означавање назива улица, тргова и означавање кућних бројева врши се према подацима 

Адресног регистра. 
Трошкови означавања и означавање назива насељених места, улица и тргова у надлежности су 

јединица локалне самоуправе. 
Трошкови означавања и обележавање зграда и катастарских парцела кућним бројевима у 

надлежности су стамбене заједнице, власника или корисника зграде, односно власника, корисника 

или закупца катастарске парцеле. 
Изузетно од става 5. овог члана трошкове означавања и обележавања зграда и катастарских 

парцела кућним бројевима у поступку нумерације или пренумерације кућних бројева изазване 

доношењем нових или променом постојећих назива улица, сноси јединица локалне самоуправе. 
 

Члан 12. 

Контролу над означавањем улица врши јединица локалне самоуправе. 
Контролу над обележавањем објеката врши РГЗ-Служба за катастар непокретности. 
 

Члан 13. 

Табла са називом улице и трга може да садржи и грб јединице локалне самоуправе ако је то у 

складу са одлуком јединице локалне самоуправе. 
Означавање назива улица и тргова врши се постављањем на зграду табли са исписаним називом 

улице, односно трга тако да се: 
1) у свакој улици, на почетку и на крају улице, са обе стране поставе табле; 
2) на свакој раскрсници улица табле поставе дијагонално; 
3) на сваком тргу на месту спајања улица са тргом поставе табле. 
Ако се табла са исписаним називом улице не може поставити на објекту у смислу става 1. овог 

члана, табла са називом улице поставља се на посебном стубу висине 2,5 m или на ограду. 
Стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац 

катастарске парцеле дужан је да омогући да се табла са називом улице или трга постави на 

његовом објекту, односно катастарској парцели. 
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Стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац 

катастарске парцеле дужан је да у року од 15 дана од дана доношења решења о кућном броју 

обележи објекат, односно катастарску парцелу таблицом са кућним бројем. 
 

Члан 14. 

Табле са називима улица израђују се у складу са Књигом графичких стандарда коју доноси 

директор Завода или у складу са одлуком јединице локалне самоуправе за територију те локалне 

самоуправе. 
Таблице са кућним бројем израђују се у складу са Књигом графичких стандарда коју доноси 

директор Завода или у складу са изгледом, наменом објекта или материјалом од кога је зграда 

изграђена. 

Члан 15. 

Таблице са кућним бројем постављају се на објекту са десне стране од улаза или изнад улаза, 

водећи рачуна о њиховој видљивости. 
Обележавање катастарских парцела кућним бројевима врши се постављањем таблица на 

посебном стубу висине 2,5 m, у левом углу парцеле од главне улице, односно пута, а ако је 

парцела ограђена, постављање таблица врши се на улазу парцеле, водећи рачуна о њиховој 

видљивости. 

Члан 16. 

Забрањено је неовлашћено означавање или скидање табли са називима насељених места, улица 

или тргова и неовлашћено постављање таблица са кућним бројевима, као и уништавање, 

оштећивање или нарушавање изгледа табли, односно таблица. 
    

НАДЗОР 
  

Члан 17. 

Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа општине Жабари - Одељење за 

привреду, урбанизам и друштвене делатности. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 18. 

Поступци за утврђивање назива улица, тргова других делова насељених места, који нису завршени 

до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се у складу са одредбама ове одлуке.  

 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Жабари“.  

 

 

     Број: 020-26/2018-01                      

     Датум: 08.06.2018.год.  

     Жабари                   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                             Адамовић Дејан, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

УЗ ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ: 

 

Правни основ: 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у у члану 93. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон и 

101/2016-др. закон) којим је регулисано да Скупштина јединице локалне самоуправе 

утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти и других 

делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе. 

 

Разлози за доношење одлуке: 

Примена Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“, бр. 63/2017). 

 

Објашњење циља који се жели постићи: 

 Циљ ове Одлуке је да се регулише поступак и начин одређивања назива улица, 

тргова, заселака и других делова насељених места у оквиру Уредбе о адресном 

регистру („Службени гласник РС“, бр. 63/2017). 

 

Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење одлуке: 

 За спровођење ове Одлуке потребна финансијска средства обезбеђују се у 

буџету Општине Жабари. 

 

 

 

                                                                                    

       Обрађивач: Начелник Општинске управе општине Жабари  

                                       Небојша Миловановић, с.р.                                                                             
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          На основу члана 29. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (,,Службени 

гласник Републике Србије, број 88/2011, 15/2016, и 104/2016), Мишљења  Комисије за Јавно 

приватно партнерство број 130/2018  од  дана 03. маја 2018. године, и предлога Општинског већа 

општине Жабари, Скупштина општине Жабари, на седници одржаној 08.06.2018. године,  донела 

је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА СА ПОДРУЧЈА  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА СЕ Концесиони акт за поверавање обављања комуналне делатности сакупљање, 

транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари. 

 

Члан 2. 

 

Утврђује се Општинско веће општине Жабари као Јавно  тело у поступку реализације пројекта 

јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање комуналне делатности 

сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари. 

 

Утврђују се активности Стручног тима, именованог Решењем број 020-56/2017-01 од дана 

29.06.2017.године (,,Службени гласник општине Жабари“, број  6/2017): 

- пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми и изради услова из конкурсне 

документације, правила и услова за оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума 

за избор понуде; 

- предлагање и оцена пристиглих понуда; 

- утврђивање Предлога одлуке о избору најповољније понуде за давање концесије или Предлога 

одлуке о поништају поступка давања концесије. 

 

Члан 3. 

 

На основу ове Одлуке, спроводе се даље радње у вези са објављивањем јавног позива, а све у 

складу са одредбама Закона о јавном-приватном партнерству и концесијама (,, Сл. гласник 

Републике Србије“, број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и Закона о јавним набавкама (,,Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 1/2015 и 68/2015). 

 

Поступак давања концесије почиње даном објављивања јавног позива, а окончава се доношењем 

коначне Одлуке о избору најповољније понуде или доношењем коначне Одлуке о поништају 

поступка давања концесије. 
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Члан 4. 

 

Саставни део ове Одлуке су Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности-сакупљање транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари 

број 352-22/2018-01 од 05.02.2018. године и  мишљење Комисије за ЈПП број 130/2018 од 

03.05.2018. године. 

 

 

 

Члан 5. 

 

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

Жабари“. 

 

 

  Број: 020-27/2018-01 

  Датум: 08.06.2018.год. 

  Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Адамовић Дејан, с.р.   
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ПРЕДЛОГ КОНЦЕСИОНОГ АКТА 

ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА  КОМУНАЛНЕДЕЛАТНОСТИ- 

САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЧ ПРОЈЕКТА: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 
 
 
 
 

Жабари, фебруар 2018. године
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Садржај: 

 

1) Предмет концесије и законски оквир 

2) Разлози за давање концесије,  тренутно стање у наведеној области, назнака 

географског подручја на којем би се обављала делатност концесије и 

циљеви у оквиру јавних задатака које треба остварити пројектом 

3) Евентуално одузимање поверених послова/ финансијски ефекти 

предложеног пројекта на буџет јединице локалне самоуправе током 

животног века трајања пројекта 

4) Подаци о утицају концесионе делатности на животну средину, на 

инфраструктуру и друге привредне области, на ефикасно функционисање 

техничко-технолошких система 

5) безбедност и заштита здравља и сигурности запослених које ангажује 

приватни партнер 

6) Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које 

учесник у поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у 

поступку избора коцесионара и преговарања 

7) Рок трајања концесије, укључујући образложење предложеног рока 

8) Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог 

улагања,процена трошкова, процена ризика, спецификација о 

финансијској прихватљивости, анализа добијене вредности, матрица 

расподеле ризика, анализа економске ефикасности, давање гаранција и 

других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, права и 

обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет 

концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих 

корисника, питања услова и начина вршења надзора, цене и начин 

плаћања, планирана динамика развоја пројекта и општи услови за 

коришћење добара 

9) Концесиона накнада 

   10)Преглед и садржина јавног уговора 
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На основу  члана 29. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (,,Службени 

гласник РС“, број 88/2011, 15/2016, 104/2016), члана 10. став 1. тачка 5. и члана 23. став 

3. тачка 1. Статута општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари“, број 

7/2008,3/3013,4/2014,7/2014,10/2015,6/2017),члана 11. Пословника Општинског већа 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 10/2010),  Општинско 

веће општине Жабари на седници одржаној дана 02.03.2018. године, донело је: 

 

 

 

 

 

Предлог  концесионог акта 

за поверавање обављања комуналне делатности – сакупљање, транспорт и 

депоновање  комуналног отпада са подручја  општине Жабари 

 

 

1) Предмет концесије и законски оквир 

 

Предмет предложеног јавно-приватног партнерства са елементима концесије је услуга 

сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада са подручја општине Жабари. 

Реализација услуге треба да се обезбеди на следећи начин: 

 

 одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева 

нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима 

и нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту 

корисника у добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност у пружању 

услуга; 

 

 развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и 

унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга; 

 

 сагласност са начелима одрживог развоја. 

 

Организација обављања комуналне делатности сакупљање, транспорт и депоновање  

комуналног отпада је  у надлежности Општине Жабари. 

У складу са стратешким циљевима општине Жабари, као и са националним циљевима 

у домену управљања отпадом неопходно је свеобухватно покрити територију општине 

организованом услугом сакупљања комуналног отпада. Пројекат се односи на општину 

Жабарикоју чине 17  месних заједница са тренутним бројем становника од око10.906 

становника (2013.године)  од којих је 4.872 на привременом раду у иностранству(према 

попису из 2011.године) и  укупним број домаћинстава од 3.404. 
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С обзиром на стратешку опредељеност општине, да свим грађанима са територије 

општине омогући квалитетно коришћење  услуга од јавног значаја, општина жели да 

услугу обезбеди креирањем ЈПП са елементима концесије. 

  Прописи који се примењују током израде концесионог акта и спровођења целог 

поступка ЈПП-а са елементима концесије су: 

 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама(,,Сл. гласник РС“ број 

88/2011,15/2016,104/2016) 

 Закон о комуналним делатностима(,,Сл. гласник РС“ број  88/2011,104/2016) 

Закон о локалној самоуправи(,,Сл. гласник РС“ број 129/2007,83/2014,101/2016 и др 

закон) 

Закон о јавним набавкама(,,Сл.гласник РС“ број 124/2012,14/2015,68/2015) 

  Закон о управљању отпадом(,,Сл. гласник РС“ број 36/2009,88/2010,14/2016) 

Закон о заштити животне средине(,,Сл.гласник РС“ број 135/2004,36/2009- и др. 

закон,72/2009- и др. закон,43/2011- одлука УС,14/2016) 

 Закон о заштити потрошача(,,Сл.гласник РС“ број 62/2014,6/2016-др. закон) 

 Одлука о комуналном уређењу(,,Сл.гласник општине Жабари“ број 7/2014) 

 Статут општине Жабари(,,Сл.гласник општине Жабари“ број 

7/2008,3/2013,4/2014,7/2014,10/2015,6/2017) 

 

2) Разлози за давање концесије,  тренутно стање у наведеној области, назнака 

географског подручја на којем би се обављала делатност концесије и 

циљеви у оквиру јавних задатака које треба остварити пројектом 

 

     а)Разлози за давање концесије 

 

Законска обавеза општине Жабари је да обезбеди реализацију комуналних услуга на 

својој територији а у конкретном случају, организацију сакупљања, транспорта и 

депоновања комуналног отпада  што је дефинисано позитивноправним прописима у 

овој области. 

 

Општина Жабари тренутно нема у функцији Јавно комунално предузеће које би могло 

да обавља ову врсту делатности као ни финансијска средства да  успостави систем 

обављања комуналне делатности, а не поседује ни  депонију за одлагање отпада. 

 

Општина Жабари као јединица локалне самоуправе је основала Јавно комунално 

предузеће које врши комуналну услугу снабдевање водом грађана. Комуналну услугу 

сакупљања и одвожења отпада општина Жабари је још током 2004. године поверила 

приватном партнеру обзиром да није имала потребан техничко-финансијски капацитет 

за обављање ове комуналне услуге. 

Да би општина Жабари самостално обављала комуналну услугу сакупљања, 

транспорта и депоновања комуналног отпада, било би потребно да  обезбеди 

инвестицију за следећа средства: 
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 Возила адекватне намене и запремине; 

Контејнере запремине  1,1 м3; 

  Контејнере запремине  5,0 м3; 

  Канте запремине 120 и 240 литара; 

  Санитарну депонију 

Број оптимално потребних возила и адекватних контејнера и канти одређује се према 

техничким особинама возила и посуда за сакупљање отпада с једне стране и броја 

домаћинстава/чланова домаћинстава у насељима, с друге стране, а према следећим 

параметрима: 

 

 једно возило запремине 15 м3 може да прими отпад прикупљен у 40 контејнера 

од 1,1 м3; 

 једно возило запремине 15 м3 може да прими отпад прикупљен у 250 канти 

запремине  80 литара, или у 165 канти запремине 120 литара, или у 85 канти 

запремине 240 литара; 

 контејнер запремине 1,1 м3 је довољан за  12 домаћинстава са три члана,  да 

седам дана одлажу отпад; 

 

Анализом потребних техничких средстава може се закључити да општина Жабари не 

може да издвоји финансијска средства за набавку потребне опреме. 

 

 

б)Тренутно стање у датој области 

 

 Треба имати у виду да је  општина Жабари поверавање комуналне делатности 

сакупљања, транспорта и депоновања отпада поверила другом правном лицу, 

привредном друштву Trojon&Fisher из Стамнице,  општина Петровац на Млави, према 

тада важећим позитивним прописима, још током 2004. године. 

 

Током марта 2012. године приватни партнер, из објективних разлога, није више био у 

могућности да самостално обавља  поверенукомуналну делатност. Наведено стање 

превазиђено је тако  што је закључен Уговор о пословно техничкој сарадњи на основу 

кога приватни партнер, за поједине послове, ангажује у својству подизвођача, друго 

предузеће регистровано за послове управљања отпадом, А.С.А. ЕКО  доо Београд 

(сада: FCC Еkod.о.о. Beograd). 

 

Услед трајне неспособности приватног партнера, Trojon&Fisher, да настави са 

обављањем поверене комуналне делатности, општина Жабари због хитности и 

обезбеђивања континуитета у обављању комуналне делатности, закључује 01.08.2012. 

године Анекс уговора о поверавању комуналне делатности на подручју општине 

Жабари са дотадашњим подизвођачем, А.С.А. ЕКО д.о.о. Београд. Дана 12.07.2012. 

године Trojon&Fisher и А.С.А. ЕКО д.о.о. Београд закључују Уговор о преузимању 

Уговора о поверавању комуналне делатности на подручју општине Жабари, а 

Скупштина општине Жабари на седници даје сагласност на преузимање Уговора о 

поверавању комуналне делатности сакупљања комуналног отпада од стране А.С.А. 

ЕКО д.о.о. Београд, на територији своје општине. 
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Уговором су регулисана права и обавезе између Клијента и Оператера, и сакупљање 

отпада на територији општине Жабари функционише у складу са уговором и 

потребама становништва. 

 

Општина Жабари има већ деценијско искуство са поверавањем обављања комуналне 

делатности приватном партнеру. У наведеном периоду могли су да се сагледају сви 

аспекти вршења комуналне услуге од стране приватног партнера, почев од 

финансијских ефеката, квалитета у вршењу услуге, корпоративне одговорности 

приватног партнера, организовање акција на еколошкој едукацији и остало.  

Резултати су задовољавајући. 

Општина Жабари  има за циљ да настави са концептом поверавања обављања 

комуналне делатности приватном партнеру а нарочито што ни у овом тренутку 

општина нема финасисјки капацитет да самостално организује обављање предметне 

делатности. 

 

Циљ је да се приступи поступку избора приватног партнера кроз давање предлога за 

јавно приватно партнерствоса елементима концесије, а даље кроз процес јавне набавке, 

у складу са позитивним прописима Републике Србије.  

 

в)Географско подручје 

 

         -рељеф 

Општина Жабари налази се у средишту доњег Поморавља, на десној обали реке Велике 

Мораве и усред обронака тзв. Браничевског повијарца, који се са југа од Бељанице 

протеже на север све до Костолца. Рељеф општине је равничарско-брдски. Западна 

страна која налази на плодној алувијалној равни Велике Мораве је равничарска док је 

источна страна која се  пружа на  обронцима браничевског повијарца брдска. 

На северу се граничи са општином Пожаревац, на истоку са Петровцем на Млави, на 

југу са Свилајнцем, на западу са Великом Планом и малим делом са Смедеревом на 

северозападу. 

Општина Жабари има 17 насеља. Жабари се простиру на 264 квадратна километра. Ова 

општина има у равничарском делу просечну надморску висину од 90 метара, а у 

брдском, 200 метара. 

Постојеће климатске, педолошке, хидролошке и геолошке карактеристике погодују 

квалитетној пољопривредној производњи. 

 

         -саобраћајна инфраструктура у општини Жабари 

Саобраћајна повезаност је веома добра иако је на подручју општине заступљен само 

друмски саобраћај.Општина се налази на регионалном путу другог реда бр. 130 

Пожаревац – Свилајнац и државном путу  другог реда бр. 119 Велика Плана-Жабари-

Петровац. Магистралних путева нема. Укупна дужина регионалних путева износи 95 

км од чега су 50 км или 98,3% путеви савременог коловоза. 

Државни путеви другог реда пролазе кроз насеља Александровац, Брзоходе, Влашки 

До, Жабари, Миријево, Ореовица, Породин, Сибница и Четереже. 
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-демографски подаци о становништву у општини Жабари 

Порекло, бројност и кретање становништва општине Жабари се са доста сигурности 

може пратити преко 200 година уназад захваљујући архивској грађи, пописима и разној 

литератури. 

Данашње становништво општине води порекло од досељеника из разних крајева. 

Најбројнији и најстарији досељеници воде порекло са Косова и Метохије. За њима 

следе по бројности родови из Тимочког и крајинског краја док су досељеници из 

источне Србије углавном влашког порекла. 

        На територији општине Жабари по попису из 2011. године живи  око 11.380    

становника. Основне детерминанте кретања становништва на подручју општине 

Жабари су: 

-апсолутно смањење броја становника 

-низак наталитет 

-повећање стопе морталитета 

-миграциони процеси 

Економски развој условио је негативна демографска кретања. Становништво мигрира у 

околне развијеније средине где су шансе за запошљавање веће а од почетка 

седамдесетих година 20. века приметан је интензиван одлазак на рад у иностранство. 

Општина Жабари је у Браничевском округу и има 17 месних заједница. И поред тога 

што су Жабари седиште општине, у општини постоје већа насеља: Породин, 

Александровац и Симићево. 

Укупан број домаћинстава је 3.404. 

-пољопривреда општине Жабари 

Пољопривреда је била главна грана привреде од постанка општине Жабари па све до 

данас.Подручје општине представља земљиште изузетног квалитета са повољним 

климатским и хидролошким условима. Пољопривредне површине заузимају 

приближно 220 км², односно 84% укупне површине. Са 18.176 ха доминирају оранице 

и баште, затим следе воћњаци и виногради. Највећи проценат обрадивих површина 

налази се у алувијалној равни Велике Мораве и у мањем проценту у брдском делу 

територије где преовлађују воћњаци и виногради. 

Више од 50% становника општине се искључиво или делимично бави пољопривредом.  

Одувек је највише било заступљено ратарство и сточарство, воћарство и 

виноградарство. Виноградарство је данас заступљено у мањој мери иако овај крај нуди 

добре услове за квалитетно гајење винове лозе. 

Постојећа биљна производња чини више него солидну основу за развој интензивног 

сточарства. Општина Жабари у том погледу представаља и у постојећим условима 

једну од развијенијих регија у Републици. Свињарство је најразвијеније и то далеко 

изнад просека у централној Србији и Браничевском округу. 
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Потенцијал будућег развоја општине свакако представља пољопривреда која и у 

постојећим економским условима остварује добре резултате захваљујући повољним 

физичко-географским условима. 

Општина Жабари је у просторном плану Републике Србије обухваћена у оквиру 

сточарско-воћарско виноградарског макрореона. 

У циљу ефикаснијег коришћења пољопривредних површина неопходно је предузети 

мере унапређења и заштите земљишта што ће бити један од приоритета општине. 

Општина Жабари је релативно сиромашна шумама. Укупна површина шума и шумског 

засада износи приближно 1628 ха са тенденцијом смањивања. Степен шумовитости 

износи 6,19% што је далеко испод просека Браничевског региона и Републике. Шумске 

површине су највећим делом заступљене поред Велике Мораве и у брежуљкастим 

деловима општине. Највише су распрострањене састојине лишћара: тополе, врбе, 

храста лужњака и јасена. Уређење и заштита површина под шумом је од вишеструког 

значаја: поред еколошког ови локалитети се могу користити за гајење шумских 

плодова и лековитог биља, као и за развој ловства и рекреативних активности. 

 

г)циљеви 

 

Општина Жабари је својим стратешким развојем предвидела одржавање и развој 

локалне економије у правцу подршке широке лепезе  привредних активности у 

многобројним гранама.  

У области управљања отпадом, Жабари има стратешки циљ да очува постигнути 

степен развијености и планира његовово јачање и унапређење као најразвијеније 

привредне гране. Поред овога, општина Жабари је посвећена циљевима побољшања и 

унапређења стандарда живота својих грађана у свим доменима укључујући и 

доступност комуналних услуга, на целој својој територији. 

 

Сврха пројекта је унификација и стандардизација услуге сакупљања комуналног 

отпада,  пружање јавне услуге свим становницима општине на једини прихватљив 

начин и депоновање отпада у складу са законским прописима и принципима очувања 

животне средине. 

Поред овога, пројекат садржи и елементе подизања свести грађана о управљању 

комуналним отпадом, заштити  животне  средине, као и примарној селекцији и 

рециклажи. Пројекат обухвата процес управљања комуналним трошковима, све његове 

трошкове и приходе. 

У смислу конкретне реализације пројекта циљ је да се обезбеди квaлитетно вршење 

комуналнеуслуге за становништво, односно за  3.404 домаћинстава на подручју целе 

општине Жабари. 

 

 

3)Евентуално одузимање поверених послова и анализа економске 

ефикасности/ финансијски ефекти предложеног пројекта на буџет јединице 

локалне самоуправе током животног века трајања пројекта 
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Одузимања поверених послова нема. 

 

Финансијски ефекти пројекта на буџет општине Жабари у току трајања пројекта, могу 

се сврстати као директан прилив средстава у буџет општине, редовни прилив, ванредни 

приливи и уштеда буџетских средстава услед реализације пројекта. 

 

Директан прилив средстава у буџет општине по правилу се примећује у моменту 

започињања обављања делатности приватног партнера. Укупни капитални трошкови 

приватног партнера, у општини Жабари износе 29.150.000,00  динара па је преливање 

средстава и у буџет општине сасвим известан као последица инвестирања извршеног 

од стране приватног партнера. 

 

Редовни прилив средстава у буџет општине су порези на додату вредност, комуналне 

таксе, плаћање комуналних услуга од стране приватног партнера и други приходи које 

општина остварује по основу чињенице да на њеној територији привредни субјект 

обавља привредну делатност. 

 

Ванредни приливи у буџет општине у току трајања пројекта су донације приватног 

партнера за пројекте општине и општинске институције, спонзорства приватног 

партнера, едукативни пројекти приватног партнера на подизању свести о очувању и 

заштити животне средине које реализује и финансира приватни партнер сопственим 

средствима на територији општине. 

Уштеда буџетских средстава  у току трајања пројекта настаје реализацијом пројекта на 

основу кога општина обављање услуге и трошкове поводом вршења услуге преноси на 

приватног партнера, а тиме директно врши уштеду буџетских средстава са једне 

стране, а са друге стране, добија квалитет услуге који самостално не би могла да 

достигне. 

 

Приватни партнер према пројекту о свом трошку: 

 врши набавку посуда за сакупљање отпада у вредности од10.900.000,00 РСД 

 врши одржавање посуда за сакупљање отпада 

 обезбеђује покривеност целе територије општине Жабари комуналном услугом 

сакупљања и транспорта отпада 

 обавља поправку, одржавање  и набавку моторних возила и осталих техничких 

средстава  

 поседује/располаже санитарном депонијом 

 

Запошљавањем незапослених, општина се ослобађа плаћања социјалног и здравственог 

осигурања. 
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4)Подаци о утицају концесионе делатности на животну средину на 

инфраструктуру и друге привредне области  и  на ефикасно функционисање 

техничко-технолошких система 

 

Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 

43/2011 и 14/2016) у члану 5. прописано је да су правна и физичка лица дужна да у 

обављању својих делатности обезбеде: рационално коришћење природних богатстава, 

урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и 

производних трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне 

средине, у складу са законом. 

Законом о управљању отпадом („Сл гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) у 

члану 6. прописано је начело избора најоптималније опције за животну средину што је 

системски и консултативни процес доношења одлука који обухвата заштиту и очување 

животне средине. Примена избора најоптималније опције за животни средину 

установљава, за дате циљеве и околности опцију, или комбинацију опција која даје 

највећу добит или најмању штету за животну средину, уз прихватљиве трошкове и 

профитабилност, како дугорочно, тако и краткорочно. 

 

Приватни партнер је регистровани привредни субјект за управљање отпадом, према 

томе обавља делaтност која је једна од најбитнијих димензија у заштити 

животнесредине како превентивно тако и на начин да директно кроз своју делатност 

отклања последице загађења животне средине. 

Приватни партнер своју делатност обавља у складу са корпусом прописа који треба да 

обезбеде заштиту животне средине и којима су прописане обавезе и директна 

одговорност како за правно лице тако и за одговорна лица у правном лицу и 

представља битну карику у систему заштите животне средине, који је и директно 

упућен на надлежно Министарство. 

 

У том смислу, треба очекивати унапређење начина управљања отпадом у општини 

зависно од могућности и економско-технолошких аспеката. 

Пре свега, то подразумева: 

 укључивање у организовано сакупљање комуналног отпада свих домаћинстава 

на територији; 

 унапређење примарне селекције отпада тј. формирање рециклажног дворишта 

где би се вршило одвајање секундарних сировина; 

 искоришћење секундaрних сировина кроз поновну употребу или рециклажу; 

 адекватно трајно збрињавање комуналног отпада на санитарну депонију; 

 санацију свих дивљих депонија на територији; 

 обезбеђење услова да се дивље депоније не формирају; 

 законито и безбедно депоновање. 

На који начин то може бити очекивано пре свега зависи од финансијских капацитета, 

али и од временског периода потребног за реализацију решења као и 
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 могућег проширења обима у будућности у складу са техничко-технолошким 

напредовањем ове области. 

Хијерархијски поређане фазе у процесу управљања отпадом јасно показују да је 

најбоље решење за животну средину смањење количине отпада односно његова 

поновна употреба. 

На местима где превенцијом није могуће смањити количину насталог отпада отпад се 

„пропушта“ кроз многобројне технолошке процесе који ће га учинити обновљивим 

ресурсом. То се постиже рециклажом, компостирањем, солидификацијом... итд. 

Када се употребљени материјали рециклирају добијају се нови производи и тако се 

смањује  потреба за коришћењем природних ресурса. Сировински ресурси на планети 

су ограничени, ако се не будемо одговорно односили према њима човечанство ће се 

суочити са недостатком нафте, угља, дрвета и других материјала. Употреба 

рециклираних материјала у производњи штеди енергију јер је далеко већа потрошња 

кад се нови производи добијају прерадом природних сировина, него кад се израђују од 

рециклираних материјала. Штедња енергије је важан фактор у очувању животне 

средине и ублажавања глобалног загревања и последица које оно оставља на планету 

Земљу. Смањењем употребе природних сировина смањује се загађење ваздуха, воде и 

тла, те је рециклажа значајан фактор у очувању природне средине. Уштеда енергије 

доприноси смањеном емитовању гасова изазивача ефекта стаклене баште. 

Немогућност примене и једне од ових опција, без обзира на разлог, даје једину 

расположиву опцију за третирање отпада - одлагање на санитарну депонију. Санитарна 

депонија је место одређено за одлагање отпада, обично са природном заштитом 

подземних вода (глинени слој), са обавезном додатном заштитом земљишта и 

системом за управљање процедним водама и депонијским гасом. Ту се отпад одлаже, 

одређеним технолошким поступцима се компактира до најмање практичне запремине и 

покрива слојем земље на санитаран и систематичан начин. 

 

Поверавање обављања комуналне делатности сакупљања и депоновања комуналног 

отпада са територији општине Жабари има значајан утицај на животну средину у тој 

мери да јој је циљ заштита животне средине и претпоставка је за стварање услова за 

даљи одрживи развој локалне заједнице, што значи: побољшање квалитета живота 

грађана кроз подизање квалитета животне средине на виши ниво, као и допринос 

успостављању укупног система заштите животне средине.  

Посебни циљеви су: 

1. Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна 

средина; 

2. Превенција настанка локалних сметлишта, као и отклањање опасности од 

њиховог штетног дејства на здравље људи и животну средину; 

3. Поновно коришћење и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина и 

корисних компоненти из отпада и коришћење отпада као енергента; 

4. Развијање свести код грађана о значају управљања отпадом и заштити 

животне средине; 

5. Спречавање загађења воде, ваздуха и земљишта; 
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6. Отклањање опасности по биљни и животињски свет; 

7. Отклањање опасности од настанка удеса, експлозија и пожара; 

8. Отклањање утицаја на пределе и природна добра посебне вредности; 

9. Смањење нивоа непријатних мириса. 

 

Потребно је створити услове да се за што краће време омогући решење што већег броја 

проблема везаних за чврст комунални отпад на територији општине, према основним 

информацијама о комуналном отпаду у општини Жабари. 

    Врсте комуналног отпада и проценат заступљености у укупном отпаду 

 

 

 

У случају прекида континуираног сакупљања, одвожења и депоновања комуналног 

отпада свако домаћинство у насељима радило би са отпадом шта хоће и шта мисли да 

треба да ради. Већина становништва  не зна да многи делови отпада, припадају 

категорији опасног отпада (амбалажа од пестицида, животињски отпад и др). 

 Постоји опасност од настанка  „дивљих“ депонија, које по правилу настају најчешће 

поред путева, мањих речних корита где је једном речју и најгоре да се 

 

 

Врста отпада 

 

Проценат (кг) 

Баштенски отпад 6,37 

Остали биоразградиви отпад         52,28 

Папир  6,05 

Стакло 2,15 

Картон 3,90 

Картон са воском 0,31 

Картон са алуминијумом 0,59 

Метал-амбалажни и остали 0,92 

Метал-алуминијумске конзерве 0,23 

Пластични амбалажни отпад 1,89 

Пластичне кесе 6,84 

 

 

Тврда 

пластика 

ПП  

 

2,33 

 

0,53 

ПЕ 0,07 

ХДЛП 0,29 

ПЕТ 0,80 

ПВЦ 0,03 

Непознато 0,61 

Текстил 6,01 

Кожа 0 

Пелене 1,58 

Фини елементи 8,55 

УКУПНО: 100% 
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 формирају, а на територији општине Жабари овај проблем је углавном решен и било 

би недопустиво да се дивље депоније после много година поново формирају. 

У циљу успостављања система заштите животне средине и израде плана сакупљања 

отпада, мора  се поћи од количине и структуре отпада, начина и технологије 

сакупљања и одвожења отпада и његовог одлагања. 

Сакупљање отпада обухвата категорију отпада из домаћинства као и комерцијални 

отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама и нема карактер 

опасног отпада. 

Ради утврђивања рута и постављања посуда за сакупљање отпада по врсти 

(контејнер/канта) и њихов број у  насељима на територији општине Жабари значајан је 

преглед броја становника у насељима, преглед  установа по насељеним местима, са 

бројем ученика у школама и запослених по појединим  установама и предузећима, 

преглед насеља са мрежом  путева  као и преглед путне инфраструктуре, државних 

путева, општинских путева и улица, који се експлоатишу приликом функционисања 

сакупљања и одвожења отпада по рутама. 

 

5)Захтеви у погледу услова рада, безбедности и заштите здравља и сигурности 

запослених којеангажује приватни партнер 

 

Безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у којима се 

предузимају одређене мере и активности у циљу заштите живота запослених и других 

лица који на то имају право. Интерес свих субјеката и сваког појединца је да се оствари 

највиши ниво безбедности и здравља на раду, да се нежељене последице као што су 

повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању 

могућу меру, односно да се остваре услови рада у којима би запослени имао осећај 

задовољства при обављању својих професионалних задатака. За остваривање оваквог 

циља неопходан је системски приступ у превентивном деловању и повезивање свих 

субјеката који су носиоци одређених обавеза. 

 

Захтеви у погледу услова рада, безбедности и заштите здравља и сигурности 

запослених које ангажује приватни партнер, у својству послодавца, реализују се 

применом мера прописаних  Законом о безбедности и здрављу на раду, члан 9., 10. и 

11. („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015) ( у даљем тексту:Закон). Према 

наведеном, приватни партнер – послодавац дужан је:  

  да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су 

спроведене мере безбедности и здравља на раду; 

 да се не ослобађа обавеза и одговорности у вези са применом мера 

безбедности и здравља на раду одређивањем другог лица или преношењем 

својих обавеза и одговорности на друго лице; 

 случају настанка повреде на раду због неуобичајених и непредвидивих 

околности које су ван контроле послодавца или због изузетних догађаја чије се 

последице упркос свим настојањима нису могле избећи, послодавац није 

одговоран у смислу овог закона; 
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 дужан је да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким 

могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и средства и опрема 

за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени, да 

не угрожавају безбедност и здравље запосленог; 

 дужан је да обезбеди да спровођење мера безбедности и здравља на раду не 

проузрокује финансијске обавезе за запосленог и представника запослених и не 

утиче на њихов материјални и социјални положај стечен на раду и у вези са 

радом; 

 дужан је да, приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди 

превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених као и да за 

њихову примену обезбеди потребна финансијска средства; 

 дужан је да обезбеди превентивне мере пре почетка рада запосленог, у току 

рада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором радних и 

производних метода којима се обезбеђује највећа могућа безбедност и заштита 

здравља на раду, заснована на примени прописа у области безбедности и 

здравља на раду, радног права, техничких прописа и стандарда, прописа у 

области здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензијског и 

инвалидског осигурања  и др. 

 

У члану 14. и 15. Закона прописано је да је Послодавац (даље: приватни партнер) 

дужан да општим актом, односно колективним уговором, утврди права, обавезе и 

одговорности у области безбедности и здравља на раду. Приватни партнер је дужан да: 

1) актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду; 

2) запосленом одреди обављање послова на радном месту на којима су спроведене 

мере безбедности и здравља на раду; 

3) обавештава запослене и њиховог представника о увођењу нових технологија и 

средстава за рад, као и о опасностима од повреда и оштећења здравља који настају 

њиховим увођењем, односно да у таквим случајевима донесе одговарајућа упутства за 

безбедан рад; 

4) оспособљава запослене за безбедан и здрав рад; 

5) обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду; 

6) обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду 

у исправном стању; 

8) обезбеди на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада прописане 

лекарске прегледе запослених у складу са овим законом; 

9) обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број запослених за 

пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности; 

10) заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или 

здравље запослених; 

11) обезбеди мере заштите од пожара, спасавање и евакуацију у складу са посебним 

законом. 
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6)Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у 

поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора 

коцесионара и преговарања. 

 

Избор приватног партнера извршио би се у складу са Законом којим се регулишу 

јавно-приватна партнерства са елементима концесије, у отвореном поступку јавне 

набавке у којем би се бодовали следећи критеријуми: 

 референтна листа приватног партнера; 

 техничка опремљеност; 

 поседовање санитарне депоније у својини или на основу уговора о дугорочном 

закупу; 

 понуђена цена  услуге коју плаћају крајњи корисници; 

 програм сакупљања. 

 

 Приватни парнтнер у поступку треба да обезбеди два средства обезбеђења: 

1.Средство обезбеђења за озбиљност понуде-банкарска гаранција која гласи на износ 

од 500.00,00РСД,која се враћа након закључивања јавног уговора. 

2.Средства обезбеђења за добро извршење посла-две оверене и потписане бланко  

менице са клаузулом,,без протеста без трошкова“ која гласина износ у висини  од10% 

од вредности посла обрачунате на годишњем нивоу,регистроване у НБС и потписана и 

оверена менична овлашћења. 

 

 

 

 

7)Рок трајања концесије, укључујући образложење предложеног рока 

 

Рок трајања концесије – поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, 

транспорта  и депоновања комуналног отпада из насеља са територије општине 

Жабарије 10 (десет) година. 

 

Образложење предложеног рока, састоји се у чињеници да приватни партнер има 

инвестициона улагања за које је предвиђено да се врате у току 8 година обављања 

поверене делатности, а последње 2 године остају за остваривање профита приватног 

партнера. Образложење рока трајања концесије садржано је и у одредбама Закона о 

јавно–приватном партнерству и концесијама (,,Сл. гласник РС“, број 88/11 и 15/2016), 

где треба истаћи да је: 

 чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 15/2016) дефинисано да се рок на који се 

закључује јавни уговор одређује на начин који не ограничава тржишну утакмицу 

више него што је то потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног 

партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир 

ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора, али и да 

рок из става 1. овог члана не може бити краћи од 5 година ни дужи од 50 
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година,уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор 

уз избор приватног партнера на начин и у поступку прописаним овим законом. 

 

 чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама 

(,,Сл. гласник РС“, број 88/11 и 15/2016) је такође дефинисано да када се јавним 

уговором успоставља ЈПП са елементима концесије, рок се утврђује у складу са 

овим законом, осим ако рок на који се даје концесија није одређен посебним 

прописом којим се уређује област из које је предмет концесије. 

 

 

        8) Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог 

улагања, начин плаћања, давања гаранција и другихсредстава обезбеђења за 

извршавање концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према 

корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење 

приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора и 

цене и општи услови за коришћење добара 

 

а)Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог 

улагања 

 

-За успешну финализацију овог пројекта неопходно је: 

  покрити услугом 3.404 домаћинстава, јавне, индустријске и остале 

комерцијалне објекте; 

  обезбедити довољно специјализованих возила камиона смећара; 

  обезбедити довољан број посуда за домаћинства потребних за вршење 

услуге; 

  обезбедити и опремити административно одељење и одељење подршке 

клијентима; 

  обезбедити паркинг и сервис за возила; 

  безбедити простор за лагер опреме; 

  обезбедити континуирано побољшање услуге и подизање свести грађана; 

           обезбедити опрему за примарну селекцију, 

         обезбедити санитарну депонију; 

        обезбедити  довољан број радника за несметано вршење услуге. 

 

-Услуге које пројекат обухвата су: 

  организација и план сакупљања по месним заједницама; 

  подела посуда домаћинствима (реверс); 

  организација оперативног сектора на сакупљању и транспорту; 

  сакупљање и одвожење комуналног отпада од клијената, корисника 

услуге; 

  организовано пружање услуге комерцијалним и индустријским 

клијентима у складу са њиховим потребама; 
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  превоз и квантификација превеженог отпада (вагање и израда мерног 

листа); 

        организација и имплементација примарне селекције отпада; 

  квантификација селектованог отпада и третман; 

  организација и вођење транспарентне, уредне и детаљне евиденције 

пружених услуга, као и корисника обухваћених услугом; 

  израда месечних рачуна за пружену услугу; 

  дистрибуција израђених рачуна; 

  наплата месечних задужења; 

  организација одељења подршке клијентима корисницима услуге као и 

континуирано отклањање свих уочених недостатака; 

  ИТ и комуникациона подршка, техничка и технолошка подршка; 

       сервис и одржавање; 

 депоновање отпада на санитарну депонију. 

-Процена трошкова          

За ову услугу неопходно је извршити инвестицију у: 

 возила за сакупљање; 

 посуде за сакупљање; 

 најам и опремање дворишта за сакупљање; 

 опрему за примарну селекцију и третман; 

 опрему за административни центар, сервис и одржавање, 

као и подршку клијентима; 

 

-Капитални трошкови 

 

Основни капитални трошкови 

Назив трошка   НСВ   (РСД) 

Специјално возило  17.500.000,00  РСД  

Посуде за сакупљање 10,900.000,00  РСД 

Опремање Административног центра и центра за подршку клијентима: 

     250.000,00  РСД 

Укупно капитални трошкови:  29.150.000,00  РСД  

 

 

-Процена ризика  

 

У складу са истраживањем основни ризици при капиталној инвестицији у случају овог 

пројекта су: 

• Ризик крађе 

• Ризик пожара 

• Ризик оштећења 

• Ризик квара 

 



 

 

 276 

Наведени ризици се могу контролисати у одређеној мери уплатама премија осигурања 

као и превентивним мерама одржавања. 

За капиталне инвестиције у возила, административни центар и центар за подршку 

клијентима, као и сакупљачко двориште, ризике је могуће  контролисати и свести на 

минимум, док су ризици трошкова опреме, посуда за сакупљање, мање подложни 

контроли и одржавању те се  морају урачунати у општи ризик пословања. 

 

Укупни ризик капиталног трошка је на нивоу 37.89 % у односу на укупни капитални 

трошак. 

 

Појашњење: Обзиром да део капиталног трошка може бити покривен осигурањем 

(возила, административни центар и сакупљачко двориште) на осигуране ризике (крађа, 

пожар, природна непогода и сл.) а део капиталног трошка не може бити покривен 

(посуде), ризик капиталног трошка је израчунат по формули: 

Ркт-Ризик капиталног трошка 

нПКт-не Покривени Капитални трошак 

ПКт-Покривени Капитални трошак 

              
1.Трошкови – нема трошкова повезаних са својином. 

2.Резидуална вредност – нема резидуалне вредности, сва основна средства 

предвиђена капиталним трошковима се отписују у периоду трајања пројекта 

3.Остали капитални приливи – нема осталих прилива 

4.Износи (цене) – ефекти инфлације не постоје приликом набавке у текућој години. 

 

 

Кратак преглед трошкова за период од 10 година 

 

Назив трошка НСВ (РСД)  

Основни капитални трошкови 29.150.000,00 

Ризици37.39% 10.900.000,00 

Укупно: 40.050.000,00 

 

Ови ризици се према уговору и матрици ризика дислоцирају на приватног партнера у 

ЈПП са елементима концесије 

 Трошкови – нема трошкова повезаних са својином 

 Резидуална вредност – нема резидуалне вредности, сва основна средства 

предвиђена kапиталним трошковима се отписују у периоду трајања пројекта 

 Остали капитални приливи – нема осталих прилива 

 Износи (цене) – ефекти инфлације не постоје приликом набавке у текућој години. 

 

Поред овога неопходно је узети у обзир и све зависне и независне трошкове везане за 

пружање услуге као што су: гориво, мазиво, потрошни материјали, ИТ и 

комуникациона опрема, директни извршиоци (зараде), простор за рециклaжно 

двориште, најам и опрему за административни центар. Сви трошкови капиталних 
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инвестиција биће финансирани у случају ЈПП са елементима концесије из извора 

приватног партнера. 

 

Након успостављања организованог сакупљања и одвожења комуналног отпада у 

складу са пројектом успоставиће се систем месечног фактурисања услуга у складу са 

бројем услужених домаћинстава и то тако да инвестиција са свим припадајућим 

трошковима буде оправдана и послује позитивно у складу са тржишним законима. 

 

-Оперативни трошкови 

 

Кључне претпоставке и кратак преглед оперативних трошкова који су добијени 

истраживањем и анализом тржишта 

 

 

Трошак НСВ (РСД) 

Трошкови радника бруто 39.600.000,00 

Трошкови закупа благајне 3.000.000,00 

Трошкови закупа сакупљачког дворишта 6.000.000,00 

Трошкови одржавања камиона 12.000.000,00 

Трошкови поправке посуда 3.600.000,00 

Трошкови горива 24.000.000,00 

Административни трошкови 20.400.000,00 

Трошкови менаџмента/ 

Трошкови депоновања 
14.280.000,00 
63.450.000,00 

Укупно: 186.330.000,00 
 

Трошкови услуга односно оперативни трошкови су добијени истраживањем тржишта и 

провером доступних података.  

У обзир су узете бруто зараде на тржишту рада, реални трошкови закупа пословних 

простора у оквиру општине. 

Трошкови одржавања и поправке су преузети из искуствене документације као и из 

доступних извора из бранше.  

Остали административни трошкови и трошкови манаџмента су добијени 

истраживањем тржишта, а приказани су у односу на вредности по једном уговору за 

услугу. 

 

Сви оперативни трошкови се према матрици дислоцирају на приватног партнера. 

 

Планиране замене: током животног века пројекта нису планиране замене. Животни век 

материјала и опреме је у складу са животним веком пројекта. 

У току трајања пројекта се очекује побољшање услуге. Начин и организација рада ће 

довести до подизања свести грађана према очувању животне средине. Пројектом ће се 

повећати квалитет јавних услуга и повисити стандард грађана у складу са захтевима. 

Услуга ће бити свеобухватна и приступ услузи ће бити омогућен свим грађанима 

општине.  

Све оперативне трошкове и ризике према матрици треба пребацити на приватног 

партнера. 
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 Приходи су планирани у оквиру трајања пројекта и то путем наплате услуге од грађана 

кроз месечно фактурисање. 

 

-Дисконтовани токови новца и анализа осетљивости 

 

 У пројекту је коришћена дисконтна стопа 5,5 % коју препоручује Европска комисија за 

тзв. некохезијске  земље (садржана у Методологији  за анализу добијене вредности у 

односу на уложена средства у јавно- приватном партнерству и концесијама). У 

пројекту је коришћена препоручена стопа инфлације 4,0 % за сваку наредну годину. 

Препорука РФБ. 

 

 

Сажетак дисконтованих токова новца 

        

Tрошак НСВ (РСД)  

Основни капитални трошкови 29.150.000,00 

Ризици37,39% 10.900.000,00 

Укупно I: 40.050.000,00 

Трошковизараде радника бруто 39.600.000,00 

Трошкови закупа благајне   3.000.000,00 

Тошкови закупа сакупљачког дворишта   6.000.000,00 

Трошкови одржавања камиона 12.000.000,00 

Трошкови поправке посуда   3.600.000,00 

Трошкови горива 24.000.000,00 

Административни трошкови 20.400.000,00 

Трошкови менаџмента 14.280.000,00 

Ризици 24.651.044,33 

Трошкови депоновања 63.450.000,00 

Укупно укључујући утицај инфлације: 223.709.794,02 

Укупно III приходи укључујући утицај 

инфлације: 
313.655.421,49 

Укупно (III – II - I) укључујући дискотну 

стопу: 
26.976.210,85 

Уколико се не  пренесе довољан обим ризика,задржан ризици на страни 

јавног партнера резултираће неискоришћеним потенцијалом коначно остварене 

,,вредности за новац“,док ће превелики волумен пренетих ризика резултирати 

додатним износима за покриће ризика од стране приватног партнера.То води до 

закључка да је у поступку примене пројекта потребно посветити нарочиту пажњу 

оптималној алокацији ризика. 

Оптимална алокација ризика представља: 

-алокацију оних ризика на приватног партнера којима он најбоље управља; 

-задржавање оних ризика на страни јавног партнера којима он објективно ефикасније 

управља и/или оних ризика на које приватни партнер објективно не може да 

утиче(Методологија за анализу добијене вредности у односу на уложена срадства у 

јавно-приватном партнерству и концесијама,Комисија за ЈПП). 
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Матрица расподеле  ризика у случају  ЈПП 

Услуга од јавног значаја  

Расподела ризика  

Јавни 

партнер  

Приватни 

партнер  

Подељени 

ризици  

Пројектовање        

Усклађеност са наменом  
 

  Х 
 

Рокови за припрему 

документације  
X     

Застоји иницирани од ЈП  X     

Застоји иницирани од ПП    X   

Ризик неодобрених решења    X   
Промена опште законске 

регулативе  
    X 

Извођење        

Управљање пројектом    X   

Финансирање пројекта    X   

Прекорачење трошкова    X   

Прекорачење рокова    X   

Ризици капиталних трошкова    X   

Ризици оперативних трошкова    X   

Виша сила      X 
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Капитални трошкови  

 
Ком  Вредност РСД  

Камион смећар  1 17.500.000,00 

Посуде 120 л  3.000 7.500.000,00 

Посуде 1100 л  100 3.000.000,00 

Посуде 7 м³  4 400.000,00 

Опремање благајне  1 250.000,00 

Опремање сакупљачког дворишта  1 500.000,00 

Ризик капиталних трошкова  37,39% 10.900.000,00 

 

Оперативни трошкови (на месечном нивоу) 

  
Бр.  Вредност РСД  

 
Трошкови зарада радника бруто  6 39.600.000,00 

 
Трошкови закупа благајне  1 3.000.000,00 

 

Трошкови закупа сакупљачког 

дворишта  
1 6.000.000,00 

 
Трошкови одржавања камиона  1 12.000.000,00 

 
Трошкови поправке посуда  1 3.600.000,00 

 
Трошкови горива  1 24.000.000,00 

 
Административни трошкови  3.400 20.400.000,00 

 
Трошкови менаџмента  3.400 14.280.000,00 

 Трошкови депоновања 1 
     

528.750,00 

 

Напомена: за утрошак горива калкулација је прављена на следећи начин  

Мп=Потл х Гкм х Црсд 

        100 

Мп-месечна потрошња 

Потл-просечна потрошња возила на 100км у оквиру параметара 

Гкм-гажених километара месечно у складу са планираним  рутама  

Црсд-цена литре горива у рсд у тренутку израде калкулације 

 

 

 

 

Број корисника  3.404 

Цена услуге сакупљања по кориснику (рачуну)  450,00/ домаћинство 

Јавне установе 15,00/ м2 

Предузећа, привредници и предузетници 40,00/ м2 

Проценат наплате услуге  80% 
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         Након завршеног периода вршења услуге у трајању од 10 година НСВ ТОТАЛ пре пореза 

на добит је на нивоу 10,23% у односу на РОИ и ОП трошкове пројекта: 

НСВ % =   НСВТппд   х  100 

             Кт+Σ(От1-10) 

 

 

НСВ% - Нето садашња вредност у процентима 

НСВТппд-Нето садашња вредност пре пореза на добит 

Кт-капитални трошкови 

Σ(От1-10)-Кумулатив оперативних трошкова у периоду извршења услуге 

 

 

Закључак: 

Према свим доступним подацима и калкулацијама предлажемо да се пројекат изведе у 

облику Јавно-Приватног Партнерства 

 

 

Спецификација о финансијској прихватљивости ЈПП са елементима концесије за 

јавно тело и у погледу финансирања пројекта; спецификација о прихватљивости у 

погледу права и обавеза приватног и јавног партнера са образложењем права и 

обавез 

Јавни партнер нема никаквих улагања из буџета. Све трошкове сноси приватни партнер. 

 

 

Табела 7 – Матрица улагања 

Врста улагања 
Приватни 

партнер 

Јавни 

партнер 

специјализована 

возила 
x  

радне машине и 

опрема 
x  

Депонија x  

радници и менаџмент x  
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 Обавезе јавног партнера су нефинансијске природе и пре свега се односе на 

омогућавање вршења услуге за време трајања пројекта - ексклузивност Приватног партнера за 

време трајања услуге, пружање података о домаћинствима, броју чланова домаћинстава, правним 

лицима и предузетницима, јавним установама, као и о осталим подацима који су релевантни за 

обрачун накнаде за извршене услуге. 

 

Да би се успоставио одржив систем функционисања Приватног партнера током трајања пројекта 

потребна је континуирана сарадња и помоћ Јавног партнера у прибављању дозвола и сагласности 

које су у надлежности Јавног партнера. 

 

За све време трајања пројекта, како у случају измењене законске регулативе, тако и у другим 

случајевима обе стране су дужне да се старају првенствено о интересима корисника, интересима 

заштите животне средине, као и појединачним интересима Јавног и Приватног партнера. 

 

Обавезa Приватног партнера поред улагања које је ближе описано у претходном излагању је да 

квалитет услуге изрази нарочито кроз придржавање позитивно-правних прописа, поштовањe 

интереса и материјалних добара Јавног партнера, корисника услуга и других лица, заштиту 

животне средине и редовно вођење евиденција о обављању делатности, љубазно понашање 

својих запослених. 

 

Обавеза пружања одговарајућег квалитета услуге односи се на пружање на начин и у роковима 

који обезбеђују одговарајући квалитет, квантитет и континуитет, у складу са појединачним 

одредбама Јавног уговора и Програма сакупљања. 

Обавеза је Приватног партнера да услуге пружа на целокупној територији општине Жабари, у 

складу са Програмом. Програм сакупљања треба да одражава потребе и интересе обе стране, али 

посебно да има у виду критеријуме економске исплативости. 

 

 

 б)давање гаранција и других средстава обезбеђења 

Приватни партнер у поступку треба да обезбеди два средства обезбеђења: 

 

1. Средство  обезбеђења за озбиљност понуде – банкарска гаранција која гласи на износ од 

500.000,00 РСД која се враћа након закључивања јавног уговора. 

 

2. Средство обезбеђења за добро извршење посла - 2 (две) оверене и потписане бланко менице 

са клаузулом „без протеста, без трошкова“ која гласи на износ у висини од 10% од вредности 

посла обрачунате на годишњем нивоу, регистроване у НБС  и поптисана и оверена менична 

овлашћења. 
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 в)Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет 

концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања 

услова и начина вршења надзора 

 

Успостављањем организованог система сакупљања комуналног отпада на читавој територији 

општине, предупредиле би се штетне појаве да домаћинства у насељима раде са отпадом шта 

хоће или шта мисле да треба да раде, а да већина не зна да многи делови отпада припадају 

категорији опасног отпада (амбалажа од пестицида, животињски отпад и др.). 

Потенцијална опасност од настанка „дивљих“ депонија, најчешће поред путева, мањих 

речних корита, које стварају вишеструку опасност почев од лаког ширења загађења 

земљишта, ваздуха и ширих водотокова до настанка вештачких брана од отпада на 

недоступним местима које директно утичу на изливање водотокова, настанак поплава и 

осталих удеса који изазивају материјалну штету становништву и непроцењиву штету 

животној средини. 

У циљу успостављања система заштите животне средине и израде плана сакупљања отпада, 

мора  се поћи од количине и структуре отпада, начина и технологије сакупљања, одвожења 

отпада и његовог одлагања. 

 

Табела 11 - Врсте комуналног отпада и проценат заступљености у укупном износу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сакупљање отпада обухвата категорију отпада из домаћинства као и комерцијални отпад 

који настаје у предузећима, установама и другим институцијама и нема карактер опасног 

отпада. 

 

Ради утврђивања рута и постављања посуда за сакупљање отпада по врсти (контејнер/канта) 

и њихов број у  насељима на територији општине Жабари значајан је преглед броја 

становника у насељима, преглед  установа по насељеним местима, са бројем ученика у 

школама и запослених по појединим установама и предузећима, преглед насеља са мрежом  

путева  као и преглед путне инфраструктуре, државнихпутева, општинских путева  

и улица, који се експлоатишу приликом функционисања сакупљања и одвожења отпада по 

рутама. 

     Врста отпада Проценат (%) 

      Баштенски отпад 6,37 

     Остали биоразградиви отпад 52,28 

      Папир  6,05 

      Стакло 2,15 

       Картон 3,90 

      Картон са воском 0,31 

      Картон са алуминијумом 0,59 

       Метал-амбалажни и остали 0,92 

       Метал-алуминијумске конзерве 0,23 

       Пластични амбалажни отпад 1,89 

       Пластичне кесе 6,84 
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 Преглед насеља и броја становника:Општина Жабари се састоји од 17 месних 

заједница(Александровац,Брзоходе,Витежево,ВлашкиДо,Кочетин,Мирјево,Ореовица, 

Полатна,Породин,Свињарево,Сибница,Симићево,Тићевац,Четереже,Жабари,Точка,Горња 

Ливадица) од којих се 7 налазе на државном путу другог реда бр.130 Пожаревац-Свилајнац. 

Општина има Дом здравља и амбуланте у 6 месних заједница,две матичне школе са 15 

подручних школа, предшколска установа са објектима на две локације. 

 

 

 Најзначајнија обавеза приватног партнера према корисницима услуга јесте 

обезбеђивање услуге сакупљања отпада од грађана из насеља, институција, предузећа и 

других правних лица у оквиру утврђених рута и депоновање у складу са законским 

прописима и принципима очувања животне средине. 

 

 Основа пружања услуге је свеобухватно управљање отпадом, од организације и 

опремања посудама за његово сакупљање, преко манипулације механизацијом за 

прикупљање одложеног отпада, транспортом до његовог коначног збрињавања на санитарној 

депонији. Све кораке у реализацији посла прати и опсежна едукација становништва усмерена 

ка подизању свести о очувању животне средине.Корисницима се у зависности од структуре 

насеља на располагање додељују канте 120 l и 240 l,или контејнери од 1.100 l. 

Најчешће се у зонама колективног становања постављају контејнери од 1.100 l док се за 

индивидуална домаћинства, додељују канте од 120 l и 240 l.  

Сакупљање комуналног отпада се организује за сва домаћинства општине или месне 

заједнице, без изузетка. У зависности од конфигурације терена и типа насељености, 

домаћинствима се додељују канте или се на јавним површинама постављају контејнери од 

1.100 l или 5m
3
.  

 За одвојено сакупљање секундарних сировина, успоставља се више могућности. 

Секундарне сировине су: папир, картон, PET, пластика, метална амбалажа, употребљени 

тетрапак и стакло. Начин на који ће се ове секундарне сировине сакупљати пре свега зависи 

од услова на терену, па се најчешће комбинује више могућности или се временом 

модификују како би се успешност раздвајања побољшала.  

 Једна од могућности је да се у договору са Јавним партнером, определе јавне 

површине које су означене као зелена острва на којима се постављају контејнери или жичани 

кавези за посебно одлагање секундарних сировина. Свака посуда је посебно обележена за 

одлагање различитих фракција рециклабилног отпада.  

 Уколико услови на терену захтевају другачији приступ, корисницима се омогућава 

метод одвојеног сакупљања суве и мокре фракције. Суву фракцију чине секундарне 

сировине, док мокру фракцију чини сав остали комунални отпад.За овакав начин 

организацијесакупљања у зонама колективног становања постављају се пластични 

контејнери у бојама са ознакама који отпад се може одложити у ове контејнере.  

Индивидуалним домаћинствима деле се канте које су другачије боје од оних за комунални 

отпад и са ознакама који отпад се може одложити у њих.  

 Осим посуда за сакупљање секундарних сировина користе се и платичне вреће, које 

су такође означене или посебно обојене.  

 Услуга подразумева и сакупљање кабастог отпада. За отпад који превазилази 

димензије посуда које су постављене за регуларан комунални отпад, у току пролећа и јесени 
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се организују акције прикупљања кабастог отпада. Осим ових акција, грађанству су у току 

целе године на располагању услуге изношења кабастог отпада по позиву. За ову намену 

користе се контејнери велике запремине - од 5m
3
, 6m

3
 и 7m

3
. Ови контејнери се празне 

тј.одвозе специјализованим возилима за те намене. 

Оваквим приступом, корисницима се даје решење за безбедно одлагање свих врста отпада, 

локална самоуправа нема проблем са дивљим депонијама, а једини услов за функционисање 

оваквог система је да грађани прате обавештења која им компанија шаље и да се понашају у 

складу са њима.  

 

 За систем контроле над пројектним квалитетом, Јавном партнеру стоје на 

располагању инспекцијски надзор, захтевање извештаја, одобрење Програма и приговори од 

стране корисника и од стране самог Јавног партнера, ангажовање другог правног лица у 

циљу отклањања штете настале лошим квалитетом или непружањем услуга од стране 

Приватног партнера (у складу са Јавним уговором). 

Инспекцијски надзор над обављањем делатности сакупљања комуналног отпада из насеља на 

територији општине Жабари обављају надлежне инспекцијске службе (комунална 

инспекција, инспекција рада и сл.). 

 Корисници могу у сваком тренутку изјавити приговор на квалитет услуге која им се 

пружа. У складу са позитивним прописима који регулишу материју заштите потрошача, а 

који се посебно примењују у области услуга од општег економског инетереса, Приватни 

партнер је дужан на приговор одговорити у року од 8 дана(Закон о заштити потрошача,Сл. 

гласник РС 62/2014,6/2016-и др закон). 

 

г) цена услуге и начин плаћања 

 

 Приватни партнер формира цену према тржишним критеријумима. 

 У складу са Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“,број  88/11 и 

104/16)Одлуку о промени цена комуналне услуге доноси вршилац комуналне услуге. 

На одлуку о промени цена, сагласност даје надлежни орган Јавног партнера(Општинско 

веће). 

Уз захтев за давање сагласности, вршилац комуналне делатности надлежном органу Јавног 

партнера(Општинском већу) доставља образложење које нарочито садржи разлоге за 

промену и детаљну структуру предложене цене. 

Приватни партнер формира цену према тржишним критеријумима при чему разликујемо две 

групе корисника. 

 

Корисници услуге сакупљање и транспорт  отпада: 

 

 Изношење смећа-домаћинства-канта 120 л 

 Изношење смећа, остали корисници: 

- Предузетници-канта 120л 

- Правна лица-канта 240л 
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 Изношење смећа- домаћинства и остали корисници: 

- Правна лица-контејнери 1100л 

- Предузетници- контејнери 5000л 

 

 Трошак депоновања сноси општина. 

 Систем наплате за извшену комуналну услугу је јединствен за све кориснике услуга 

који плаћају, претходно утврђену и одобрену цену, на основу достављеног рачуна за извшену 

услугу у претходном месецу у коме је наведен износ за плаћање и рок плаћања. 

Општини се рачуни за услугу депоновања испостављају једном месечно. 

 

 

 

      д) планирана динамика развоја пројекта, од поступка доделе све до почетка 

пружања услуге 

 

    -Примена пројекта од стане јавног партнера 

 

 1.Анализа оправданости       

 Одлука о покретању поступка реализације пројекта ЈПП са елементима концесије и 

именовање Стручног тима општине Жабари за израду конкурсне документације и  доношење 

Концесијоног акта(,,Сл. гласник општине Жабари, 6/2017,29.јун 2017 године.) 

 Израда Концесионог акта (28.08.2017. године упућен Општинском већу) 

 Упућивање предлога Концесионог акта Комисији за ЈПП ради добијања позитивног 

мишљења(27.септембар 2017.године) 

 Седница Комисије за ЈПП на којој је једна од тачака Предлог Концесионог акта општине 

Жабари (27.новембар 2017.године) где су добијене сугестије и смернице за дораду текста   

 Седница Општинског већа око 20. фебруара 

 

  2.Уступање делатности 

 
 Одлука о објављивању јавног конкурса и Одлука о давању овлашћења председнику општине 

да  у име општине потпише уговор са најбољим понуђачем(Скупштинска одлука око 1. марта 

2018.године) 

 Објављивање јавног позива(око 15. марта 2018.године) 

 Одлука о избору најповољније понуде(око 1.јуна 2018.године) 

 Закључење уговора( око 15.јун 2018. године) 

 

3.Управљање уговором 

 

 Достављање извештаја о реализацији јавног уговора(око 15.јула 2018. године) 

 Периодични извештај од приватног партнера(јун 2019.године) 

 

-Примена пројекта од стране приватног партнера 
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 Планирана динамика примене пројекта, сакупљањаи депоновања комуналног 

отпада са подручја општине Жабари  је (1) један месец од закључивања јавног уговора о 

поверавању обављања комуналне делатности. 

  

 Примена пројекта отпочиње детаљном анализом заснованим на реалном броју 

гравитирајућег становништва и пројектованим количинама отпада. Приватни партнер је у 

обавези да обезбеди довољан број радника за несметано функционисање организованог 

сакупљања комуналног отпада. Након тога следи израда плана сакупљања комуналног 

отпада тј. организација кретања возила и распоред посуда за одлагање отпада на 

одговарајућим локацијама заснованом на фреквенцији пуњења и пражњења контејнера, као и 

капацитету возила. У зависности од места настанка отпада, грађанства, привредних субјеката 

и индустрије потребно је поставити типске посуде за примарну селекцију отпада који може 

да се користи као секундарна сировина. 

 

 Поред оперативног развоја пројекта, паралелно се приступа опремању 

административног центра, ИТ и остале комуникационе опреме. Активно са оперативном 

реализацијом пројекта  врши се кампања обавештавања корисника о плану сакупљања, путем 

медија и директним обавештавањем преко летака. 

Сав отпад се депонује на санитарну депонију у складу са законским прописима и начелом 

очувања животне средине. 

 

 Претпоставке пројекта су да ће вршење услуге бити у континуитету, према унапред 

утврђеном и договореном плану у трајању уговорног периода не краћем од 10 година и да ће 

у року од 2 месеца од почетка пројекта бити обухваћена сва домаћинства која су предмет 

пројекта. Пројекат нема изузетака. 

 

 

Општи услови за коришћење добара 

 

Приватни партнер не користи добра Јавног партнера. 

Приватни партнер се обавезује да има у сваком тренутку расположива средства за обављање 

делатности предвиђене пројектом. 

 Јавни партнер нема обавезу расположивости средстава. 

 

            9) Концесиона накнада 

 

Концесионе накнаде по овом предлогу нема. Разлог томе  је да не постоји економска 

оправданост за увођење концесионе накнаде. 

 

        10) Оквирни модел јавног уговора 
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ОКВИРНИ МОДЕЛ 
 

 

Ј А В Н И У Г О В О Р 

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНОВАЊЕКОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ПОДРУЧЈА 

ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 

 

 

 Закључен између:  

 

1. ОПШТИНE ЖАБАРИ, Ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, коју заступа Председник 

oпштине Жабари, __________ (у даљем тексту: Јавни партнер) и   

 

2. „_________________________“_____ из __________________________________, 

кога заступа____________________, ______________ (у даљем тексту: Приватни партнер) 

 

На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/11 и 104/2016), 

члана 11. тачка 10. Закона о јавно приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“ број 88/11 

и 104/2016), Одлуке о избору приватног партнера и поверавању обављања комуналне делатности 

сакупљање, транспорта и депоновањакомуналног отпада у насељима општине Жабари број 

__________ од ______201_. године, сагласности Комисије за јавно приватно партнерство и концесије 

на коначан нацрт Уговора број ______ од ______201_. године, Концесионог акта за поверавање 

обављања комуналне делатности сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја 

општине Жабари број ________од ____201_. године,а све у складу са јавним конкурсом објaвљеним у 

Службеном гласнику РС број ____, Порталу јавних набавки и дневном листу „_____________“ од  

______ и Понуде број _____ од________, Општина Жабари и привредно друштво 

_______________________________________________закључују овај Уговор и уређују међусобна 

права и обавезе у циљу поверавања, обављања комуналне делатности сакупљање, транспорт и 

депоновање комуналног отпада, како следи: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

289 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Уговорне стране закључују овај уговор ради обављања комуналне делатности сакупљање, транспорт 

и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари и констатују заједнички интерес за 

дугорочно, континуирано и квалитетно обављање ове делатности. 

 

Уговорне стране констатују да ова делатност представља предуслов за здраву животну средину, бољи 

животни стандард грађана и успешније обављање привредних активности. 

Јавни партнер кроз уговор изражава свој интерес за уређивањем предметне делатности у насељима 

општине Жабари – територији дефинисаној овим уговором, ради уредног и квалитетног обављања 

делатности, чија цена неће угрозити економски стандард грађана. 

 

Приватни партнер закључује уговор ради обављања комерцијалне делатности за чије обављање 

поседује све материјалне и кадровске предуслове, те кроз квалитет и цену услуге очекује њено 

успешно обављање у периоду важења овог уговора. 

 

Уговорне стране се обавезују на обострану сарадњу, пажљиво поступање ради заштите обостраних 

интереса, интереса корисника услуга, материјалних добара, обављања привредних делатности, као и 

других обостраних интереса и интереса корисника услуга. 

 

 

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА 

Члан 1. 

 

Корисници услуга, у складу са овим уговором су: 

- становништво – сви становници који имају пријављено пребивалиште или боравиште на 

територији општине Жабари, као и лица која имају у власништву стамбене објекте на територији 

општине Жабари, а немају пријављено пребивалиште или боравиште на територији општине 

Жабари, односно територији на којој ће се вршити комунална делатност која је предмет овог 

уговора; 

- привреда – сви привредни субјекти, правна лица и предузетници, који обављају делатност у 

пословним просторијама на територијама на којима ће се вршити комунална делатност; 

- институције – здравствене, образовне, културне установе, државне институције и сл., које не 

остварују приходе на тржишту, а налазе се на територији на којој ће се вршити комунална 

делатност; 

-        комунални отпад – дефинисан је Законом о управљању отпадом. Дефиниција комуналног 

отпада у смислу овог уговора се може третирати само у складу са изричитим одредбама закона о 

управљању комуналним отпадом; 

-       програм сакупљања – план према коме Приватни партнер врши комуналну делатност  

сакупљања комуналног отпада од становништва на територији  насеља општине Жабари: 

прецизно одређене руте на којима се крећу специјална комунална возила, назив насељеног места, 

дан када се врши сакупљање на одређеној локацији; 

 -       територија – Општина Жабари и насеља на територији општине Жабари: Жабари,               

      Александровац, Брзоходе, Витежево, Влашки До, Кочетин, Миријево, Ореовица, Полатна,  

      Породин, Свињарево, Сибница, Симићево, Тићевац , Четреже, Точка, Горња Ливадица. 

-       ценовник комуналних услуга – утврђена цена услуге сакупљања комуналног отпада која се 

примењује за становништво, по посуди за сакупљање отпада (канта) или броју чланова 

домаћинства, привредне субјекте и институције по м
2
 пословног простора или по м³ 

отпада;утврђена цена за услугу депоновања. 
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-       важење уговора – период од 10 (десет) година у којем Приватни партнер врши обављање 

комуналне делатности сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја 

општине Жабари 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Овим путем, на начин и под условима предвиђеним у даљим одредбама овог уговора, Јавни партнер 

поверава Приватном партнеру обављање комуналне делатности послова сакупљање, транспорт и 

депоновање комуналног отпада у насељима на територији општине Жабари. 

 

Послови сакупљања, комуналног отпада у смислу овог уговора представљају услугу сакупљања 

комуналног отпада (отпада из домаћинстава – кућни отпад, као и комерцијални отпад, тј. отпад који 

настаје у привредним друштвима, установама и другим институцијама и нема карактер опасних 

отпадних материја, све у складу са Законом о управљању отпадом). 

 

Територијом на којој Приватни партнер има право и обавезу да обавља делатности поверене овим 

уговором сматра се целокупна територија следећих  насеља на територији општине Жабари, и то: 

Жабари, Александровац, Брзоходе, Витежево, Влашки До, Кочетин, Миријево, Ореовица, Полатна, 

Породин, Свињарево, Сибница, Симићево, Тићевац и Четреже, Точка, Горња Ливадица. 

 

 

ЦЕНА УСЛУГЕ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И ПРОМЕНА ЦЕНЕ 

Члан 3. 

 

Према понуди Приватног партнера број ______ од ________године,  цене за услугу сакупљања 

комуналног отпада са подручја општине Жабари су како следи: 

 

- Услуга сакупљања комуналног отпада за становништво  у насељима са територије општине 

Жабари износи __________ динара месечно,  по канти 120л, у цену није урачунат износ ПДВ-а 

(10%); 

 

- Услуга сакупљања комуналног отпада за институције (здравствене, образовне, културне 

установе, државне институције и сл.) у насељима са територије општине Жабари износи за 

канте 120л________ динара месечно и канте 240л _______ динара месечно. У цену није 

урачунат износ ПДВ-а;  

 

- Услуга сакупљања комуналног отпада за домаћинства,правна лица и предузетнике износи 

__________ динара/ за контејнере 1100л и _________динара за контејнере 5000лмесечно. У 

цену није урачунат износ ПДВ-а;  

 

- Услуга депоновања износи _________________. 

 

 

Члан 4. 

 

У току важења овог Уговора, Приватни партнер може извршити промену цена за услугу сакупљања 

комуналног отпада са подручја општине Жабари, уз сагласност Општинског већа општине Жабари. 
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Методологија за промену цена комуналне услуге, вршиће се на основу пораста индекса цена на мало, 

које објављује Завод за статистику Републике Србије. 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 5. 

 

Приватни партнер је власник посуда за сакупљање отпада, канти и контејнера, за које је утврђено да 

треба поставити на територији општине Жабари као и комплетне опреме/механизације неопходне за 

обављање услуге сакупљање, транспорта и депоновања отпада као што су специјална комунална 

возила.  

 

Приватни партнер финансира пословни простор у коме корисници услуга могу да задовоље све своје 

потребе у вези са услугом сакупљања комуналног отпада. 

 

Приватни Партнер финансира, односно сноси трошкове за потребан број стручних кадрова за 

обављање комуналне делатности. 

 

Све наведено у овом члану, мора бити дефинисано Програмом сакупљања комуналног отпада 

Приватног партнера. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 

Члан 6. 

 

Приватни партнер Јавном партнеру предаје два средства обезбеђења, и то: 

 

- за озбиљност понуде – неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив на износ од 

500.000,00 РСД, чији је временско важење ограничено и која се издаваоцу враћа након 

закључивања јавног уговора; 
- за добро извршење посла – 2 (две) оверене и потписане 

бланко менице са клаузулом без протеста, регистроване у НБС и потписана менична 

овлашћења.  

Менице гласе на износ у висини од 10% од вредности посла, обрачунатог на годишњем нивоу. 

Меница може бити активирана само ради ангажовања другог правног лица у циљу отклањања 

штете настале лошим квалитетом или не пружањем услуга од стране Приватног партнера. 

 

Приватни партнер се обавезује да ће поверене комуналне делатности, ближе описане у  2. и 3. члану  

овог уговора, обављати на начин и у роковима који обезбеђују одговарајући квалитет, квантитет и 

континуитет услуга, све у складу са одредбама овог уговора, Програмом сакупљања комуналног 

отпада и складу са законским прописима који регулишу ову област и прописима из области заштите 

животне средине. 

 

Приватни партнер је дужан да донесе Програм у року од 15 (петнаест) дана рачунајући од дана 

закључења овог уговора и да исти достави Општинском већу општине Жабари на начин предвиђен 

овим уговором. 

 

Члан 7. 

 

Приватни партнер ће поверене комуналне послове вршити на подручју Територије општине Жабари и 

у временским интервалима, у складу са Програмом. 
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Усвојени Програм, уговорне стране могу уз обострану сагласност периодично кориговати у складу са 

објективним потребама корисника и одржавања чистоће у целости, имајући при томе посебно у виду 

економске критеријуме исплативости. 

 

Уговорне стране су обавезне да приступе преговорима о изменама Програма у случају измена 

позитивних прописа који регулишу ову област, техничких иновација код Приватног партнера, 

промена стандарда у вршењу предметне делатности, као и у другим оправданим случајевима. 

 

У случају да уговорне стране не усагласе измене Програма када дође до промене позитивних прописа 

који регулишу ову област у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана ступања на снагу измена 

постојећих или доношењем нових прописа, примењиваће се одредбе императивних прописа 

директно. 

 

Члан 8. 

 

У случају да током трајања Уговора дође до поремећаја или прекида у пружању уговорених услуга 

услед више силе, Приватни партнер се обавезује да ће, по престанку ових околности, у најкраћем 

року успоставити уговорени режим пружања уговорених услуга на начин који ће задовољити потребе 

корисника услуга. 

 

Члан 9. 

 

Приватни партнер је обавезан да се у свом раду нарочито придржава општих аката, важећих 

стандарда у вршењу делатности, да се стара о љубазном понашању својих запослених према 

корисницима услуга, безбедности и здрављу на раду својих запослених, поштовању интереса и 

материјалних добара Јавног партнера, корисника услуга и других лица, зашити животне средине и 

редовном вођењу евиденција о обављању делатности. 

 

Приватни партнер се обавезује да обезбеди комерцијалне попусте за повлашћене категорије 

корисника наведене у Конкурсној документацији и према својој понуди број _______ од ___________.  

 

Минимални захтевани стандард и квалитет услуге при обављању комуналне услуге сакупљања 

комуналног отпада које Приватни партнер мора да испуњава утврђени су у оквиру Јавног конкурса и 

Конкурсне документације. 

 

Члан 10. 

 

Приватни партнер се обавезује да пре почетка вршења комуналне услуге, кориснике комуналних 

услуга на адекватан и несумњив начин обавести о свим елементима који су битни за вршење 

предметне услуге, а нарочито о: почетку вршења комуналне делатности, динамике пражњења посуда 

за одлагање комуналног отпада, обавезе одлагања отпада у постављене посуде за сакупљање отпада, 

ценама, роковима и начину плаћања рачуна, као и о свим другим битним елементима услуге. 

 

           

ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПАРТНЕРА 

Члан 11. 

 

Јавни партнер се обавезује да омогући Приватном партнеру ексклузивно право на вршење предметне 

комуналне делатности на Територији дефинисаној овим уговором за време трајања овог уговора.  
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Ексклузивно право из става 1. овог члана подразумева право Приватног партнера да самостално, 

односно искључиво врши предметну делатности на поменутој територији. 

 

Право дефинисано овим чланом, може бити искључено на начин предвиђен 6.чланом  овог уговора, 

односно у ситуацији када Јавни партнер ангажује друго правно лице у циљу отклањања штете 

настале лошим квалитетом или не пружањем услуга од стране Приватног партнера. 

 
 

Члан 12. 

 

Јавни партнер се обавезује да, у границама својих овлашћења и најмање једном годишње, пружи све 

податке и другу потребну помоћ Приватном партнеру неопходну за прикупљање података о броју 

домаћинстава, броју чланова домаћинстава, правним лицима и предузетницима, јавним установама, 

као и о осталим подацима који су релевантни за обрачун накнаде за извршене услуге. 

 

Члан 13. 

 

У случају промене законских прописа који посредно или непосредно утичу на извршавање уговорних 

права и обавеза Приватног партнера, Јавни партнер се обавезује да на писмени захтев Приватног 

партнера, приступи преговорима ради измене Уговора у циљу регулисања новонастале ситуације и 

размотри предлоге Приватног партнера који су у складу са циљевима због којих је Уговор закључен, 

водећи рачуна о интересима корисника, Приватног партнера, а у свему у складу са позитивним 

прописима. 

 

Члан 14. 

 

Јавни партнер се обавезује да за све време трајања овог Уговора предметну комуналну делатност неће 

поверити било ком другом правном лицу или предузетнику, како је дефинисано  11.чланом овог 

уговора. 

 

Члан 15. 

 

Јавни партнер се обавезује да у потпуности сарађује са Приватним партнером и да предузме све 

напоре ради прибављања свих неопходних дозвола и сагласности које су у надлежности Јавног 

партнера, а које су потребне ради извршавања обавеза Приватног партнера преузетих овим уговором. 

              

   

 

ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР, ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ 

Члан 16. 

 

Уговорне стране  су се сагласно споразумеле да се предметне комуналне делатности поверавају 

Приватном партнеру на период од 10 (десет) година рачунајући од дана закључења овог уговора, те 

се на тај начин овај период сматра и временским периодом на који је Уговор закључен („Важење 

уговора“).  

 

Уговорне стране могу продужити Важење овог уговора према критеријумима дефинисаним 

позитивним прописима и оним које пропише Јавни партнер, а који ће садржати однос нивоа 

инвестиције у предметну делатност и периода на који се Важење уговора продужава. 
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Уговорне стране сагласно утврђују да Приватни партнер има право и обавезу да започне са 

обављањем поверених комуналних делатности најкасније првог дана у месецу који долази након 

месеца у којем је уговор закључен, као и доношења свих потребних аката предвиђених овим 

уговором и прибављања свих неопходних дозвола и одобрења.  

 

Члан 17. 

 

Обавеза Приватног партнера да отпочне са обављањем поверених комуналних делатности условљена 

је предузимањем претходних мера и извршењем припремних радњи (у даљем тексту: „Претходни 

услови“) од стране Јавног партнера и то: 

1. да Јавни партнер најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од дана закључења уговора 

стави на увид и располагање Приватном партнеру све информације и податке везане за 

кориснике услуга неопходних за отпочињање обављања комуналне услуге; 

2. да Општинско веће општине Жабари, да сагласност на Ценовник комуналних услуга (у даљем 

тексту: „Ценовник“); 

3. да Општинско веће општине Жабари да сагласност на Програм  који доноси надлежни орган 

Приватног партнера. 

 

Ценовник услуга и Програм, доставља Приватни партнер уз детаљно образложење, које нарочито 

садржи ефекте аката на животни стандард становништва и квалитет услуге. 

 

Члан 18. 

 

Програм мора да садржи: 

1. Тачан назив, тип, капацитет и број механизације која се користи за вршење поверене комуналне 

делатности; 

2. Кадровску опремљеност, односно број и квалификациону структуру лица која ће бити 

ангажована на вршењу поверене комуналне делатности; 

3. Број контејнера и канти за одлагање комуналног отпада и локације где се постављају; 

4. Тачно територијално означавање реона рада, према радним данима у недељи (опис и 

топографски приказ); 

5. Динамика и распоред пражњења контејнера и канти са комуналним отпадом, по реонима. 

6.  Друге елементе који су битни за целокупно сагледавање вршења предметне комуналне 

делатности. 

 

Програм се доставља потписан од стране овлашћеног лица Приватног партнера и оверен печатом, као 

и у електронским облику. 

 

НАПЛАТА УСЛУГА 

 

Члан 19.  

Ценовник – тарифу услуга из оквира предметне комуналне делатности доноси надлежни орган 

Приватног партнера, а исти ступа на снагу у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана објављивања 

одлуке Општинског већа општине Жабари о давању  

сагласности на образложени предлог Ценовника у Службеном гласнику општине Жабари, односно у 

складу са законом и другим важећим прописима. 

 

Члан 20. 

Приватни партнер се обавезује да ће рачуне за извршене комуналне услуге које су предмет овог 

уговора јединствено испостављати Корисницима услуга, на месечном нивоу, и то од првог до петог 
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дана у месецу за претходни месец, у складу са Ценовником који је важио за месец на који се рачун 

односи. 

 

У случају да Корисник услуга не измири доспеле обавезе до 20 – ог дана у месецу за претходни 

месец, Приватни партнер има право и обавезу да зарачуна законску камату почев од дана пада у 

доцњу па до исплате, те да покрене поступак ради намирења судским путем.  

 

Све судске трошкове (судске таксе, адвокатске и друге зависне трошкове) привремено сноси 

Приватни партнер до окончања спора и принудне наплате од корисника услуга. 

 

 

Члан 21.  

 

Приватни партнер ће цену услуге сакупљања отпада, за институције (здравствене, образовне, 

културне установе, државне институције и сл.) одредити у нижем износу од цене за остале привредне 

субјекте, што ће бити дефинисано Ценовником. 

 

 За привредне субјекте чија површина пословног простора прелази _________м
2
, Приватни партнер 

ће обрачун цене вршити по кубику отпада, уместо по м
2
 пословног простора. 

 

За категорију становништва које повремено борави на територији  насеља општине Жабари, 

Приватни партнер ће одредити фиксну цену, која представља просек цене одређене за становништво. 

              

            

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 22. 

 

Када Јавни партнер сматра да Приватни партнер не извршава своје уговорне обавезе, дужан је 

Приватном партнеру доставити писмени допис са детаљним образложењем уочених неправилности. 

 

У случају да је Приватни партнер сагласан са примедбама из дописа из става 1. овог члана, дужан је 

да у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана пријема дописа, достави Јавном партнеру писани 

одговор са прецизираним предлогом о начину и роковима за отклањање уочених неправилности. 

 
У случају да Приватни партнер није сагласан са примедбама из става 1. овог члана, односно Јавни 

партнер није сагласан са предлогом Приватног партнера из става 2. овог члана, поступиће се у складу 

са важећим прописима и одредбама овог уговора. 

 

У случају да се Јавни партнер писмено не изјасни на писмени одговор Приватног партнера у року од 

8 (осам) дана, сматра се  да је Јавни партнер у целости сагласан са предлогом Приватног партнера. 

 

Члан 23. 

 

Уговорне стране се обавезују да ће савесно приступити преговорима у случају да не постигну 

сагласност око спорних питања које се појаве током извршења овог Уговора, полазећи при томе од 

циљева због којег је уговор закључен и реалним економским параметрима.  
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 24. 

Уговорне стране могу заједничком сагласношћу раскинути овај уговор. Споразум мора бити сачињен 

у писаној форми. 

 

Јавни партнер има право једностраног раскида уговора искључиво у случају ако дође до поремећаја у 

погледу континуираног, трајног и квалитетног пружања услуга које су предмет уговора, а поремећај 

није могао бити задовољавајуће отклоњен на други начин као и у случају отварања стечајног или 

ликвидационог поступка над Приватним партнером. У том случају Јавни партнер мора писаним 

путем информисати Приватног партнера о намери једностраног раскида овог уговора и позвати га да 

у најкраћем року отклони неправилности, прецизно наводећи разлоге за раскид, минимум 90 

(деведесет) дана унапред. 

 

У случају раскида овог Уговора из разлога предвиђених у ставу 2. овог члана, Јавни партнер има 

право на накнаду стварне штете, која не утиче на право на накнаду штете корисника услуга и трећих 

лица. У циљу остваривања овог права, Јавни партнер задржава правно да се користи свим правним 

средствима предвиђеним позитивним прописима. 

 

Члан 25.  

 

Приватни партнер има право једностраног раскида овог уговора, уз поштовање отказног рока који не 

може бити краћи од 90 (деведесет) дана. Обавештење о једностраном раскиду мора бити послато у 

писаној форми. Приватни партнер, у случају једностраног раскида мора водити рачуна да Јавни 

партнер и корисници не трпе штету, те мора наставити са пружањем услуга у разумном периоду и 

после истека рока за једнострани раскид, све док Јавни партнер на други начин не обезбеди 

континуирано вршење услуге сакупљања отпада. Приватни партнер задржава право наплате услуге и 

у периоду после 

 истека отказног рока, односно све док врши пружање услуге. Разлози за једнострани раскид уговора 

од стране Приватног партнера могу бити, повреда права ексклузивности дефинисане овим уговором, 

у случају више силе, или услед штетних промена позитивних прописа који у знатној мери 

онемогућавају Приватног партнера у извршењу услуга. 

 

У случају раскида овог Уговора из разлога повреде права на ексклузивност од стране Јавног 

партнера, Приватни партнер има право на накнаду стварне штете. 

 

 

ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 26. 

 

Овај уговор сматра се закљученим даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна, а ступа на снагу дана који следи дану овере пред надлежним органом.  

Овај уговор представља целокупан споразум уговорних страна и његовим потписивањем престају да 

важе сви евентуални писани или усмени уговори и договори који се односе на исту материју. 

Измене овог Уговора не производе правно дејство уколико нису сачињене у писменој форми. Све 

измене и допуне овог уговора, морају бити у складу са Законом о јавно-приватном партнерству, 

другим императивним прописима, у духу овог уговора као и намери које су уговорне стране имале 

приликом закључења овог уговора. 

Не сматра се да је било која уговорна страна одустала од неке одредбе овог уговора, осим ако је то 

учинила у писменој форми.  

Продужење рока за извршење једне обавезе или радње по овом уговору не сматра се продужењем 

рока за извршење било које друге обавезе или радње и не сматра се продужењем целокупног уговора. 
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Члан 27. 

 

Овај уговор је сачињен и потписан на српском језику. 

Уговорне стране могу, за своје сопствене потребе, извршити превод уговора преко судског тумача, 

односно у складу са прописима који се примењују на превод уговора на други језик. У случају спора, 

верзија на српском језику је преовлађујућа. 

 

МЕРОДАВНО ПРАВО И НАДЛЕЖНОСТ СУДА 

Члан 28. 

 
На овај Уговор ће се примењивати и овај уговор ће се тумачити у складу са позитивним правом 

Републике Србије.  

 
Све спорове који могу произићи из примене овог уговора, уговорне стране настојаће да реше мирним 

путем и споразумом. У случају да до споразума није могуће доћи мирним путем, уговорне стране 

уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

 

Дана: 

Број Јавног партнера: 

Број Приватног партнера: 

 

 

ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА     ЗА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА:  

 

___________________________     ____________________ 

 ОПШТИНА ЖАБАРИ 

      

 

М.П. 

 

 

НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, односно да се упише одговарајући текст на остављеним 

празним пољима, потпише и овери од стране одговорног лица понуђача. 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 

подизвођачима уговор попуњава, потписује и оверава понуђач.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача уговор попуњава, потписује и оверава овлашћени 

представник-носилац групе понуђача 

 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 352-2/2018-01 

Датум: 05.02.2018. године 

 

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                            Јован Лукић, с.р. 
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 На основу члана 27. став 13. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017), члана 20. став 1. тачка 25. и члана 32. Закона 

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

закон), члана 9. и 13. Статута општине Жабари („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 7/2008, 3/2013, 

4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), на предлог Општинског већа општине Жабари, Скупштина 

општине Жабари на седници одржаној  08.06. 2018. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О РУШЕЊУ ОБЈЕКТА У НАСЕЉУ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком уређује се рушење пословног објекта у Александровцу, бруто површине у 

основи 339,00м
2
, приземне спратности на к.п.бр. 8546/1 К.О. АЛЕКСАНДРОВАЦ, чиме ће се 

уклонити објекат, односно преостали делови објекта. 

 Објекат из става 1. је од пожара који је проузрокован маја 2013.године оштећен и урушен, 

тако да су остали зидови, темељи и грађевински шут настао од урушавања објекта, који чине 

преостали део објекта чиме је угрожена стабилност објекта, што представља непосредну опасност за 

живот и здравље људи, и безбедност саобраћаја. 

 

Члан 2. 

 

 Општина Жабари је носилац права на објекту и земљишту у јавној својини из члана 1 ове 

одлуке, која преко својих органа, у складу са законом управља имовином општине. 

 У погледу утврђивања надлежности за одлучивање о отуђењу непокретности из јавне својине, 

отуђењем се сматра и одлучивање о рушењу објекта, у складу са законом о јавној својини. 

 

Члан 3. 

 

 Општинско веће општине Жабари образовало је Комисију решењем број 02-11/2018-01 од 

09.05.2018.године, за потребе утврђивања и оцену стања објекта из члана 1. у јавној својини општине 

Жабари – пословног простора у МЗ Александровац и потребе његове реконструкције или рушења. 

 На основу свега Комисија је донела мишљење дана 11.05.2018.године, да је објекат толико 

руиниран да економски није оправдано вршити његову реконструкцију, већ је потрено извршити 

рушење наведног објекта, који чини саставни део ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 

 Избор најповољнијег понуђача радова за рушење објекта из члана 1. вршиће се у поступку 

јавног оглашавања, односно прикупљањем писмених понуда, на начин прописан законом којим се 

уређују јавне набавке. 

 Након ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган општине Жабари-Општинска управа 

спроводи поступак јавне набавке и избор најповољнијег понуђача радова ради рушења објекта из 

члана 1., односно уклањања делова објекта.  

 По завршетку поступка јавне набавке и закључивања уговора са најповољнијим понуђачем 

радова, сматраће се да је тиме окончан поступак отуђења објекта из општинске својине. 
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Члан 5. 

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

Жабари. 

 

 

Број: 020-28/2018-01 

у Жабарима, дана 08.06. 2018. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                             Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 Пословни објекат је од пожара који је проузрокован маја 2013.године оштећен и урушен, тако да су 

од објекта остали зидови и темељи, који чини преостали део објекта чиме је угрожена његове 

стабилности, што представља непосредну опасност за живот и здравље људи, и за безбедност 

саобраћаја. 

 Чланом 27. став 13. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017), у погледу утврђивања надлежности за одлучивање о 

отуђењу непокретности из јавне својине, отуђењем се сматра и одлучивање о рушењу објекта, у 

складу са законом о јавној својини. 

 

                                

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 20. став 3. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017), члана 12. Одлуке о постављању монтажних 

објеката привременог карактера на јавним и другим површинама на територији општине Жабари 

(„Сл. гласник општине Жабари“, бр. 14/2017), члана 17. Одлуке о прибављању, располагању, 

коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Жабари („Сл. гласник општине 

Жабари“, бр. 8/2017), члана 9.  и 13. Статута општине Жабари („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 

7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), на предлог Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној  08.06. 2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У НАСЕЉУ ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

 Покреће се поступак давања у закуп дела грађевинског земљишта за постављање киоска 

димензија 2,8м*2,8м, путем јавног надметања или прикупљања писмених понуда на кп.бр.6334/1 

К.О. ЖАБАРИ, на парцели која је у јавној својини општине Жабари. 

 Локација из става 1. налази се на југозападном углу зграде општине Жабари, и то тако да се 

грађевинска линија западне оријентације поклапа са границом парцеле јавног пута  к.п.бр. 7090 К.О. 

ЖАБАРИ, док је јужне оријентације удаљена је 6,0м од границе парцеле са јавним путем к.п.бр. 7082 

К.О. ЖАБАРИ. Локација за постављање киоска је графички приказана на катастарској подлози и 

чини састави део ове одлуке.   

 

Члан 2. 

 Катастарска парцела бр. 6334/1 К.О. ЖАБАРИ ове одлуке уписана је у листу непокретности 

бр. 1766 К.О. ЖАБАРИ, тако да су носиоци права на земљишту у јавној својини Општина Жабари и 

РС-Власници посебних делова уписани у В лист - 2 део листа непокретности, као корисници, у 

мешовитој својини, са заједничким обимом удела. 

 Општина Жабари је сувласник земљишта на парцели из става 1., са сувласницима земљишта 

РС-Власници посебних делова уписани у В лист - 2 део листа непокретности, који су власници на 

објектима  изграђених на парцели, тако да су по том основу носиоци права на земљишту испод 

објеката, те је у том смислу одређен заједнички обим уделa на парцели. 

 Општина Жабари је носиоц права на земљишту из члана 1 ове одлуке, која преко својих 

органа, у складу са законом управља имовином општине. 

 

Члан 3. 

 Непокретност из члана 1. ове одлуке даје се у закуп ради постављања киоска привременог 

карактера, у складу са планским документом на основу које се издаје решење о постављању објекта. 

 Поступак давања у закуп грађевинског земљишта путем јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда спровешће Комисија коју је образовала Скупштина општине Жабари решењем за 

спровођење поступка прибављања, отуђење и давања у закуп непокретности у јавној својин општине 

Жабари („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 12/2017), у складу са чланом 16. Одлуке о прибављању, 

располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Жабари. 

 

Члан 4. 

 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. 

 Конкурсне услове који ће бити садржани у тексту огласа Комисија за давање у закуп 

грађевинског земљишта, одредиће у складу са чланом 17. Одлуке о прибављању, располагању, 

коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Жабари. 
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Члан 5. 

 Јавни оглас за давања у закуп грађевинског земљишта путем јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда објавити у листу који се дистрибуира на целој територији општине 

Жабари, званичној интернет страници општине Жабари и истицањем на огласној табли у згради 

општине Жабари. 

 По спроведеном поступку Комисија ће Општинском већу општине Жабари доставити 

образложени предлог о избору најповољнијег понуђача ради доношења одлуке о давању у закуп 

непокретности из члана 1. ове Одлуке. 

    

Члан 6. 

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

Жабари. 

 

Број: 020-29 /2018-01 

у Жабарима, дана  08.06. 2018. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                 Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

 

Образложење 

 

 НЕБОЈША СТОЈАДИНОВИЋ предузетник, Трговинска радња и мењачница „НЕША“, из 

Жабара поднео је захтев за постављање монтажног објекта привременог карактера-киоска димензија 

2,8м*2,80м на к.п.бр. 6334/1 К.О. ЖАБАРИ.  

 Киоск је намењен за продају цигарета, новина, и др., тако да грађани имају потребу за таквом 

врстом објекта, не омета прилаз и нормално коришћење суседних објеката и да се не омета нормално 

и безбедно кретање пешака, и  не смањује видљивост на раскрсницама и угловима улица и не 

угрожава безбедност саобраћаја. 

  Поступајући у складу са чланом 20. став 3. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017), у погледу утврђивања 

надлежности за одлучивање јединица локалне самоуправе може непосредно, давати у закуп, 

непокретности. 

 

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 55. став 1. тачка 2. и став 5. Закона о водама и Закона о изменама и допунама 

Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/2016),  Одлуке о одређивању 

граница водних подручја («Службени гласник РС», бр. 92/2017), Наредбе о утврђивању Оперативног 

плана одбране од поплава за 2018. годину («Службени гласник РС», бр. 15/2018 од 28.02.2018. 

године, а ступила је на снагу 08.03.2018. године), члана 10. и члана 13. Статута општине Жабари 

(«Службени гласник општине Жабари», бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), а у 

складу са Општим Планом одбране од бујичних поплава за подручје општине Жабари («Службени 

гласник општине Жабари», бр. 4/2010),  

По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, 

Радна јединица "Велика Морава" – Ћуприја, бр. 2611/1 од 20.03.2018. године, 

Скупштина општине Жабари, на седници од 08.06.2018. године, донела је  

 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ  ПЛАНА 
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава, за воде II реда на територији општине Жабари 

за 2018. годину.  

 

Члан  2. 

 

О спровођењу мера предвиђених овим Планом стараће се Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Жабари 

 

Члан  3. 

 

Послови и задаци Штаба, дефинисани су Оперативним планом за одбрану од поплава, за воде II 

реда на територији општине Жабари за 2018. годину. 

 

Члан 4. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-30/2018-01  

Датум: 08.06.2018. године   
ПРЕДСЕДНИК 

  Дејан Адамовић, с.р. 
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О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жабари, март 2018. год. 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2. и став 5. Закона о водама и Закона о изменама и допунама 

Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/2016),  Одлуке о одређивању 

граница водних подручја («Службени гласник РС», бр. 92/2017), Наредбе о утврђивању Оперативног 

плана одбране од поплава за 2018. годину («Службени гласник РС», бр. 15/2018 од 28.02.2018. 

године, а ступила је на снагу 08.03.2018. године), члана 10. и члана 13. Статута општине Жабари 

(«Службени гласник општине Жабари», бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), а у 

складу са Општим Планом одбране од бујичних поплава за подручје општине Жабари («Службени 

гласник општине Жабари», бр. 4/2010),  

По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, 

Радна јединица "Велика Морава" – Ћуприја, бр. 2611/1 од 20.03.2018. године, 

Скупштина општине Жабари, на седници од 08.06.2018. године, донела је 

 

 

О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н 
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 
 

1) УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Општинским  планом  дефинисанано је  програм  мера,  радова  и  активности  за неповољне 

хидролошке околности на назначеном подручју  у целини. Радови, мере  и  активности  су  

систематизовани  по  фазама  одбране  од  поплава  и  по учесницима  (општинским субјектима), са 

дефинисаним задужењима и обавезама  у свакој фази одбране посебно.   

Планови  за  одбрану  од  поплава  на  територији  општине  Жабари  имају интегрални 

карактер и обухватају  целокупно  подручје,  које може бити  угрожено не само од бујичних водотока 

без заштитних  система, већ и од уређених водотока, са  изграђеним  заштитним  водопривредним  

објектима.  Тиме  је  обезбеђена могућност  организовања  интегралне  одбране од штетног дејства  

вода  подручја  на целој територији.   

У оквиру планова је извршено и усаглашавање реонизације општинских подручја са 

секторима  и  деоницама  одбране  од  поплава  по  водним  подручјима,  у  складу  са годишњим 

оперативним плановима Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке 

Дирекције за воде.  

Републички хидрометеоролошки завод и надлежни републички и покрајински орган за  

водопривреду  и  јавна  водопривредна  предузећа,  сходно  извештајима  и  прогнозама,  

обавештавају  надлежну  службу  и  надлежне  штабове  за  ванредне ситуације  о  нивоима  

водостаја,  проглашеној  фази  одбране,  развоју  ситуације  и мерама које се предузимају. 

На основу добијених информација о падавинама у  сливу  и  наглом  порасту  водостаја  реке  

у  горњем  току,  општински  штаб  за ванредне ситуације процењује степен опасности и у складу са 

тим предузима акцију алармирања јавности и становништва на угроженом подручју. 

 

1.1. Правни основ за израду Оперативног плана за воде II реда 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и став 5. Закона о водама и Закона о изменама и допунама 

Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/2016), прописано је да Оперативни 

за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног 

водопривредног предузећа.  

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда нарочито 

садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за 

проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјекта одбране од поплава, начин 

узбуњивања и обавештавања.  
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Оперативни план доноси се, у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I  

реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I 

реда.  

Уредбом о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. 

године („Службени гласник РС“, бр. 23/12), дефинисано је: 

1. Уводне одредбе,  

2. Институционално организовање одбране од поплава,  

3. Одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава,  

4. Фазе одбране од поплава,  

5. Превентивне мере и радови, 

6. Проглашење и укидање одбране од поплава,  

7. Овлашћење и дужности лица која координирају одбрану од поплава,  

8. Дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на водама 

I реда,  

9. Дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу 

одбране од поплава. 

 

На основу Одлуке о одређивању граница водних подручја («Службени гласник РС», бр. 

92/2017), одређене су границе водног подручја Морава и Дунав.  

Одлуком о утврђивању Пописа вода I реда («Службени гласник РС», бр. 83/2010), утврђени су 

водотоци на територији општине Жабари, остали водотоци, природни водотоци: Булињак, Велика 

Морава, Поток Точак, Подок Чокордин. 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Наредбу о утврђивању 

Оперативног плана одбране од поплава за 2018. годину («Службени гласник РС», бр. 15/2018 од 

28.02.2018. године, а ступила је на снагу 08.03.2018. године). 

На основу члана 10. и члана 13. Статута општине Жабари («Службени гласник општине 

Жабари», бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), утврђене су надлежности општине и 

доношења аката за јединицу локалне самоуправе. 

 

На основу Закона о ванредним ситуацијама Републике Србије (Службени гласник РС број 

111/09, 92/11, 93/12), стање поплаве представља ванредну ситуацију а заштита и спасавање од 

поплава је једна од дужности Штабова за ванредне ситуације - од републичких до локалних. 

 

Општим Планом одбране од бујичних поплава за подручје општине Жабари («Службени 

гласник општине Жабари», бр. 4/2010), дефинисано је:  

1. Општи део,  

2. Законска основа одбране од поплава на бујичним водотоцима,  

3. Национални планови за одбрану од поплава на подручју Републике Србије,  

4. Законске обавеза учесника у систему одбране од поплава,  

5. Општински општи план за одбрану од поплава,  

6. Штаба за ванредне ситуације,  

7. Оперативни план за одбрану од поплава,  

8. Приказ и анализа трендова у заштити од поплава,  

9. Предлог оптималне шеме обавештавања субјеката у одбрани од поплава,  

10. Техничке основе одбране од поплава на бујичним водотоцима на подручју општине 

Жабари,  

11. Анализа проблематике бујјичних поплава на подручју општине Жабари,  

12. Приказ угрожености појединих локација на ужем подручју општине Жабари од бујичних 

поплава,  
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13. Г. Хидрогеолошка анализа и детерминисање великих вода бујичних водотока на подручју 

општине Жабари,  

14. Резиме. 

 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ 
 

2.1. Топографско-географске карактеристике 

Општина Жабари налази се у источном делу Србије, у средишту доњег Поморавља, на десној 

обали Велике Мораве, и усред обронака тзв. Браничевског повијарца, који се с југа до Бељанице 

протеже на север све до Костолца, простире се равничарско – брдска, индустријско аграрна, 

депопулациона општина Жабари, са надморском висином од 90 до 279 метара. Граничи се са 

општинама Пожаревац, на северу, Петровац на Млави на истоку, Свилајнац на југу и Велика Плана 

на западу и малим дело са општином Смедерево на северозападу.  

Административно општина, која се налази на 44,26 степена северне географске ширине и 

27,32 степена источне географске дужине, припада Браничевском округу, географски Поморављу. 

Општина Жабари простире се на повришини од 264,18 км
2 

и има 15.834 становника, односно 

10.962 стално настањених становника који живе у 15 насеља, сеоског типа (Александровац, 

Брзоходе, Витежево, Влашки До, Жабари, Кочетин, Миријево, Ореовица, Полатна, Породин, 

Свињарево, Сибница, Симићево, Тићевац и Четереже). По својој просторној величини она је једна од 

мањих општина у Србији, са просечном густином насељености 41,5 становника / км
2 

, односно 731 

становника по насељу.  

 

Општина Жабари је релативно слабо насељена и у њој још увек нису формиране веће урбане 

целине, односно још увек није завршен процес примарне (аграрне) фазе урбанизације. Општина 

Жабари је изразито аграрна регија у којој стицајем историјских околности у прошлости нису 

формирани већи центри. Општина Жабари је значајна раскрсница путева у геостратегијском смислу. 

Двема савременим саобраћајницама повезана је са свим деловима Србије и са свим путним правцима 

који повезују србију са међународним окружењем тј. кроз општину Жабари пролазе два државна 

пута IIA реда, и један државни пут IIB реда, на основу Уредбе о категоризацији државних путева и 

Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/2013, 

119/2013 и 93/2015) и то:  

- Државни пут IIA реда - Р.бр. 48 – 147 (раније 107) – Липовачка шума – Барајево – Дучина 

– Младеновац – Смедеревска Паланка – Велика Плана – Жабари – Петровац на Млави – 

Кучево,  

- Државни пут IIA реда  - Р.бр. 61 – 160 (раније 103) – Пожаревац – Жабари – Свилајнац – 

Деспотовац – Двориште – Ресавица – Сење – Ћуприја,  

- Државни пут IIВ реда – Р.бр. 80 – 379 (раније 275) – Александровац – Орљево – веза са 

државним путем 161. 

 

Средиште општине удаљено је око 10 км од аутопута Београд - Ниш, а од главног града Београд 100 

км.  
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2.2. Климатске карактеристике 

Подручје општине Жабри се налази у умерено климатском појасу, има прелазне одлике 

степско — континенталне и умерено - континенталне климе. Продори хладних ваздушних маса 

на ово подручје најчешће долазе са севера и северозапада, а нису ретки ни са истока. Карактеристике 

климе овог подручја су умерено хладне зиме и умерено топла лета, а прелазна годишња доба су дуга 

и блага. Највише падавина у току једног месеца имају мај и јун, а најмање падавина месеци јануар и 

фебруар. У току године 94 дана су са падавинама. Годишња количина падавина износи 720 мм. 

Трајање осунчавања годишње износи 2.047 часова.  

Мерења температуре у току године дала су средњу годишњу температуру од 11,4° Ц, с тим да 

је најтоплији месец јул са средњом температуром 22,2° Ц, најхладнији месец јануар са средњом 

температуром - 0,5° Ц. Може се закључити да ово подручје има релативно стабилне промене 

климатских елемената у току године. 

Средња годишња температура ваздуха је у просеку за целу термторију 11,3° Ц. Најнижа 

средња месечна температура је у јануару и она износи - 0,5° Ц, а највиша средња месечна 

температура је у месецу јулу и она износи + 22,2° Ц. Средње месечне температуре ваздуха у 

појединим годинама, одступају мање или више од просечних температура које су праћене у 

годишњем ходу температуре ваздуха. Највећа одступања су забележена у зимском периоду и крећу 

се од 5 - 10° Ц, док су у летњем периоду та одступања мања и износе од 3 - 5° Ц. 

Ваздушни притисак је већи у месецима октобар и новембар мањи у јуну и априлу. Релативна 

влажност ваздуха по месецима је променљива тако да је минимална влажност везана за крај лета (јул 

и август) а максимална за почетак зиме (децембар и јануар). Облачност је максимална у зимском 

периоду (децембар и јануар) а минимална крајем лета и почетком јесени (август и септембар) што је 

врло повољно за сазревање воћа и других пољопривредних култура. 

 

Учесталост ветрова на посматраном подручју у току године видљива је из руже ветрова где 

су најучесталији ветрови из правца југоистока и истока ( ЅЕ и Е ) те северозапада и запада (NW и N), 

док су ваздушна струјања из попречних праваца незнатна у односу на претходне. У знатној мери је 

заступљена учесталост, тишина ( С ) у ваздушним струјањима (170 %0). Најзначајнија струјања 

имају ветрови из правца северозапада и запада те нешто слабија из правца истока и југоистока. 

 

2.3. Земљишни фонд 

Најзначајнији природни ресурс Општине је земљишни фонд кога карактерише 

геоморфолошка хомогеност, висока потенцијална плодност и испресецаност воденим токовима. 

Расноврсност немена коришћења и велики број корисника пољопривредног земљишта представља 

најважнији фактор развоја Општине. Од односа свих корисника пољопривредног земљишта према 

начину и структури коришћења и према облицима својине, зависиће и ефекти будућег економског 

развоја.  

Од укупне територије општине (26.398,7981 ха), пољопривредно земљишта захвата 80,95% 

(21.372,1612 ха), до се 65% становништва бави пољопривредом као основном делатности.  

На подручју општине Жабари заступљени су следећи типови земљишта:  

 

Смоница 9,2% 

Смоница алувијална 34,3% 

Гајњача 11,4% 

Гајњача у подзољавању 28,2% 

Рајњача еродирана 7,0% 

Алувијум 5,4% 

Делувијум 4,5% 
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Основне особине ових земљишта су следеће:  

- Смоница алувијална заузима површине између 85-95 м надморске висине и припада 

алувијалној равни Велике Мораве. На њима је углавном обрадиво пољопривредно земљиште, које 

карактеришу јако мали нагиби.  

- Смоница заузима западне огранке «Пожаревачке греде» 110 – 150 метара надморске висине. 

Због рељева то су нестабилна земљишта подложна ерозији, нарочито ако се налазе на правцу 

бујичних токова. Ово су терени погодни за воћарство и шумске засаде јер су у знатнијим нагибима.   

 

2.4. Хидролошке карактеристике 

На територији општине Жабари у току једне године падне од 578 мм до 720 мм падавина у 

разним облицима ( киша, снег, град и др.). Највише падавина у току године имају месеци мај и јун од 

60 до 95 мм месечно, а најмање јануар, фебруар и март од 32 до 50 мм месечно. Сезонска количина 

падавина као и месечне доста су равномерно распоређене тако да нема изразито сушних или 

изразито кишних периода.  

У летњим периодима има дана када су количине падавина нешто обилније у виду пљускова, 

често праћене олујним ветровима и градом. Сушни период ( када нема падавина у времену од 

најмање 10 дана ) на овом подручју су доста чести.  

У току године таквих периода има 7, а њихово трајање је од 10 до 40 дана. Најчешће се 

појављују у месецима јулу, августу и септембру. У току године са снежним покривачем има у 

просеку 38 дана (јануар око 14 дана, фебруар око 12 дана, док децембар и март у просеку имају око 5 

дана). Остали месеци у хладнијој половини године су 1 до 2 дана са снежним покривачем. Период са 

снежним падавинама обично почиње око 17. децембра и завршава се 9. марта и траје у просеку 83 

дана. Највеће висине снежног покривача у просеку крећу се од 25 до 35 цм. 

 

2.5. Хидрографске карактеристике 

Подручје општине Жабари се налази у сливу Велике Мораве, чији западни део припада 

Алувијону Велике Мораве и Ресаве који је за време високих водостаја бивао изложен поплавама. 

Висок бонитет обрадивог земљишта у Жабарској касети условио је израду и реализацију пројекта 

комасације и мелиорације системом канала за одводњу и наводњавање обрадивих површина. На 

простору обухваћеном Генералним планом нема речних водотокова, углавном су то канали за 

одводњавање и наводњавање.  

На постојеће канале су прикључени и канали за одводњу атмосферских вода, које имају своје 

сливове на побрежју "Пожаревачке греде". Под каналима се налази 8,90 ха а што чини 2,05% од 

подручја које заузима Генерални план. 

Стање Канала карактерише прилична запуштеност па би у планском периоду требало 

предвидети квалитетније уређење канала са подубљивањима и одржавањем обала, а у свему према 

постојећим пројектима. 

Преко територије општине Жабари протиче река Велика Морава. Хидрогеолошки и 

хидролошки режим реке утицао је да се благовремено реши проблем општине од пљављења 

пољопривредног земљишта и угрожавања насеља, али је остао присутан утицај на ниво подземних 

вода и повећену могућности загађења истих. Велики проблем општине је загађивање подземних вода 

значајних за водоснабдевање становништва. За водоснабдевање насеља користе се подземне воде 

помоћу копаних или бушених бунара или изградња микроводовода. иизворишта. У кишном периоду 

због неизграђености канализационие мреже долази до мешања вода септичких јама и бунара, а по 

престанку падавина. овако загађене воде отичу и шире загађују. Квалитет подземних вода угрожава и 

загађење површинске воде и депоније смећа. 

 

 

Одвођење атмосферских вода на територији општине Жабари је задовољавајуће. Изграђене су 

вишенаменске и мини акумулације. У равничарском делу територије општине Жабари, са десне 

стране Велике Мораве, уређено је и комасирано 8500 ха тзв."Жабарска касета", површине касете 
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„Жабари“ износис 6.434 ха, а касете „Александровац“ 1.640 ха, односно на тој површини урађен је 

мелиорациони систем, којим је решено питање одвођење сувишних вода, кроз ископ одводних 

канала, сва сувишна вода из канала убацује у Велику Мораву. Од времена од када је пројекат 

«Жабарске касете» реализован, на овом подручју више није било поплава (раније су биле честе). 

Одводњавање великих вода са касете „Жабари“ одвија се гравитационим путем преко три 

клавна одводна канала (О-I-R, O-II, O-III) који утичу на Ореовачки ободно одводни канал и  преко 

Александровачког ободног канала и потока Точак, у реку Велику Мораву.  

 

2.6. Хидрографска мрежа на ширем подручју општине Жабари  

Хидрографска мрежа на подручју општине Жабари  је веома развијена. У плану одбране од 

бујичних поплава за подручје општине Жабари извршене су хидролошка анализа 12 сливова са 

њиховим водотоцима. 

У приложеној табели је приказано површина сливова, обими сливова, дужине токова, свих 

бујичних водотока на подучју општине Жабари.  
Р.бр. Назив тока Ф слива 

км
2 

Обим слива Мин.кота Макс.кота Хср Л тока 

1 Бели поток + Тресет 

заједно 

21.02 18.91 109 252 182.1 5.8 

2 Тресет 9.27 13.33 109 252 181.48 4.89 

3 Велики поток 11.00 15.72 123 254 182.17 7.47 

4 Урвински поток 7.30 13.28 114 256 184.26 6.16 

5 Сибнички поток 22.16 25.59 128 279 195.82 12.41 

6 Брзоходски поток 15.62 22.00 130 284 197.74 9.47 

7 Шајковачки поток 3.70 8.00 93.54 272 156.63 3.61 

8 Бељево посебно 34.32 31.61 106 267 184.97 12.6 

9 Булињак+Бељево 

заједно 

50.67 35.94 95.5 267 182.16 14.52 

10 Општина Жабари 

(зелена линија на карти) 

264.00 103.68 82.58 284 141.68  

11 Чокордин 171.4 58.7 284 109 192.19 23.76 

12 Језеро Александровац 3.49 8.44 147 251 183.23 3.42 

13 Језеро Полатна 1.02 3.99 180 256 220.29 1.08 

 

2.7. Геоморфолошке карактеристике сливова и  

морфолошке карактеристика вујичних водотока 

Горњи  делови  сливова  већине  бујичних  водотока  припадају  брдским  подручјима,  са 

релативно  великим  падовима  слива  и  речног  корита.  С  друге  стране,  доњи  токови  се налазе  у  

равничарским  зонама  -    долинама    река  у  које  се  бујични  водотоци  уливају.  

Основне  геоморфолошке карактеристике бујичних водотока  приказане су у табели бр. 1. Као 

што  је  познато,  најважнији  геоморфолошки  фактор  који  утиче  на  генезу  великих вода  је пад 

речног  слива. Падови  сливова  (Isl) бујичних водотока на подручју Општине Жабари налазе се у 

великом дијапазону.  Већина  бујичних  водотока  на подручју општине Жабари  има развијене речне 

долине у доњем  и  делу  средњег  тока.  Дужине  и  ширине  речних  долина  су  променљиве,  у 

зависности  од  геоморфолошких  и  геолошких  услова. У  оквиру  морфолошких  фактора водотока, 

посебан значај има уздужни пад. Уздужни пад речног корита је детерминантни фактор хидрауличког 

режима тока.  

Код већине природних водотока, димензије речног корита и његова пропусна моћ нису у 

сагласности са протицајима великих вода, што је основни узрок феномена поплава. Такав је  случај  

и  са  свим  бујичним  водотоцима  на  подручју  општине  Жабари.  У  већини случајева,  димензије  

корита  су минималне  –    са ширином  у  нивоу  обала  од  2 –  4 m  и максималном дубином 

(денивелацијом између обала и талвега) од 1 -2 m. 

Водотоци  на  територији  општине  Жабари,  углавном  су  са  бујичним  хидролошким 

режимом.  Поплаве  на  овим  водотоцима  су  специфичне,  јер  у  формирању  и  кретању бујичног  

таласа  (са  осталим  пратећим  феноменима  као  што  су  бујична  лава,  одрони, клизишта) учествује 
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не само речно корито већ и слив. Због неуређености, ови водотоци проузрокују  највеће  штете  на  

градској  територији  (насељима,  саобраћајној  и  другој инфраструктури,  пољопривредном  

земљишту).  За  одбрану  од  поплава  на  овим водотоцима  није  довољно  само  уређење  речног  

корита,  већ  је  потребно  радове  и мере проширити и на сливно подручје. 

 

 

3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

 

3.1. Системи за заштиту од поплава – заштитни објекти на водама I реда и водни објекти за 

одводњавање у јавној својини који се налазе на територији јединице локалне самоуправе 

 

На основу Одлуке о одређивању граница водних подручја («Службени гласник РС», бр. 

92/2017), Наредбе о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2017. годину («Службени 

гласник РС», бр. 15/2018 од 28.02.2018. године, а ступила је на снагу 08.03.2018. године), одређено је 

водно подручје за општину Жабари.  

 
Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗАМЕНИК 

«ДУНАВ» 

 

 

ЈВП «Србијаводе», Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.rs 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, goran.puzovic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:  

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде 

Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovicc@srbijavode.rs 

«МОРАВА» 

 
Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у 

јавној својини 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА 

НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

«ДУНАВ» 

 

 

ЈВП «Србијаводе», Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.rs 

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ 

Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, факс 011/311-94-03 

Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs  

За водно подручје „Дунав“ Мирјана Андрејић, моб. 064/840-41-18, 011/201-81/15,  

Е-mail: marina.andrejic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Сава – Дунав“ Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, 201-81-12, 

Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs 

За водно подручје „Морава“ Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87 

Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Морава“ Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, 

Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

 

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ 

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс: 011/311-29-27 

E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Сава – Дунав“ Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27,  

Е-mail vpcsava@srbijavode.rs 

«МОРАВА» 

 

 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
mailto:milos.radovanovicc@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:martina.egedusevic@srbijavode.rs
mailto:marina.andrejic@srbijavode.rs
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
mailto:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И  

УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА 

  

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда садржи:  

За воде I реда, по водним подручјима и водним јединицама, секторе и деонице водотока, заштитне 

водне објекте на којим се спроводи одбрана од поплава од спољних вода и нагомиланог леда, 

штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од 

спољних вода и нагомилавање леда, правна лица надлежна за споровођење одбране од поплава, 

имена помоћника руководиоца одбране од поплаве на водном подручју, имена секторских 

руководилаца одбране од поплава и њихових заменика;  

За унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама, хидромелиорационе 

системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи одбрана од поплава од унутрашњих вода, 

правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца на 

мелиорационом подручју, имена руководилаца ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за 

проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода.  

 

ВОДНА ЈЕДИНИЦА: „Велика морава – Пожаревац“ 

Водна јединица:  „ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“ 

Воде I реда:  

Сектор – деонице:  

Дужина објеката: 

Бране:  

В. Морава, Поток Точак, Булињак 

М 2 – М 2.1.; М 2.2; М 2.3 

85,52 км 

- 

 

Ознака 

деонице 

Опис деонице Заштитни водни објекти на 

којима се спроводе мере 

одбране од поплаве 

Критеријуми за 

увођење мера 

одбране од 

поплава 

Штићено 

поплавно 

подручје 

Евакуациони 

објекат 

(ХМС) 

М.2.1. Велика Морава 

 

десна обала од 

села Брежане до 

Пољанског 

канала 

 

40.45 км 

1. Десни насип уз Велику Мораву 

од села Брежане до ушћа канала  

„Пожаревац – Брежане”, 2.00 км 

са ** десним насипом уз канал  

„Пожаревац – Брежане”, 9.60 км, 

укупно  11.60 км 

В Великa Моравa: 

Љубичевски мост 

(Р); л, д, и; „0” 73.42  

 

ВВ 706    

(4.05.1958.) 

РО 450    77.92   

ВО 600   79.42   

МБ Q 2%=2260 m³/s 

КВ3 

«Брежане» 

Затворена касета 

11.60 км 

ПОЖАРЕВАЦ 

 

2. Десни насип уз Велику Мораву 

од ушћа канала „Пожаревац –

Брежане” до  

ушћа Пољанског канала, 16.00 км 

са ** левим насипом уз канал  

„Пожаревац – Брежане”, 9.60 км и 

** десним насипом уз Пољански 

канал,  

3.25 км, укупно  28.85 км 

«Драговац» 

Затворена касета 

28.85 км 

ПОЖАРЕВАЦ 

 

М.2.2. Велика Морава, 

притока 

 

десна обала од 

Пољанског 

канала до потока 

Точак 

Поток Точак 

16.00 км 

1.Десни насип уз Велику Мораву 

од ушћа Пољанског канала до 

ушћа потока Точак, 9.50 км са ** 

левим насипом уз Пољански 

канал, 3.25 км, укупно  12.75 км 

2. Десни насип уз поток Точак од 

ушћа до Александровца,  3.25 км 

В Великa Моравa: 

Љубичевски мост 

(Р); л, д, и; „0” 73.42  

ВВ 706    

(4.05.1958.) 

РО 450    77.92   

ВО 600   79.42   

МБ Q 2%=2260 m³/s 

КВ3 

«Пољана» 

Затворена касета 

 

16.00 км 

 

ПОЖАРЕВАЦ 
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М.2.3. 

Велика Морава, 

притоке 

 

десна обала од 

потока Точак до 

Булињака 

 

Поток Точак, 

Булињак 

29.07 км 

1.Леви насип уз поток Точак од 

ушћа до Александровца,  3.25 км 

2. Десни насип уз Велику Мораву 

од ушћа потока Точак до ушћа 

Булињака,   

21.32 км 

3. Десни насип уз Булињак од 

ушћа до Кушиљева,  4.50 км 

В Великa Моравa: 

Жабарски мост 

(Р); л; „0” 87.37  

ВВ 664    

(16.05.1965.) 

РО 450    91.87 

ВО 580   93.17 

„Жабари” 

Затворена касета 

 

29.07 км 

ЖАБАРИ 

 

 

Напомена: Заштитини водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око 

брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од 

спољних вода I реда.  

 

 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоц 

ДЕОНИЦА 

ПОМОЋНИК за М 2: Зорица Цветковић, моб 064/840-41-06, Е-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode rs 

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел 035/8471-354, факс 035/8471-354 

М.2. А. Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА”, Пожаревац 

тел 012/523-022, факс 012/522-923 

E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda. co rs 

Директор: Ненад Милановић, моб 064/893-81-00 

Вук Марковић, моб 064/893-81-36 

Бојан Јакшић, моб 064/893-81-30 

М.2.1, М.2.2, М.2.3. 

 

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима 

 

Помоћник за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава. 

Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97; E-mail:  srdjan.zivanovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА” НИШ, тел. 018/425-81-85, факс: 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс: 035/887-10-44, E-mail: uprava@upcuprija.com 

Директор Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80,  

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uprava@upcuprija.com
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Водна јединица:  „ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“ 

Мелиорационо подручје ХМС 

Велика Морава ВМ1. 

 
 

 

 

Ознака 

ХМС 

 

 

 

Хидромели-

орациони 

систем (ХМС) 

 

 

 

Териоторијална припадност система 

Катастарска општина (КО) 

Д
у

ж
и

н
а 

к
ан

а
л
ск

е
 

м
р

еж
е 

(Д
К

М
) 

(м
) 

Реципијент Евакуациони 

објекат 

Г
р

ав
и

та
ц

и
о

н
и

 

и
сп

у
ст

 (
Г

И
) 

Ц
р

п
н

а 
ст

а
н

и
ц

а 

(Ц
С

) 

ВМ 1. Жабарска 

касета 

Лучица, Пругово, Пољана, Влашки До, 

Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари, 

Породин, Доња Ливадица, Витежево, Брежане, 

Живица и Драговац 

243.249 Поток Точак 

Велика Морава 

+ - 

 

 

 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:: 

Ознака хидромелиорационог системе (ХМС) Предузеће  

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Зорица Цветковић, моб 064/840-41-06, Е-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode rs 

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел 035/8471-354, факс 035/8471-354 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ:  Зоран Илић, моб. 064/840-40-50,  

Е-mail: zoran.ilic@srbijavode rs, ВПЦ „МОРАВА” НИШ, тел. 018/425-81-85, факс: 018/451-38-20 

ВМ 1. А. Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА”, Пожаревац 

тел 012/523-022, факс 012/522-923 

E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda. co rs 

Директор: Ненад Милановић, моб 064/893-81-00 

Вук Марковић, моб 064/893-81-36 

Бојан Јакшић, моб 064/893-81-30 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ 

ПОЈАВА 

1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког 

хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима 

Р.бр. Водоток Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај 

H (цм) 

Израда 

прогноза/ 

тенден-

ција 

Време од изјаве до 

пристизања врха 

таласа  

Деоница одбране Општина 

  

25. Велика Морава Љубичевски 

мост 

М 1.1, М 1.2,  

М. 2 1, М 2.2,  

Д 3.1, 

Смедерево  - 

Влика Плана 

- Пожаревац 

450 + 4 дана 
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2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког 

хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима 

Р.бр. Водоток Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај 

H (цм) 

Израда 

прогноза/ 

тенден-

ција 

Време од изјаве до 

пристизања врха 

таласа  

Деоница 

одбране 

Општина 

  

6. Велика 

Морава 

Жабарски мост М.2.3, М.3.1 Влика Плана  450  3 дана 

 

ПУНКТОВИ ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 

ВЕЛИКА МОРАВА 

Водоток/пункт км тока Осматрачку службу врши 

2.Љубичевски мост км 21+200 ВПД „Смедерево”, ДОО Смедерево 

4. Жабарски мост км 56+750  АД «Водопривреда» Смедеревска Паланка 

 

3.2. Правно лице надлежано за организовање и спровођење одбране од поплава 

 

Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава,  

руководилац одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник,  

секторски руководилац одбране од поплава и његов заменик 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ  

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

 

СЕКТОР 

деоница, објекат 

„МОРАВА” 

 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”,  

Трг Краља Александра 2, Ниш 

тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 

E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 

Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83 

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs 
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4. ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

 

4.1. Заштитни објекти на територији јединице локалне самоурпуаве на водама II реда 

на којима се спроводи одбрана од поплава 

 

Oсновна карактеристика хидролошког режима бујичних водотока произлази из специфичне 

динамике бујичних феномена. Карактеристична генеза и брза концентрација вода у бујичним 

сливовима условљава нагли надолазак и кратко трајање великих вода. Отуда је временска база 

хидрограма великих вода кратка, као што се може констатовати из прилога на коме су приказани 

таласи великих вода на неколико репрезентативних бујичних водотока на подручју Општине 

Жабари.  

Проблематика заштите од бујичних поплава на подручју општине Жабари је веома 

комплексна. Неопходно је да приступ одбрани од бујичних поплва буде адекватан и да у решавање 
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ове проблематике буду укључени сви главни субјекти одбране. Посебно је важно информисање 

јавности и активно учествовање локалног становништва у активностима одбране од поплава. 

Бујични водотоци на подручју у општине Жабари могу изазвати плаваљење приобалних 

терена и објеката на овим подручјима, што доводи до значајних штета у насељима и пољопривреди, 

плављење саобраћајница чиме се отежава или чак онемогућује саобраћај. 

Опште стање бујичних водотока на подручју општине Жабари, карактерише се изразитом 

неуређеношћу речних корита и катастрофалном еколошком ситуацијом. Речна корита и обале су 

обрасли дивљом вегетацијом. Већина водотока је препуна депонија отпада. Дуж речних токова има 

много мостова и пропуста неадекватних димензија, који представљају уска грла за пролаз бујичних 

таласа и повећавају обим поплава.  

 

 Карактеристике бујичних поплава   
Основно обележје поплава на бујичним водотоцима произлази из специфичне динамике бујичних  

феномена.  Карактеристична  генеза  и  брза  концентрација  великих  вода  у бујичним  сливовима  

онемогућава  примену  класичних  хидротехничких  принципа  и метода одбране од поплава. 

Уобичајени приступ одбрани од поплава на већим рекама, са  увођењем степена редовне и ванредне 

одбране, није могуће применити код водотока са бујичним  хидролошким  режимом.  Нагли  

надолазак  и  кратко  трајање  великих  вода најчешће  не  остављају  довољно  времена  ни  за  

проглашење  одбране  од  поплава  (која никада  не  може  бити  редовна,  већ  само  ванредна).  

Нажалост,  код  нас  се  у  већини бујичних  поплава  не  предузимају  никакве  мере  активне  

одбране,  већ  се  све  своди  на пасивно санирање последица поплаве.  

  

С обзиром на карактер и динамику бујичних процеса највећи значај имају превентивне мере  

заштите.  Основни  циљ  превентивних  мера  заштите  од  поплава  на  бујичним водотоцима састоји 

се, с једне стране, у смањењу вероватноће изливања великих вода, а с друге  стране,  у  редукцији  

потенцијалних  штета  од  поплава.  Имајући  у  виду фундаменталну особину малих  водотока – 

нераздвојну повезаност феномена  у сливу  и речном  току,    превентивне  мере  заштите  од  поплава  

на  бујичним  водотоцима  морају обухватити просторну целину водотока, приобаља и слива.  

  

Анализа угрожености од поплава бујичних водотока приобалног подручја тих токова  

С  обзиром  на  природну  несагласност  хидролошких  карактеристика  слива  и морфолошких  

фактора  водотока,  изливања  великих  вода  из  речних  корита  спадају  у  

нормалне природне процесе. Међутим, са практичног аспекта није битно само питање да ли се нека 

река излива или не, већ су од највећег интереса оцене угрожености приобалног подручја, обима 

плављења и потенцијалних штета од поплава.  

  

Сасвим  је  извесно  да  се  код  свих  бујичних  водотока  на  подручју  Општине  Жабари повремено 

догађају изливања великих вода из речних корита. Међутим, обим плављења појединих  водотока  се  

битно  разликује,  у  зависности  од  природних  геоморфолошких  

карактеристика  слива  и  морфолошких  параметара  водотока.  Код  неких  водотока  се изливања 

великих вода дешавају на већој дужини и са већим плавним зонама, док су код других водотока 

изливањима захваћени само кратки потези, са малим обимом плављења.  

  

Поред  природних  чинилаца,  на  обим  плављења  могу  битно  утицати  већ  поменути антропогени  

фактори  -  стамбени  и  привредни  објекти  у  непосредној  близини  корита бујичних  водотока,  

мостови  преко  водотока,  минималне    пропусне  моћи  (често  са стубовима  у  кориту),  

инсталирање  водоводних  цеви,  електричних  каблова  и  осталихуређаја  у  протицајном  профилу  

корита  и  др.  Утицај  антропогених  фактора  на  обим плављења је различит код сваког од бујичних 

водотока на подручју Општине Жабари.  
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Приступ  одбрани  од    поплава    бујичних  водотока  у  највећој  мери  зависи  од  оцене угроженоси  

приобалног  подручја,  његове  намене  и  обима  потенцијалних  штета  од поплава.  Са  тог  аспекта,  

од  највећег  је  значаја  питање  да  ли  је  посматрано  подручје насељено  или  не.  У  случају  

насељеног  подручја,  локално  становништва  је  директно заинтересовано  и  врло  мотивисано  за  

одбрану  од  поплава.  С  друге  стране,  у  случају ненасељеног подручја, мотивација за одбрану од 

поплава је слабија, без обзира на то што штете не морају бити безначајне. Поред тога, треба имати у 

виду чињеницу да је много теже организовати одбрану од поплава без присутног становништва. То је 

посебно важно код бујичних водотока, због динамике феномена, када је тешко организовати и 

довести људе на неко удаљено место, изван насеља.  

  

Приступ одбрани од бујичних поплава  

Као што је истакнуто, основно обележје поплава на бујичним водотоцима произлази из специфичне 

динамике бујичних феномена. Карактеристична генеза и брза концентрација великих  вода  у  

бујичним  сливовима  онемогућава  примену  класичних  хидротехничких принципа и метода 

одбране од поплава. Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће  не  остављају  

довољно  времена  ни  за  проглашење  одбране  од  поплава  (која никада  не  може  бити  редовна,  

већ  само  ванредна).  Нажалост,  код  нас  се  у  већини бујичних  поплава  не  предузимају  никакве  

мере  активне  одбране,  већ  се  све  своди  на пасивно санирање последица поплаве.  

  

С обзиром на карактер и динамику бујичних процеса највећи значај имају превентивне мере  

заштите.  Основни  циљ  превентивних  мера  заштите  од  поплава  на  бујичним водотоцима састоји 

се, с једне стране, у смањењу вероватноће изливања великих вода, а с друге  стране,  у  редукцији  

потенцијалних  штета  од  поплава.  Имајући  у  виду фундаменталну особину малих  водотока – 

нераздвојну повезаност феномена  у сливу  и речном  току,    превентивне  мере  заштите  од  поплава  

на  бујичним  водотоцима  морају обухватити просторну целину водотока, приобаља и слива.  

  

Приступ  одбрани  од  бујичних  поплава  мора  бити  прилагођен  приказаним карактеристикама 

бујичних процеса, у циљу рационалне и ефикасне заштите од вода. То значи да се морају имати у 

виду динамика бујичних феномена и веома кратко време за организацију и имплементацију мера 

одбране од поплава. С друге стране, највећа пажња се  мора  посветити  превентивним  

активностима,  пре  појаве  бујичних  таласа.  Другим речима, све потенцијалне мере одбране од 

поплава морају бити унапред припремљене и детаљно разрађене, тако да се при наиласку таласа 

великих вода одмах може приступити активирању свих предвиђених мера.  

  

Одбрана  од  бујичних  поплава  не  може  бити  успешна  без  адекватне  организације, прилагођене 

карактеру феномена. То значи да све активности одбране од поплава морају бити  координиране  и  

синхронизоване  и  сви  субјекти  одбране  укључени  у  правом тренутку.  У  том  смислу,  

неопходна  је  јасна  и  чврста  структура  штаба  за  одбрану  од  

поплава. 

 

Оцена угрожености приобалног подручја од поплава бујичних водотока  
Критеријуми за оцену угрожености приобалног подручја од поплава  бујичних водотока се  морају  

заснивати  на  упоредном  разматрању  утицаја  природних  и  антропогених фактора.  Имајући  у  

виду  велики  број  ових  фактора  и  њихову  варјабилност,  за квантифицирање  њиховог  утицаја  и  

значаја  извршено  је  глобално  разврставање  према  утицајима  природних  и  антропогених  

фактора  на  угроженост  приобалног  подручја  од поплава  бујичних водотока.  
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При томе је оцена вршена према:   

  утицају природних фактора на степен угрожености од бујичних поплава  и то  

1.  Хидролошки фактори (површина слива)  

2.  Геоморфолошки фактори – дужина (L) и ширина речне долине (B)  

3.  Биолошки фактори (присуство вегетације у речном кориту и на обалама)  

  

  утицају антропогених фактора на степен угрожености од бујичних поплава  

4.  смањење протицајног профила мостова и пропуста   

5.  Објекти у речном кориту који изазивају редукцију протицајног профила (прелази цевовода и 

осталих инсталација)  

6.  Објекти на обалама (стамбени и привредни објекти)  

7.  Депоније отпада  

          

  према намени и вредности приобалног подручја и обиму потенцијалних штета од поплава  

8.  ширина речне долина,   

9.  пољопривредне површинама, без стамбених и привредних објеката                                                      

ознака   

10. стамбени и мањи привредни објекати                    

11. значајни привредни објекти   

  

  угроженост саобраћајница од поплава бујичних водотока  

12. Локални путеви  

13. Регионални путеви  

14. Магистрални путеви и железничке пруге  

         

Опис процедуре идентификације степена угрожености појединих приобалних подручја од 

поплава бујичних водотока  

Идентификација  степена  угрожености  појединих  приобалних  подручја  од  поплава  бујичних  

водотока  извршена  је  на  основу  детаљног  рекогносцирања  целог  подручјаОпштине  Жабари  –  

свих  општина  и  свих  месних  заједница.  У  току  теренског рекогносцирања,  вршена  је  

перманентна  идентификација  свих  насеља  и  свих  бујичних водотока,  помоћу  карата  у  размери  

1:25.000  и  на  основу  разговора  са  локалним становништвом.  Поред  тога,  добијене  су  и  

информације  о  угрожености  подручја  од поплава бујичних водотока на основу анкетирања по 

месним заједницама.   

 

Детаљно теренско рекогносцирање подручја Општине Жабари, у циљу идентификације степена  

угрожености  појединих  приобалних  подручја  од  поплава    бујичних  водотока,  

обухватило је следеће активности:  

-  припремни  разговори  са  представницима  општина  и  месних  заједница, одговорних за 

проблематику одбране од поплава;  

-  достављање анкетних листова представницима месних заједница у заједници са општинским 

штабом Општине Жабари  

-  прикупљање  попуњених  анкетних  листова  са  запажањима  представника месних заједница о 

проблемима које изазивају бујични токови  

-  анализа  добијених  анкетних  листова  из  месних  заједница  о  проблематици одбране од поплава;  

-  обилазак  свих  насеља  у  долинама  бујичних  водотока  и  потенцијалним плавним зонама;  

-  регистровање стања корита и приобаља бујичних водотока;  

-  фотографисање свих детаља релевантних за одбрану од поплава – мостова, пропуста,  објеката  у  

протицајном  профилу,  објеката  поред  водотока, депонија отпада и др.  
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У припремљеним анкетним листовима, дистрибуираних по месним заједницама, тражене су следеће 

основне информације:  

-  ситуационе скице бујичних водотока на подручју месне заједнице;  

-  опис  делова  насеља  угрожених  од  поплава    бујичних  водотока,  са  бројем стамбених и 

привредних објеката у плавним зонама;  

-  положај мостова и пропуста на бујичним водотоцима и њихове димензије;  

-  евиденција опреме и алата за одбрану од поплава.  

  

На основу анализе прикупљених анкетних листова из месних заједница, констатовано је да су 

добијене информације врло хетерогене, са великим разликама у погледу квантитета и  квалитета.  Од  

неких  месних  заједница  су  добијене  све  тражене  информације,  са релативно поузданим 

подацима, од других су добијене само делимичне информације, од трећих недовољно поуздани 

подаци, а у крајњем случају, од неких месних заједница није добијен никакав одговор.   

  

С  обзиром  на  хетерогени  квантитет  и  квалитет  добијених  информација  од  месних заједница,  у  

вези  са  проблематиком  одбране  од  поплава,  у  току  детаљног  теренског рекогносцирања  је  

извршена  верификација  свих  добијених  информација,  као  и  допуна  

недостајућих података. На тај начин је формирана једна релативно солидна и поуздана база података 

о угрожености подручја Општине Жабари од  поплава  бујичних водотока.  

  

Карактеристичне  угрожене  тачке,  као  и  објекти  који  могу  отежати,  или  у  потпуности  

онемогућити    протицање,  су  унете  у  карту  Општине  Жабари  у  електронској  форми  и 

геореференцирани.  Свака  од  унетих  тачака  је  описана  припадајућим  атрибутима.  Ови  

подаци  се  могу  пренети  у  базе  података  корисника,  који  може  лако  вршити  допуне  и уносити 

промене. 

 

Оцена ризика од поплава - сценарија поплава  

Генерално,  плављења  површина  на  подручју  општине  Жабари,  уз  описано присуство  природних  

и  вештачких  токова,  могу  се  јавити  под  околностима  које  су систематизоване по узроцима, 

значају и рангу штета.  

Ове  околности  се  могу  сматрати  сценаријима.  На  сваки  сценарио  поплава, примениће се 

дефинисање надлежности и подела улога у спровођењу активности и мера у одбрани од поплава.  

На основу датих сценарија поплава, због карактера појаве, могућности прогнозе и најаве у циљу 

спровођења благовремених мера,  неминовна је интегрална одбрана   

-  велике  поплаве  и  значајне  штете  могу  се  јавити  при  изливањима  из корита великих 

река на подручју општине.   

Ризик од поплава великим водама реке В. Мораве, директно је условљен степеном изграђености 

заштитних објеката којим се штити град и насељена места у равничарском делу општине.  

Особеност  ових  поплавних  таласа  је  могућност  благовремене  прогнозе  и  најаве (Дунав), 

односно најаве непосредно пред појаву (бујични токови).  

Ранг  штета  у  условима  појаве  оваквих  поплавних  таласа  може  бити  и  катастрофалан.   

 -  значајне поплаве и штете могу се десити при изливању из неуређених корита бујичних 

токова – у сливу В. Мораве.  

Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу и пропусном моћи 

корита.   

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрацијe и брза појава.  

Ранг штета је при томе директно условљен и близином вредних добара, па је због тога  опасност од 

поплава већа у приобаљу притока која протичу кроз.  

 



 

 

323 

 

У зони ушћа притока у матичну реку, ризик од поплава је условљен водостајем у матичној реци и 

стањем корита у зони ушћа. Поплаве приобаља ових токова узводно од ушћа су неминовна и у при 

мањим дотоцима.    

 -  поплаве се могу десити при изливању из канала који су изграђени на подручју у склопу 

мелиорационих система.    

Ризик од поплава  условљен  је интезитетом и трајањем бујичних  киша  на  сливу који гравитира ка 

каналима, пропусном моћи канала и радом црпних станица.   

Ранг  штета  је  далеко  мањи  од  штета  које  се  могу  десити  услед  изливања  из бујичних 

природних токова, јер постоји могућност евакуације.  

 -  поплаве се могу десити при изливању из делова каналске мреже који нису обухваћени 

мелиорационим системима (нису у систему одржавања).    

Ризик од поплава  условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу, пропусном моћи 

канала и могућностима за ефикасну евакуацију.   

-  поплаве се могу десити при бујичним кишама у деловима насеља  

Ризик од поплава  условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу, пропусном  моћи  и  

стањем  одводника  површинских  вода  и  могућностима  за  ефикасну евакуацију.    

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрације и брза појава.  

     

На граничној линији речне терасе заступљена су насеља:  

На подручју општине Жабари плављење приобаља се, према томе, може десити по различитим 

сценаријима.  

1.  Услед ванредно високих водостаја  у кориту В. Мораве продори вода кроз слаба (критична) места 

заштитног система.  

2.  Услед  поплавног  таласа  са  сливова  неуређених  притока токова  при  високим водостајима у 

њима. Плављење је последица недовољно пропусне моћи и утицаја успора   

3.  Услед  наиласка  ванредно  великог  поплавног  таласа  са  сливова  неуређених притока  уређених  

токова,  у  условима  ниских  водостаја  у  њима  (плављење  је последица недовољне пропусне моћи 

ових токова)  

4.  Могућа су плављења површина у граду у условима бујичних киша.   

 

Хидролошка анализа и детерминисање великих вода бујичних вода на подручју општине 

Жабари  

Основна карактеристика хидролошког режима бујичних водотока произилази из специфичне 

динамике бујичних феномена. Карактеристична генеза и брза концентрација вода у бујичним 

сливовима условљава нагли надолазак и кратко трајање великих вода. Отуда јевременска база 

хидрограма великих вода кратка, као што се може констатовати из прилога на коме су приказани 

таласи великих вода на неколико репрезентативних бујичних водотока на подручју Општине 

Жабари.  

 

Прорачун максималоног протицаја  

Максимални протицај одређене вероватноће појаве (Qmax,%) израчунат је применом комбиноване 

методе:  

 SCS поступка за раздвајање ефективних падавима Pe (формирају директан отицај) од укупних 

(бруто падавина Pbr). 

 

Меродавна велика вода Qmax,(1%) 

Спроведеним  поступком  прорачуна  добијени  су  максимални  протицаји  за  повратне 

периоде од Tr=100 и 10 година (вероватноће појаве p=1 i 10%).  

Мале  сливне  површине  на  подручју  општине  Жабари  показују  високе  вредности 

специфичног  отицаја  великих  вода, што  је  последица  више фактора:  високе  вредности падавина,  

што  повлачи  високе  вредности  рачунских  киша;  велико  учешће  обрадивих површина  у  укупној  
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структури  сливних  површина,  при  чему  се  примењује противерозиона агротехника (контурна 

обрада, терасирање, примена плодореда, примена мера агрошумарства); учешће шумских површина. 

 Треба напоменути да су за прорачуне протицаја узети строжији услови који су на страни 

сигурности, тако да су вредности протицаја вероватноће појаве једном у 100 година нешто виши. 

Изрчунате вредности су резултат расположивог фонда података и на њихове статистичке обраде. 

 Евентуалне климатске промене могу да утичу на израчунате вредности. Такође, отицање вода 

и протицаји зависе од промена стања на сливу (сече шума, драстичне промене намене површина). 

Скуп свих промена, природних и антропогених, може утицати на смањење или повећање протицаја и 

на појаву бујичних поплава.  

 

 

Табела максималних протицаја за обрађене токове 
Р.бр. Назив тока Површина 

слива км
2 

Максимални протицај 

Q1% (m
3 
/s) 

Максимални протицај 

Q10% (m
3 
/s) 

1 Бели поток + Тресет заједно 21.02 58.60 22.05 

2 Тресет 9.27 45.59 18.35 

3 Велики поток 11.00 41.08 16.58 

4 Урвински поток 7.3 28.29 11.47 

5 Сибнички поток 22.16 63.89 26.98 

6 Брзоходски поток 15.62 49.86 21.45 

7 Шајковачки поток 3.70 24.25 9.87 

8 Бељево посебно 34.32 62.17 24.17 

9 Булињак + Бељево заједно 50.67 77.87 29.20 

10 Чокордин 171.43 220.45 87.22 

11 Језеро Александровац 3.49 14.95 5.42 

12 Језеро Полатна 1.02 3.99 1.46 

 

 

Критичне тачке на триторији општине Жабари  

Сибница  - На  периферији  насеља  Сибница  на    Будином  потоку    налазе  се  два моста 

(ћуприје)  са  дрвеном  конструкцијом,  мале  пропусне  моћи.   

На  карти  ови мостови су обележени бројевима 2 и 3.  

На Сибничком потоку низводно од насеља такође се налазе  два  моста  (ћуприје)  са  дрвеном  

конструкцијом,  мале  пропусне  моћи, ови мостови су обележени бројевима 4 и 5. Због мале 

пропусне моћи и запуштености корита долази  до  плављења  пољопривредних  површина.  

Привремено  решење  ових  проблема налази се учишћењу корита од шибља и дрвећа. Трајно 

решење се састоји од регулације корита  у  зони  моста  и  изградња  правилно  димензионисаних  

мостова  од  чврстог материјала. 

 На карти под бројем 1. означен је пропуст за безимени поток на путу Четереже - Сибница 

који  је  угрожен због  запуштености и  смећа око пропуста чимему  је  смањена  пропусна  моћ.  

Безимени  поток  кроз  центар  села  угрожава  насеље приликом јачих киша и топљења снега.  

Четереже - На територији месне заједнице Четерже евидентирана су три критична места.  

Под редним  бројем 1. поток Кусјак код Четерешке  цркве  у  зони моста на  државном путу 

IIA реда 147 – Велика Плана – Жабари – Петровац на Млави (Уредба о категоризацији државних 

путева и Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 

105/2013, 119/2013 и 93/2015). 
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У центру насеља Четереже под бр. 2.  је зона тзв. Вршинске реке (од Главашеве ћуприје до 

центра села) која плави домаћинства и пољопривредне површине. Корито ове речице је засуто 

наносом. Корито за мале воде је незнатних димензија, док је у кориту за велике воде  које  би  

требало  да  прими  вишкове  воде  од  обилнијих  киша  и  топљења  снега, саграђено више објеката, 

фудбалско игралиште, регионални пут. Зато би у центру села требало израдити примерено 

димензионисану регулацију.  

Под  редним  бројем  3.  као  критична  тачка,  евидентирано  је  клизиште  које  услед 

презасићености падине водом од киша и топљења снега, угрожава више домаћинстава и државни пут 

IIA реда 147.  

Александровац - Као критично место под ред. бр. 1 евидентирана  је црпна станица која би  

требало  да  вишак  воде  из  ободних  канала  преведе  у  В.  Мораву,  али  која,  због недомаћинског  

газдовања  и  неодржавања,  нема  ништа  од  потребне  опреме  и  није  у функцији.   

 
У  центру  насеља Александровац  под  бр.  2.  је  тзв. Црквени  поток  који  одводи  воду  из 

акумулационог  језера  до  реке  Велике  Мораве.  Корито  за  велике  воде  је  потпуно изграђено.  У  

случају  могућег  пуцања  насуте  бране  или  великих  киша  извесно  је плављење самог центра 

Александровца. Стога  је неопходно израдити регулацију корита  у  насељу.  

Под  редним  бројем  3.  као  критична  тачка,  евидентирано  је  вештачко  језеро. Ситуација  

на  терену  је  забрињавајућа.  Брана  “Александровац”  је  неодржавана  са видљивим оштећењима 

које захтевају хитну санацију. У тренутку обиласка језеро је било пуно са малом резервном висином 

за пријем поплавног таласа. Акумулација  је  грађена  као  вишенамска,  првенствено  за  

наводњавање  и  рекреацију  а потом и за заштиту од поплава. Брана ове акумулације је пројектована 

и изграђена према америчком моделу,  коришћеном  за  потребе  пољопривреде  и  сточарства. С  

обзиром  на захтевану  једноставност и ниске трошкове изградње, ова брана нема уобичајене преливе 

и друге  заштитне објекте. Такве поставке  су могуће  само  за бране  у пустим пределима где 
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евентуални пробој бране не може да нанесе штету. Нажалост, ова брана као и брана у Полатни се 

налази узводно од насеља и саобраћајне инфраструктуре. Бране немају употребну дозволу и 

непознато  је ко им  је власник нити ко газдује њима. Једино што је утврђено је то да ЈВП 

“Србијаводе” не газдује њима. 

 
Влашки  До   

 
 

Под  редним  бројем  1.  као  критична  тачка,  евидентирана  је  зона  око државног пута IIA 

реда 160 – Пожаревац – Жабари - Свилајнац,  целом  дужином  кроз  насеље  јер  су  сви  канали,  

мостови  и пропусти  делимично  засути,  зарасли  у  короов,  па  не  врше  своју  функцију. 

Приликом промене  категорије  пута  кроз  насеље  из  локалног  у  регионални  и  појачаног  тешког 

саобраћаја, за постизање повећања носивости ојачањима мостова и пропуста, смањена  је пропусна 

моћ истих.  Као хитна мера потребно  је чишћење наведених објеката, успостављање потребног пада 

одводних  канала  пута  и  одвођење  воде  до  реципијента  Ресаве.  Штета  од  изливања бујичних 

вода у време великих киша огледа се у плављењу домаћинстава.  

Као критично место под ред. бр. 2. 3 и 4. евидентирана  су места дуж корита реке Ресаве која 

пресецају пољски путеви и на којима се уливају канали за одвођење бујичних вода из насеља.  

 

Критичне тачке 5 и 6 означавају пропусте на Ресави. То  су Прњавор  са два угрожена  места,  

Кошарна  са  једним    угроженим  местом  као  и  Јаруга  са  засутим пропустом.  Прњавор  1  и  

Кошарна  имају  засуте  пропусте  и  попуцале  цеви,  критично место Прњавор 2  је  сметлиште. 

Свим  тим критичним местима  је потребно чишћење од наноса и смећа и повећање пропусне моћи. 

Под редним бројем 7 евидентирано је клизиште које угрожава месни водовод.  
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Полатна  -  Као  критично  место  под  ред.  бр. 1  евидентирана  је  Трњанска  ћуприја  тј. 

дрвени мост на Стровачком потоку који је срушен. Протицајни профил је сужен, закрчен, пун  смећа  

и обрастао  растињем. Тиме  је  такође  у  прекиду  саобраћање пољским  путем који спаја село са 

већином пољопривредних поседа.  Корито потока  је нерегулисано и на тој локацији долази до 

изливања бујичних вода при чему  буду  поплављене  пољоприведне  површине.   

Под  редним  бројем  2.  као  критична тачка, евидентиран је бетонски мост на потоку 

Мокреш, као и локални пут. Објекат је без оштећења, иако је корито потока потпуно засуто и 

обрасло. 

 Критично место бр. 3 је Језеро  Полатна,  које  је  потпуно  запуштено  а  бетонска  облога  

бране  оштећена.  Брана “Полатна”  је као и брана " Александровац" неодржавана са видљивим 

оштећењима које захтевају  хитну  санацију. У  тренутку обиласка  језеро  је било пуно  са малом 

резервном  висином за пријем поплавног таласа. Акумулација  је  грађена  као  вишенамска,  

првенствено  за  наводњавање  и  рекреацију  а потом и за заштиту од поплава. Брана ове 

акумулације је пројектована и изграђена према америчком моделу,  коришћеном  за  потребе  

пољопривреде  и  сточарства.  

 
С  обзиром  на захтевану  једноставност и ниске трошкове изградње, ова брана нема 

уобичајене преливе и друге  заштитне објекте. Такве поставке  су могуће  само  за бране  у пустим 

пределима где евентуални пробој бране не може да нанесе штету. Нажалост, ова брана као и брана у 

Александровцу се налази узводно од насеља и саобраћајне инфраструктуре. Бране немају употребну 

дозволу и непознато  је ко им  је власник нити ко газдује њима. Једино што је утврђено је то да ЈВП 

“Србијаводе” не газдује њима. Хитно треба учинити све да се обе бране на територији општине 

Жабари санирају, добију употребну дозволу и приведу могућој намени.  

Витежево  -  Као  критично  место  под  ред.  бр. 1.  на  улазу  у  село  на  око  30м  од  пута 

Свилајнац – Пожаревац, где поток Бељево поткопава локални асфалтни пут.  У  том  делу  је  корито  

потока  потпуно  зарасло.  Протицајни  профил  је  потребно прочистити,  корито  уредити.  
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 Под  редним  бројем  2.  евидентирано  је  место  на  потоку Бељево,  настало  немаром  и  

неодржавањем  корита  потока,  што  је  и  иначе  најчешћи случај.   

На  том месту  је пало  стабло, које  је  уз постојеће шибље, друго мање дрвеће и растиње 

задржало већу  количину  земљаног наноса и  усмерило матицу  тока на  једну од обала и тако 

формирала нову кривину на току, па на том месту  је интензивно еродирање обале, чиме су угрожене 

њиве.  

Под редним бројем  3.  евидентирано  је  клизиште  површине око 40  ари,  дубине  око 20м 

које угрожава оближња домаћинства. Клизиште  је  у последње време,  услед чешћих киша и  своје  

велике дубине, непрекидно активно, са сталним обрушавањем земљишта. У историји свога 

постојања било  је узрок пресељења  више  домаћинстава,  а  могуће  је  да  ће  и  бити  узрок  нових  

пресељавања домаћинстава. Потребно је неодложно приступити санацији тог клизишта.   

Породин  -  Под  редним  бројем  1  евидентиран  је  пропуст  испод  државног пут IIA реда 

160, на граници са МЗ Витежево, на Злом потоку, који  је у претходном периоду регулисан. 

 
На  карти (прилог 2.) под бројем 2. означен  је пропуст   испод рег. пута поред куће Илић 

Славише за безимени  поток  који  се  улива  у  ободни  канал.   

 
Као  критично  место  под  ред.  бр. 3  на потоку  Којадиновић,  у  дужини  од  око  400м,  у  

делу  тока  који  се  простире  од  сокака Шукурљевића, каналом поред главног пута, до моста поред 

куће Пауновић Горана и даље преко пољопривредних површина до улива у ободни канал.  
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Под бр. 4 као критично место је  евидентиран  пропуст  испод  пута  и  део  канала  за  

прикупљање  и  евакуацију прибрежних вода  који  су  изгубили  своју функцију  због  засутости.  

 
 

 

Под  бр.  5 као  критично место  је евидентиран  пропуст  испод  пута  и  део  каналисаног  

потока  испод  чесме  (Г. Ливадица) поред  куће  Ђорђевић  Властимира  у  дужини  око  300  м  који  

се  разлива  по  низводним пољопривредним  површинама  јер  није  уведен  у  ободни  канал.  

Угрожава  пут  домаћинства  и  пољопривредне  површине.   

 
Као  критично  место  под  ред.  бр. 6  на Шајковачком  потоку  обележен  је  мост  са  

смањеном  пропусном  моћи,  јер  је  корито нерегулисано, зарасло и пуно смећа.  

Породин  - Горња Ливадица  - Регулисани део Шајковачког потока од моста на државном 

путу IIA реда 160, до улива у ободни канал је делом засут и зарастао у растиње, па му је знатно 

смањена пропусна моћ.  

Жабари - Под редним бројем 1 као критично место је означено место у великом ободном 

каналу  где  цеви  главног  водоводног  вода  пресецају  канал  на  висини  од  око  1м.  Део 

протицајног  профила  канала  је  засут  и  обрастао  до  висине  цеви,  чиме  је  умањена способност 

евакуације великих вода у каналу, а такође и водоснабдевање и загађење воде услед  оштећења  

цевовода.  Главну  водоводну  треба  заштитити  издизањем  или  неким другим  начином  и  

ослободити  протицајни  профил  канала.   
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Као  критична  места  под редним бр. 2 и 3. означени  су део путног одводног канала код  тзв. 

Валкића куће, поред пута Жабари - Свилајнац и пропуст. На каналу је при наиласку на пут израђена 

кривина у којој се при већем наиласку вода прелива преко пута, угрожавајући пут и четири 

домаћинства. Канал и пропуст су у лошем стању и недовољног капацитета за пријем уобичајених 

количина воде.  

 

 
 

Под  редним  бројем  4.  као  критично место  је  евидентиран  поток  поред општине, тзв. 

Турски поток који има бујични карактер. Протиче поред зграде општине и густо насељени део и 

поред бујичних вода прихвата и кишну и фекалну канализацију из оближњих кућа и угрожава десет 

кућа, угрожава извориште пијаће воде за МЗ Жабари. Угрожава 30 кућа и 50 хектара земље. Улива се 

у ободни канал.  

 
Под редним бројем 5. је евидентиран поток кроз центар Жабара који служи за одвођење 

кишне канализације. Због затрпаног  пропуста  код  куће  Јовановић  Ивана  –  Бусурца  вода  прелива  

и  тече  једном страном  улице  и  плави  ово  домаћинство. Хитно  је  потребно  оспособити  пропуст, 

а за потпуно решење је потребно комплетирати канализациони систем.  

 



 

 

331 

 

 
Под  редним  бројем  6.  је  евидентиран  поток  за  одвођење  кишне  канализације  поред  

„зграде  солидарности“.  Поток  је  недовољне  пропусне  моћи,  протиче  кроз  градска дворишта и 

осим плављења домаћинстава, могућ  је извор  заразе,  јер прелива и разлива септичке  јаме  „зграде  

солидарности“  и  околних  кућа.   

 

Под  редним  бројем  7.  је евидентиран  пропуст  који  је  израђен  приликом  израде  пута  за  

Четереже.  Овим  је повећана  сливна  површина  чија  вода  гравитира  овој  критичној  тачки.  Осим  

пропуста нису предузете мере за даље одвођење воде, већ се вода од пропуста слива Смедеревском 

улицом и на раскрсници тзв.“ Семафор“ скреће у сливник испред „зграде солидарности“ и наставља  

ка критичном месту бр. 6.  

Под редним бројем 8.  је  евидентиран  тзв. Ворин поток,  поред  Дома  здравља,  који  

угрожава  5  објеката  и  20  хектара  земље.   

Критично место бр. 9 је деоница пута дужине око 1 км, од аутобуске станице, поред дома 

здравља у правцу Симићева, на коме због неуређености канала поред пута и после малих падавина 

вода се дуже задржава, а вода која  пређе  преко  пута  низводно,  разлива  се  у  домаћинствима  и  

пољопривредним површинама. Обзиром  на  значај  саобраћајнице  и  објеката  уз  исту,  потребно  је  

трајно решити проблем одвођења површинских вода, израдом одводних канала пута довољног 

капацитета, одговарајућег пада и правилно постаљеним пропустима  са каналом који би низводно од 

пута, спровео воде до ободног канала. Као могуће решење, може се узети у обзир уређење Вориног 

потока поред дома здравља које би обухватило и прикупљање воде са ове целе деонице.  

 
 

 

Ореовица – Под редним бројем  1.  је  евидентиран пропуст испод  државног пут IIA реда 

160, на  улазу  у  насељени део Ореовице из  смера Симићева. Објекат  је  у  лошем  стању, потпуно 

обрастао и затрпан. Последица тога је дуже задржавање вода, што уз неповољну педолошку  

структуру  земљишта  и  неповољан  геолошки  састав  (еродибилан)  целе  ове  падине, што узрокује 

и појаву клизишта које угрожава пут и насеље.  Као хитна мера  је потребно оспособити бржу  

евакуацију воде из угрожене зоне и њено спровођење до ободног канала.  



 

 

332 

 

 

 
Редним  бројем  2. евидентиран  је  пропуст  државног пут IIA реда 160,  на  улазу  у насељени 

део Ореовице из  смера Симићева испод винарског подрума Навип – Крњево. Објекат је армирано 

бетонски. У лошем је стању, потпуно обрастао и делимично затрпан. Задржавање воде временом 

проузрокује продор воде у труп пута, што неповољно утиче на  смањење  носивости.  На  овој  

локацији  највише  су  угрожени  пут  и  пољопивредно земљиште.   

Критично  место  под  бр. 3.  простире  се  дуж  државног пут IIA реда 160 од  тзв.  Старе  

кафане  до  куће Живковић Катарине који  је целом дужином оштећен од бујичних вода,  склон 

одрону и уочена  је  појава  клизишта.  

 Под  редним  бројем  4.  је  евидентиран  пропуст  испод државног пут IIA реда 160,  код  куће  

Марковић  Љубомира.  Објекат  је  у  лошем  стању, затрпан. Потребно  је  објекат  очистити  и  

спровести  воду  до  ободног  канала.  

Критично место  под  бр. 5.  простире  се  кроз  насеље  од  центра  села,  узводно  дуж  пута  и  

потока Бодљивац,  који  сакупљају  воде  које  се  сливају  са  пута  за  Полатну  и  Сибницу  и  од 

винарског  подрума.  Поток  је  малог  капацитета  па  се  често  излива.  Потребно  га  је 

димензионисати  и  уредити.   

 
 

Под  редним  бројем  6.  је  евидентиран  пропуст  испод државног пут IIA реда 160, на улазу у 

насеље Ореовица од стране Александровца. Објекат је у  лошем  стању,  потпуно  затрпан  и  

зарастао  у  шибље.  Угрожене  супољопривредне површине. Потребно  је објекат очистити и 

спровести воду до ободног канала.  

Критично место  под бр. 7.  код  дома  културе,  је  пропуст  испод државног пут IIA реда 160,  

кроз који протиче  поток  Бодљивац.  Објекат  је  армирано  бетонски.  У  лошем  је  стању,  потпуно 

зарастао. Веће кише угрожавају куће и низводно пољопривредно земљиште. Потребно је објекат 

очистити, регулисати и спровести воду до ободног канала.  
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Кочетин –   Под редним бројем 1 као критично место  је означен мост на локалном путу 

Брзоходе - Кочетин  које    је  угрожено  бујичним  режимом  реке  Чокардин.  Корито Чокордина  је  

нерегулисано  потпуно  зарасло,  делимично  затрпано  и  обрасло  дрвећем. река  Чокордин  осим  

пута  угрожава  и  пољопривредно  земљиште.   

Критично место  под бр. 2. је  пропуст  за  Урвински  поток  на  локалном  путу  Сибница  -  

Кочетин,  тј. међуопштинском путу Кочетин - Орљево. Објекат  је неоштећен, док је корито зарасло 

и делимично затрпано. Пропуст је недовољне  пропусне моћи  и  плављењем  су  угрожени пут,  

трафо-станица, телефонски вод, земљиште и домаћинства. Решење проблема  је у регулацији 

Урвинског потока.   

Под редним бројем 3. као критично место  је  означен  мост  на  Чокордину,  тј.  

међуопштинском  путу  Кочетин  -  Орљево. Корито  у  зони  објекта  је  нерегулисано. Објекат  је  

неоштећен,  док  је  корито  зарасло  и делимично затрпано. Угрожени су пут и пољопривредно 

земљиште. Решење проблема је у регулацији Чокордина.  

Под  редним  бројем  4.  као  критично  место  је  означен мост  на  Чокордину,  тј.  атарском 

путу Кочетин - Бучина. Корито у зони објекта је нерегулисано. Објекат  је неоштећен, док је корито  

зарасло и делимично затрпано. Угрожени  су пут  и пољопривредно земљиште. Решење проблема је 

у регулацији Чокордина.  

 Критично место под бр. 5. је означена деоница Брзоходског потока у дужини од око 300м 

почев  од  ушћа  Брзоходског  потока  у  Чокордин. Овај  део  МЗ  Кочетин  (Абесинија)  је  

најугроженији бујичним  поплавама.  Корита  и Брзоходског  потока  и  Чокордина  су  нерегулисана  

и  неодржавана  и  приоритетна  је њихова регулација.   

 
Симићево – МЗ Симићево као и остала насеља на ободу долине В. Мораве, поред  државног 

пут IIA реда 160, као главни проблем у насељу има проблем са бујичним водама из брдског дела и 

њихове евакуације у зони пута и низводног дела насеља.  

Бројевима од 1. до 6. обележени су  мостови  и  пропусти    дуж  пута  кроз  насеље  чије  су  

заједничке  карактеристике засутост, зараслост, недовољна пропусна моћ, као и непостојање канала  

у делу насеља низводно од  пута  који  би  евакуисали  воду  до  ободног  канала,  већ  се  вода  

разлива низводно по насељу. Као  последица  тога  је  и  постојање  критичног места  бр. 7.  које  

обухвата  зону фабрике "Гоша" и фудбаског стадиона, који су угрожени и мањим количинама воде  

из насеља и околних брда, услед непостојања одвода површинских вода доободног канала.  
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Миријево – Критично место бр. 1  је ознака пропуста Великог потока на путу Полатна  - 

Миријево, који је мале пропусне моћи, засут и зарастао. У случају плављења угрожени су локални 

пут и пољопривредне површине.  

Брзоходе – Критично место бр. 1  је пропуст Брзоходског потока на државном путу IIA реда 

147, са Петровацем. Пропуст  је од бетонских цеви пречника 600мм. Корито је делимично 

регулисано, али потпуно зарасло и засуто. Бујичне  поплаве  су  редовна  појава,  при  чему  су  

угрожени  пут,  4  пољопривредна домаћинства и 40 хектара земљишта.   

 
Тићевац  –  Критично  место  бр. 1  је  зона  подложна  клизању.  Већ  су  евидентирана  два 

случаја  клизања  терена  са материјалном штетом  на  објектима. Строго  се  придржавати свих 

урбанистичких услова при градњи објеката.  

Потоци  у  подножјима  ових  падина  својим  бујичним  радом  поткопавају  косине  и 

угрожавају  стабилност  терена  и  чине  га  неповољним  за  грађевинарство.  Решење  за санацију 

постојећих клизишта захтева озбиљно истраживање. 
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 У Александровцу и Полатни су као критичне тачке евидентирана језера,  која  су  потпуно  

запуштена  а  бетонска  облога  брана  оштећена.  Брана “Полатна”  је као и брана "Александровац" 

неодржавана са видљивим оштећењима које захтевају  хитну  санацију. У  тренутку обиласка  језеро  

је било пуно  са малом резервном висином за пријем поплавног таласа. Обе бране се налазе узводно 

од насеља и саобраћајне инфраструктуре.  

 

4.2. Локални водни објекти 

Водоводи 

Oрганизовани водоводни системи постоје само у равничарским насељима која се налазе дуж 

регионалног пута, као и у насељу Витежево, с тим да се ови системи ослањају на захватање вода из 

алувиона Велике Мораве, чији квалитет у два насеља не одговара Законом прописаном квалитету за 

воду за пиће. 

Детаљније посматрано, у наставку текста су описани постојећи водоводни системи на предметном 

подручју, а на основу расположивих подлога и података. 

 

Општински центар, тј. насеље Жабари, снабдева се водом са изворишта подземних вода у алувиону 

реке Велике Мораве. Средњи капацитет овог изворишта креће се око 15 – 30 л/с, док квалитет 

захваћених вода не одговара Законом захтеваном квалитету за воду за пиће по питању нитрата. Ове 

воде се путем главних цевовода пречника Ø150мм, кроз центар потрошње одводе до резервоара 

запремине 150 м3, лоцираном на узвишењу изнад насеља, а на коти 153,65 мнм.  

На водоводну мрежу прикључено је 460 домаћинства.  

 

Извориште насеља Породин које се такође налази у алувиону Велике Мораве, средњег је капацитета 

од око 35 – 50 л/с, а према исказима надлежних служби, квалитет захваћених вода 

одговара Законом захтеваном квалитету за воду за пиће. Ово насеља поседује и главне цевоводе 

прецника Ø100 мм – Ø300 мм, као и резервоарски простор запремине 870 м3 на коти 175 мнм. 

На водоводну мрежу прикључено је 710 домаћинстава.  

 

Витежево се снабдева водом са алувијалног изворишта (алувион Велике Мораве), капацитета око 15 

– 20 л/с. Вода је за сада задовољавајућег квалитета. Насеље поседује главне цевоводе пречника Ø100 

мм – Ø150 мм, и два резервоарска простора (један запремине 60 м3 на коти 177,5 мнм и други 

запремине 120 м3 на коти 258 мнм. 

На водоводну мрежу прикључено је 102 домаћинства.  

 

 

Насеље Симићево решава своје потребе за водом захватањем подземних вода на локалном 

изворишту лоцираном у алувиону Велике Мораве чији средњи капацитет износи око 6,5 – 12 л/с. 

Међутим ове воде одступају од Законом захтеваних параметара за воду за  пиће у погледу нитрата. 
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Од изворишта до резервоара, захваћене воде се кроз насеље, главним цевоводом пречника Ø150 мм, 

транспортују до резервоара запремине 100 м3, на коти 139,60 мнм. 

На водоводну мрежу прикључено је 410 домаћинства.  

 

Ореовица се такође снабдева водом са сопственог локалног изворишта у алувиону Велике Мораве. 

Средњи капацитет овог изворишта износи око 20 л/с, а, за сада, параметри квалитета захваћених 

вода се налазе унутар дозвољених граница. Главни цевоводи су пречника Ø100 мм – Ø150 мм. 

Насеље располаже и резервоарским простором запремине 400 м3 на коти 151 мнм. 

На водоводну мрежу прикључено је 273 домаћинства. 

 

Алувијално извориште насеља Александровац је средњег капацитета од око 4,5 – 6 л/с, 

одговарајућег квалитета. Главни цевоводи су пречника Ø80 мм – Ø150 мм. Насеље располаже и 

резервоарским простором запремине 64 м3 на коти 135,40 мнм. 

На водоводну мрежу прикључено је 457 домаћинства. 

 

Село Влашки До се снабдева водом са алувијалног изворишта (алувион Велике Мораве), капацитета 

око 28 л/с. Вода је за сада задовољавајуцег квалитета. Насеље поседује главне цевоводе пречника 

Ø1080 мм – Ø150 мм и два резервоарски простор 100 м3 на коти 152,51 мнм. 

На водоводну мрежу прикључено је 426 домаћинства. 

Осим наведених насеља, делимично организовано снабдевање водом врши се и у насељу Брзоходе. 

Наиме, према карти водообјеката КВО50, ово насеље захвата 4 извора на околним падинама, чији се 

средњи годишњи капацитети крећу од око 0,1 л/с до око 0,3 л/с и те воде, путем главних цевовода 

доводи ди потрошача. Резервоарски простори не постоје. 

 

Остала насељена места општине, налазе се у још неповољној ситуацији са аспекта снабдевања водом 

за пиће, с обзиром да не поседују практично никакве адекватне водообјекте, већ се становништво 

снабдева водом углавном из неадекватних копаних бунара и/или ређе са околних извора, па чак и 

доношењем воде за пиће са постојећих сеоских чесми, неконтролисаног и неиспитаног квалитета. 

 

Даље посматрано, на овом подручју практично не постоје потенцијална изворишта чијим би се 

захватањем обезбедиле потребне количине воде за уредно, редовно и санитарно исправно 

снабдевање водом читавог конзума. 

 

Р.бр. Насеље Број домаћинства која 

су прикључена на 

водоводну мрежеу 

Укупан број 

прикључка на 

водоводну мрежу 

1. Витежево  97 102 

2. Породин 710 720 

3. Жабари 460 691 

4. Симићево 410 643 

5. Ореовица 273 332 

6. Александровац 457 690 

7. Влашки До 426 571 

 

 

 

Канализација 

Изграђен систем канализације има само део насеља Жабари у дужини од 4,361 км.  

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

Укупна дужина главног колектора износи 950 метара. 

На канализациону мрежу прикључено је 150 домаћинства и 17 правних лица. 
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Постојећа канализациона мрежа и Мокро поље у насељу Жабари 

 

Одводњавање 

Одвођење атмосферских вода на територији општине Жабари је задовољавајуће.  

У равничарском делу територије општине Жабари, са десне стране Велике Мораве, уређено је 

и комасирано 8500ха тзв.''жабарска касета'', односно на тој површини урађен је мелиорациони 

систем, којим је решено питање одвођење сувишних вода, кроз ископ одводних канала, из којих се 

помоћу црпне станице која се налази на крају КО Александровац, сва сувишна вода из канала 

убацује у Велику Мораву. Од вемена од када је пројекат ''жабарске касете'' реализован, на овом 

подручју више није било поплава (раније су биле честе). 

Подручје Жабарске долине налази се на десној обали реке Велике Мораве – од км 38,0 до км 

58,0. 

Ограничено је са запада деснообалним насипом реке Велике Мораве, са севера левообалним 

насипом потока Точак, са истока Александровачким ободним каналом, са југа Породинским 

ободним каналом и деснообалним насипом уз поток Булињак.  

Укупна површина Жабарске долине је 8.074 ха заједно са насељем Доња Ливадица. Иста се 

простире непосредно испод насеља Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари и Породин и 

представља долину некадашњег тока реке Ресаве – тзв. Ресавчине и њених притока. Унутар долине 

постојао је већи број затворених токова који су се активирали у време подводња и то:  

- Ресавчина код села Породин и насеља Жабари и Брдна,  

- Ресава (према Симићеву),  

- Коњиц,  

- Црно коло или Велика Ресава са правцем пружања од Мораве према Симићеву,  

- Трстена према Жабарима и Породину,  

- Дубровник, поток Кусјак,  

- Личина јаруга,  

- Шашница.  

Уз то је, пре изградње одбранбеног насипа поред реке Велике Мораве, практично цела долина 

била плављена од изливених великих вода Велике Мораве, разлог овоме је што су коте ререна поред 

реке Велике Мораве за 2.0 до 2.5м више од кота обода низине па се приликом поплава стварао 

паралелни ток са реком. Изградњом насипа и канала Жабарска долина је вештачки претворена у 

касету, а топографске могућности су омогућиле касету „Александровац“.  

Површине касете „Жабари“ износис 6.434 ја, а касете „Александровац“ 1.640 ха.  
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Обзиром да је цела површина ограничена насипима, унутрашње воде (површинске и 

подземне) немају могућност површинског отицања већ се задржавају на терену, плаве га и 

превлажују.  

Плављење и превлажавање целе долине је утолико израженије што је пад долине (пружа се од 

југа ка северу) свега Ј=0,4%0 (коте терена се крећу од 93,5 м на југу, до 86,00 м на северу).  

Одстрањивање великих вода са ових површина једино је могуће изградњом дренажног система 

(отворених канала и цевне дренаже). У то сврху на овом поручју пројектован је систем отоврених 

дренажнх канала.  

Одводњавање великих вода са касете „Жабари“ одвијаће се гравитационим путем преко три 

главна одводна канала (О-I-R, O-II, O-III) који утичу на Ореовачки ободно одводни канал и , преко 

Александровачког ободног канала и потока Точак, у реку Велику Мораву.  

Са површина касете „Александровац“ није могуће спровести гравитационо одвођење великих 

вода, већ се њихова евакуација са терена врши преко црпне станице „Точак“ којом се воде пребацују 

у поток „Точак“ и даље у реку Велику Мораву. 

У циљу рационализације експлоатације система ранија „Жабарска касета“ (која је обухватила 

цело подручје од потока Булињак до потока Точак) је подељена на две касете (нова подела):  

- Касету „Александровац“ и  

- Касету „Жабари“.  

Касета „Александровац“ обухвата подручје од потока Точак до правца Ореовица – Велика 

Морава. Ово је најнижи део терена који ће се одводњавати и са кога, због висинског односа водостаја 

Велике Мораве и кота терена, није могуће обезбедити гравитационо одводњавање подручја. Из овог 

разлога за одводњавање ове касете градиће се црпна станица „Точак“. 

Касета „Жабари“ обухвата јужни део подручја, од правца Оревица – Велика Морава до 

регулационог корита потока Булињак. Том границом двеју касета пружаће се тзв. Ореовачки ободно 

– одводни канал „О“ који ће бити реципијент главних одводних канала са касете „Жабари“. Из 

Ореовачког ободно – одводног канала „О“ воде ће гравитационо бити упуштене у Александровачки 

ободни канал и даље у поток Точак и реку Велику Мораву. На ушћу канала „О“ у Александровачком 

ободном каналу би требало обезбедити ниво воде око 86,20 м.н.м. Овај ниво је за око 1.3м височији 

од стогодишње велике воде у Великој Морави чиме је искључена могућност угрожавања подручја 

касете „Жабари“ од плављења успореним велим водама Велике Мораве.  

 

4.3. Критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава 

 

Одбрану од поплава од бујичних потока, и вода II реда проглашава и укида председник 

општине командант Штаба за ванредне ситуације за територију општине Жабари, а у складу са 

условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом од поплава за 2017. годину.  

 Како општина Жабари има углавном бујичне водотокове код којих су плитка корита, без 

могућности примања великих вода, на осталим водотоковима се одмах проглашава ванредна одбрана 

од поплава.  

 Одлуком  команданта  штаба,  на  основу  закона  и  подзаконских  правилника  и методологија,  

дефинишу  се  обавезе  чланова  штаба  у  припреми  и  изради Општинског  плана  за  текућу  

годину,  као  и  обавезе  у  имплементацији  Плана  – посебно делова Планова који се односе на 

конкретне мере и активности. Детаљне обавезе,  дужности  и  одговорности  чланова  Штаба  у  

заштити  и  спасавању  од поплава, дефинишу се овим Планом.   

Општински  штаб  за  ванредне  ситуације  –  део  надлежан  за  поплаве  обавља следеће:  
- руководи свим активностима означеним у шеми активности у надлежности града (административне, 

хидротехничке и комуналне активности), у периоду редовног  стања  (у периоду  без непосредне 
опасности од  поплава),  као  и  у периоду ванредних хидролошких околности – од момента најаве 
поплаве до престанка опасности;  

- руководи  и  координира  учешћа  ових  субјеката  у  одбрани  од  поплава,  у синхронизованом 
спровођењу свих планираних мера заштите од вода;  

- у току одбране, штаб је у пуној приправности. Делокруг  рада  руководства  Штаба  и  организационих  
целина  Штаба  се  посебно дефинише  овим  Планом  и  саставни  је  део  Општег  дела  општинског  
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плана  за одбрану од поплава. Оперативним годишњим плановима се на основу дефинисаног 
делокруга рада Штаба, дефинишу детаљна задужења чланова Штаба, која постају њихова  радна  
обавеза.  Штаб  је  одговоран  за  неизвршење  или  неблаговремено неизвршење преузетих обавеза, 
за превентивно или ургентно елиминисање узрока потенцијалног  плављења.  Рад  Штаба  се  одвија  
по  годишњем  Плану,  који верификује Веће општине. О раду Штаба се води писмена евиденција - 
извештаји о раду Штаба.     

 

Фазе одбране од поплава   

Општинским  општим  Планом  за  одбрану  од  поплава  се  дефинишу  следеће  фазе одбране:  

ФАЗА  1.    Припрема за одбрану од поплава,  

ФАЗА  2.    Ванредна одбрана од поплава  

ФАЗА  3.    Ванредна ситуација,  

ФАЗА  4.    Отклањање последица штетног дејства вода  

  

Фаза  1:       припрема за одбрану од  поплава  има највећи  значај,  с обзиром на природу бујичних 

поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање на појаву бујичних падавина веома 

кратко. У овој фази, неопходно је предузети све потребне мере како би се таласи бујичних вода,  које  

се  неминовно  јављају,  спровели  до  реципијента  уз минимум штета. То пре свега значи детаљно 

упознавање проблема, добро  планирање  неопходних  радова,  обезбеђење  неопходних средстава за  

ове радове, као и њихова реализација.  

Фаза 2:    наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у сливу који  гравитира  ка  

брањеном  подручју.  Предузимају  се  активности,  мере  и радови у  складу са Планом одбране од 

бујичних поплава.  

Фаза  3:    наступа  са  најавом  и  појавом  изливања  поплавног  таласа  из  основног корита, у 

условима непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих киша на меродавном делу  слива, када 

се одбрана не може спровести и када  су  угрожени  људски  животи  и  имовина.  Проглашава  се  

ванредна ситуација и предузимају потребне мере, као што су преусмеравање или забрана саобраћаја, 

по потреби евакуација становништва и добара.  

Фаза 4:  наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа, односно након  спроведене  

одбране.  Након  детаљно  евидентираних  штета насталих  за  време  поплава,  спроводе  се  

потребне  мере  и  врше  се неопходни радови да се отклоне последице поплава. 

 

 

 

 

 

 

 

Командант општинског штаба 

Командант  општинског  штаба  за  ванредне  ситуације  кординира  рад  са Руководиоцем за 

одбрану од поплава, врши следеће послове (по фазама у току одбране):  

 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава:  
1/1. Заказује и руководи седницама одговорних  за одбрану од поплава (о.о.п.), на којима се усвајају 

планови рада.  

1/2. Обезбеђује услове за  имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката;  

1/3. У случају  да постоји потреба, врши усаглашавање  општег и оперативног плана за з.и с.о.п. са  

општим  и оперативним планом за о.п. водопривреде Србије.  

1/4.  Обезбеђује  услове  и  организује  програм  мера  и  активности  за имплементацију  плана  за  

зашштиту  и  спасавање  од  поплава  код институција које чине виталне системе града.  
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1/5.  Обезбеђује  услове  за  интегралне  и  координиране  активности  у имплементацији  

оперативних  планова,  активности  у  реализацији активности у склопу припрема за одбрану од 

поплава и организован рад у ванредним условима.  

1/6. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава  за подручје 

општине.  

1/7.  Обезбеђује  услове  за  реализацију  програм  мера  и  активности  за информисање и едукацију 

јавности.   

1/8.  Организује  у  сарадњи  са  другим  субјектима  и  спроводи  програм  мера  и активности за 

обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине  у ванредним условима.  

1/9. Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада.  

1/10.  Прима  и  прати  информације  у  вези  са  наиласком  олујних  облака  које  му доставља 

Хидрометеоролошки завод. 

 

Фаза 2.: Ванредна одбрана од поплава:  
2/1. Руководи радом штаба за ванредне ситуације.   

2/2. Координира активности са задуженима за одбрану од поплава.  

2/3. Сарађује са руководством за одбрану од  поплава из националног Оперативног плана.   

2/4.  Сарађује  са  оперативним  руководиоцем  за  одбрану  од  поплава  у  области  

цивилне заштите и оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање.  

2/5. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе  на ангажовање радне 

снаге, механизације и других средстава и др.  

2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се односе  на 

ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.  

2/7.  Даје  предлог  надлежном  органу  за  евакуацију  становништва  и  имовине  у ванредним 

околностима у координацији са штабом цивилне заштите.  

2/8. Даје предлог за проглашавање ванредне ситуације.  

 

Фаза 3.: Ванредна ситуација:  

3/1.   У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање 

воде и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације проглашава ванредну ситуацију.  

3/2.  Организује,  руководи  и  координира  спровођење  програма  евакуације становништва  до  

прихватних  центара  у  ванредним  околностима  у координацији са штабом цивилне заштите;  

  

Фаза 4.: Отклањање последица поплава:  

4/1. Обезбеђује услове  за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању 

последица поплава по престанку опасности,   

4/2.  Обезбеђује  услове  за  контакт  са  институцијама  за  благовремено  пружање финансијске и  

материјалне  помоћи  угроженом  становништву  и  привреди  на подручју општине.   

  

Заменик команданта општинског штаба  

У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењује.  

Помоћници команданта 

Помоћник Команданта штаба за одбрану од поплава врши следеће послове (по фазама у току 

одбране):  

  

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава:  

1/1. Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који  учествују у заштити и 

спасавања од поплава;  

1/2. Координира рад повереника на терену и о томе обавештава руководиоца штаба; 

1/3. Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено, у сарадњи саопштинским 

штабом и предлаже градском штабу потребне мере из свог домена. 
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Фаза  2,3,4.:  Ванредна  одбрана  од  поплава,  Ванредна  ситуација,  отклањање последица 

поплава:  

1.  Врши  непосредан  увид  стања  на  угроженом  подручју  сарадњи  са  општинским штабом и 

предлаже потребне мере.  

2.  Спроводи  наредбе  руководиоца  штаба,  информише  га  о  стању  на  терену  и предлаже 

предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање 

последица поплава;  

3. Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима, по 

добијању сагласности руководиоца штаба. изузетно  уколико би нечињенем  били  угрожени  животи  

становника  предузима  мере  беза  добијања сагласности;  

4. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и 

отклањању последица поплава;  

5.  Подноси  извештај  Команданту  штаба    по  завршетку  одбране  од  поплава,  а обавезно у току 

одбране.  

  

Повереници   

Повереници  врше  следеће  послове  у  свим  фазама  одбране  као  и  у  фази ванредне ситуације, 

односно у фази отклањања последица поплава:   

1.  Врши  непосредан  увид  у  стање  на  подручју  и  доставља  информације помоћницима;  

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;  

3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону;  

4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом 

људству, механизацији и др.  

 

Активности у надлежности Штаба у организацији и спровођењу одбране од поплава  

Овом методологијом су дефинисане активности у оквиру одбране од поплава, које су по врсти 

сврстане у следеће групе, које се прецизније дефинишу плановима:  

-  хидротехничке   

-  комуналне активности,  

-  активности виталних општинских система.   

Хидротехничке општинске активности у одбрани од поплава   

Активности техничког сектора 

Технички  сектор  штаба  обезбеђује  благовремено  стручне  оцене  очекиване опасности  

(хидролошке  услове  и  тенденције)  и  дефинише  техничке  могућности одбране  и  извођења  

превентивних  и  ванредних  интервенција  расположивим људством, механизацијом и опремом.   

Основ за ове активности је технички подаци од значаја за одбрану од поплава за подручје општине  

(саставни  део  Општег  плана)  и  техничке  документација  за одбрану од поплава за водотоке 

обухваћених националним плановима.  

Представници јавних водопривредних предузећа обезбеђују координацију штаба са водопривредном 

оперативом и субјектима који спроводе одбрану на водотоцима са изграђеним водопривредним 

системима.  

Технички  сектор  је  задужен  за  израду  програма  за  организацију  израде  техничке документације 

за одбрану од поплава за подручје општине као и за верификацију и усаглашавање са постојећом 

техничком документацијом за одбрану од поплава.  

 

Припрема података, подлога и техничке документације  

Поуздано и прецизно сагледавање угрожености неког подручја од поплава не може се ни замислити 

без одговарајуће техничке документације. Ова документација мора представљати  основну  подлогу  

за  израду  оперативног  плана  одбране  од  поплава.  
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Поред  тога,  ни  рационална  организација  активности  и  спровођење  оперативних мера  одбране  

за  време  трајања  поплаве  нису  могући  ако  се  не  располаже релевентном документацијом.  

Техничка  документација  за  одбрану  од  неког  подручја  од  великих  вода  мора садржати два 

основна сегмента:   

-  документацију о водотоку и сливу и  

-  документацију о брањеном подручју.  

  

Документација  о  водотоку  и  сливу  мора  бити  свеобухватна  (поред  природних карактеристика  

подручја  и  водотока,  мора  обухватити  и  податке  о  антропогеним утицајима  и  изведеним  

објектима  у  сливу  и  на  водотоку),  мултидисциплинарног карактера, што је за бујичне водотоке од 

посебног значаја. Нераздвојна повезаност феномена  у  сливу  и  речном  току,  код ове категорије  

водотока, захтева  студиозан приступ  изучавању  генезе  поплава.  Истраживање  узрочно-

последичних  веза  код процеса  који  се  одвијају  у  сливу  и  речном  току  има  велики  практични  

значај  за сагледавање  ризика  поплава  и  разраду  оперативног  плана  за  одбрану  од  великих 

вода.  

  

Техничка  документација  о  водотоку  који  угрожава  посматрано  подручје  има фундаментални 

значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за процену степена угрожености приобаља од великих 

вода. Анализа транспорта наноса дуж водотока такође  је  од  значаја,  посебно  са  аспекта  

детерминисања  потеза  водотока  са смањеном  транспортном  способношћу  за  нанос.  Наиме,  

заустављање  вученог наноса на овим потезима и формирање наносних наслага може смањити 

пропусну моћ речног корита иизазвати изливање великих вода у приобаље. Врло важан део техничке  

документације  о  водотоку  представља  приказ  изведених  или пројектованих  регулационих  

радова  (тип  регулације,  остварени  или  пројектовани степен заштите и сл.). 

 

Техничка  документација  о  брањеном  подручју  обухвата  мањим  делом хидротехничке,  а  већим  

делом  урбанистичке  и  комуналне  аспекте.  На  основу претходно  дефинисаних  плавних  зона,  

може  се  извршити  рејонизација  подручја (обухватајући  постојеће  и  планиране  садржаје),  према  

степену  угрожености  од великих вода. Врло важан сегмент документације о речном приобаљу 

представљају подаци  о  забележеним  историјским  поплавама  и  регистрованим  штетама.  Ови 

подаци имају велики значај код израде оперативног плана одбране од поплава, као и код 

урбанистичког планирања коришћења простора у речном приобаљу.  

 

Прогноза, уочавање поплава и упозорење  

С обзиром да је основни узрок поплава на мањим водотоцима појава интензивних атмосферских 

падавина на сливном подручју, осматрање киша је први и најважнији предуслов  за  прогнозу  

великих  вода.  Према  томе,  мрежа  кишомерних  станица  у сливу  представља  неопходну  основу  

система  за  прогнозу  поплавних  таласа  и алармирање  низводног  подручја.  Међутим,  само  

постојање  мреже  кишомерних станица  није  довољно  за  прогнозу  поплавних  таласа  и  

алармирање  низводног сектора, већ су неопходне и друге компоненте система за одбрану од 

поплава.  

  

У зависности од величине слива и дужине  водотока, постоји одређени временски интервал  између  

појаве  интензивних  падавина  у  сливу  и  почетка  поплава  на низводном  подручју.  Овај  интервал  

је  од  великог  практичног  значаја  за организацију одбране од поплава, јер даје могућност 

предузимања ургентних мера одбране. Међутим, да би се овај интервал, који произилази из природе 

феномена, у што већој мери искористио, неопходне су поуздане комуникације између сливног 

подручја и угроженог сектора водотока.   

За  сваки  слив,  у  зависности  од  величине  и  природних  карактеристика,  постоји одређени праг 

падавина, који условљава појаву великих вода на реци. Овај праг се може дефинисати помоћу три 

параметра - висине падавина, њиховог интензитета и трајања. Уколико киша на сливном подручју 
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пређе овај праг, то индицира опасност од  поплава.  За  сваки  слив  требало  би  урадити  

метеоролошко-хидролошки  модел генезе  великих  вода,  за  који  би  подаци  осматрања  на  

кишомерним  станицама  у сливу  представљали  улазни  параметар.  Помоћу  овог  модела,  

оперативни  штаб  за одбрану  од  поплава  могао  би  проценити  опасност  од  великих  вода,  на  

основу података о падавинама на кишомерним станицама у сливу.  

  

Активности на одбрамбеној линији  

Као што је то већ поменуто, улога локалне самоуправе у заштити и спасавању од поплава је 

незаменљива и  када је реч о одбрани која је организује на изграђеним заштитним  објектима,  на  

којима  одбрану  организују  и  спроводе  државне институције.  То  се  посебно  односи  на  

ванредну  одбрану  од  поплава,  када  није довољно ангажовање само водопривредних предузећа.  

  

Из  тих  разлога  неопходно  је  познавање  и  одређених  елемената  одбрамбених система и начина 

интервенције.  

У зависности од решења регулације, постоје два основна типа одбрамбених линија поред водотока.   

- Први тип одбрамбене линије представљају одбрамбени насипи, који се  граде  на одређеном 

растојању  од  речног  корита.  Нивелета  круне насипа  пројектује  се  са  одређеним  

сигурносним  надвишењем  изнад нивоа меродавне велике воде.  

- Други  тип одбрамбене  линије  се  јавља  у  случају  када  се  ова линија налази  у  склопу  

регулисаног  корита,  односно,  на  самој  обали.  

Најчешће је такво решење код обложеног корита, са обалоутврдама. У том  случају,  горња  ивица  

регулисаног  корита,  односно,  круна обалоутврде,  представља  нивелету  одбрамбене  линије  (са 

сигурносним зазором изнад нивоа меродавне велике воде).  

Код  регулације  водотока  који  пролазе  кроз  насељене  зоне  примењују  се  оба поменута  типа  

одбрамбене  линије.  Најчешће  је  случај  да  се  одбрамбени  насипи граде изван ужег градског 

језгра, где има више слободног простора у приобаљу. С друге стране,  у  централној  урбаној  зони,  

због недостатка  простора,  примењује  се други тип одбрамбене линије, која се налази на ободу 

регулисаног корита.  

  

У  периоду  одбране  од  поплава  постоје  три  основне  врсте  активности  на одбрамбеним 

линијама:  

-  надвишење одбрамбене линије,  

-  затварање пропуста, испуста  и других отвора на насипима, обалоутврдама,  

-  изградња секундарне одбрамбене линије.  

  

Све наведене активности морају се обухватити оперативним планом за одбрану од поплава.  

Међутим,  реализација  планираних  активности,  у  склопу  одбране  од поплава, зависи од 

конкретне ситуације и процене величине поплавног таласа.  

  

На основу података о падавинама у сливу и праћења пораста водостаја у реци, може се  проценити  

да  ли  ће  врх  поплавног  таласа  бити  у  нивоу  или  изнад  круне одбрамбене  линије  (дуж  целог  

брањеног  подручја,  или  само  на  појединим локалитетима).  У  том  случају,  приступило  би  се  

локалном,  привременом надвишењу одбрамбене линије. Технички поступак надвишења најчешће се 

своди на слагање унапред припремљених пластичних врећа, пуњених песком или земљом, преко 

круне насипа или горњег платоа регулисане обале.  

  

За разлику од надвишења одбрамбене линије, затварање испуста и отвора требало би  да  представља  

рутинску  операцију,  при  наиласку  сваког  значајнијег  таласа великих вода.   

Потпуним затварањем (дихтовањем) одбрамбених линија спречава се продор воде у брањено  

подручје.  Начин  затварања  попуста,  испуста  и  других  отвора  зависи  од њихове  техничке  

опремљености.  У  случају  постојања  устава  или  затварача, затварање отвора је брже, 
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једноставније и сигурније. Уколико не постоје затварачи или  уставе, отвори се могу затворити 

приручним средствима (пуњеним врећама и др.), уз обезбеђење евакуације "унутрашњих" вода из 

брањеног подручја.  

  

Најсложенија и најозбиљнија активност на одбрамбеном систему јавља се у случају неопходности  

успостављања  секундарне  одбрамбене  линије.  Овој  активности приступа се на основу процене да 

примарна одбрамбена линија неће моћи (чак и са надвишењем)  да  спречи  изливање  великих  вода  

из  речног  корита.  Овакав  случај може се јавити при појави таласа великих вода, врло ретке 

вероватноће појаве (на пример, појава 500-годишње велике воде  у регулисаном кориту 

димензионисаном за 100-годишњу воду).   

 

Траса  секундарне  одбрамбене  линије  зависи  од  конкретне  ситуације  у  речном приобаљу.  

Основни  фактори  који  диктирају  трасу  су  степен  насељености приобалног  простора,  значај  

објеката  који  се  бране,  комунална  и  саобраћајна инфраструктура, топографски услови терена и 

др.   

  

Увек  треба  тежити  таквој  траси  секундарне  одбрамбене  линије  којом  се  штите најзначајнији  

садржаји  у  приобаљу,  док  се  плављењу  препушта  мање  вредан део простора. Начин формирања 

и изградње секундарне одбрамбене линије зависи од расположивог  времена  и  приручних  

средстава.  У  зависности  од  расположивог простора  и  механизације,  могуће  су  варијанте  

насипања  терена  или  слагања пуњених врећа.   

Поред тога, могућа су и нека специфична решења диктирана локалним условима. С обзиром  на  

динамику  бујичних  феномена,  расположиво  време  за  изградњу  друге одбрамбене линије је 

обично врло кратко (неколико часова).   

Отуда  је  неопходно  да  се  већ  у  општинском  оперативном  плану  за  одбрану  од поплава  

предвиди  траса  секундарне  одбрамбене  линије  и  припреме  средстава  за њено формирање.  

  

Активности Штаба за ванредне ситуације у заштити и спасавању од поплава  

На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја реке  у  горњем  

току,  штаб  за  ванредне  ситуације  процењује  степен  опасности, активира  надлежне  службе,  

потребно  људство  и  механизацију.  Ако  очекивана поплава  превазилази  одбрамбене  капацитете  

проглашава  ванредну  ситуацију.  

Ативирају  се снаге МУП-а за одбрану и спашавање, цивилна заштита, комуналне службе, 

водопривредна предузећа, итд.  

  

Алармирање становништва  

Предузима  акцију  алармирања  јавности  и  становништва  на  угроженом  подручју, које мора бити 

припремљено за деловање у тој ситуацији. Када су у питању бујичне поплаве  време  је  кратко  и  

становништво  мора  да  спремно  дочека  наредбу  о евакуацији.  

  

Евакуација и спашавање становништва  

У случају појаве екстремно великог поплавног таласа, када штаб процени да се не може  спречити  

изливање  великих  вода  из  речног  корита,  мора  се  приступити последњем  кораку  -  евакуацији  

и  спашавању  становништва.  Основни  циљ  ове операције  је  спречавање  људских  жртава,  а  

затим  и  смањење  материјалних губитака.  

Главни кораци у операцији спашавања становништва су идентификација простора који се евакуише 

(зависно од узрока поплаве и других услова), развијање процедуре за евакуацију (правац, 

дестинација, време евакуације), формирање центра за пријем Планови одбране од бујичних поплава 

за подручје општине Жабари и  привремени  боравак  угрожених,  ургентне  мере  (хитна  

медицинска  помоћ, противпожарну  заштиту,  евентуалне  интервенције  комуналних  служби,  у  
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случају прекида  снабдевања  водом  и  електричном  енергијом)  и  повратак  евакуисаних 

становника  (након  налога  оперативног  штаба  и  провере  сигурности  поплављених објеката).  

  

Активности виталних система на подручју општине  

Посебним документима који су саставни део овог Плана именују се одговорна лица и  њихови  

заменици  у  институциијама  које  чине  виталне  системе  општине,  са дефинисаном улогом у 

одбрани од поплава.   

У поменутим документима морају бити назначени сви потребни подаци од значаја за  комуникацију  

у  различитим  фазама  одбране  од  поплава.  У  ванредним околностима  неопходно  је  обезбеђење  

услова  за  несметани рад  виталних  система општине, који су делом и активни учесници у 

спровођењу одбране.  

Овим планом дефинише  се првенствено заштита и обезбеђење објеката  и седишта ових  виталних  

система,  али  и  њихова  улога  у  пружању  помоћи  учесницима  који непосредно учествују у 

одбрани.  

  

Одржавање виталних система 

Одржавање  функције  виталних  система  (медицинске  службе,  противпожарне заштите,  цивилне  

заштите,  полиције  и  осталих)  подразумева  обезбеђење континуитета њиховог рада за све време 

трајања поплаве. У том оквиру, неопходно је  обезбедити  заштиту  ових  институција  од  плављења.  

У  случају  угрожености објеката у којима су смештени витални системи од изливања великих вода, 

морају се  предузети  одређене  мере  привремене  заштите  (ограђивање  ових  објеката пуњеним  

врећама  и  дихтовање  свих  отвора).  Посебно  је  значајно  обезбеђење сталног приступа и 

саобраћајне везе појединих објеката са градом.  

  

Активности на инфраструктури  

У  оквиру  одбране  од  поплава  морају  се  предузети  одређене  активности  на комуналној 

инфраструктури - електричним и водоводним инсталацијама, гасоводу и  др.  Основни циљ ових  

мера је  елиминација  опасности за  људске  животе,  као и ублажавање  материјалних  штета.  Стога  

унапред  треба  дефинисати  где,  ко  и  када треба  да  изврши  прекид  снабдевања  и  поновно  

укључење  електричне  енергије  и других инсталација.  

  

Контрола саобраћаја  

У  склопу  одбране  од  поплава  на  посматраном  подручју,  врло  важну  улогу  има контрола 

саобраћаја. Контролом саобраћаја могу се спречити саобраћајна загушења или  прекид  

комуникација,  што  би  могло  угрозити  или  онемогућити  операцију евакуације становништва из 

угроженог подручја. Поред тога, контрола саобраћаја пре, за време и одмах после поплаве је 

неопходна и за све остале операције одбране од поплава, које имају задатак смањења материјалних 

штета.   

 

Предлог оптималне шеме обавештавања субјеката у одбрани од поплава  

За  успешно  спровођење  заштите  од  поплава  неопходно  је  располагати информацијама  о  

садашњем  стању  водотока  и  прогнозираним  хидролошким  и метеоролошким величинама. У 

складу са усвојеним принципом интегралне одбране у  оквиру  овог  пројекта  ће  се  дати  приказ  

предложене  шеме  обавештавања  у водопривреди са посебним освртом на специфичности код 

бујичних поплава.   

Квалитетне  информације  може  да  обезбеди  само  адекватан  начин  прикупљања информација  са  

оптимално  развијене  осматрачке  мреже,  опремљене  савременим уређајима за регистровање 

хидролошких и метеоролошких величина и уређајима за  пренос информација. Све информације се 

морају прикупљати у једном центру, који ће  затим  припремати  прогнозе  и  достављати  

информације  о  прогнозираним вредностима. Одлучивање на основу овако добијених података је 

свакако дужност Команданта штаба за ванредне ситуације.  
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Дистрибуција  информација  свим  потребним  субјектима  је  у  Центру  за обавештавање  и  

узбуњивање.  Шема  дистрибуције  информација,  одлучивање  и субјектима у заштити и сасавању од 

поплава је следећа:  

- Републички  хидрометеоролошки  завод  је  центар  за  осматрање,  мерење, прикупљање, обраду, 

анализу и издавање хидролошких података, информација и  прогноза,  па  стога  РХМЗ  

представља  окосницу  целог  система  за обавештавање, у фазама припреме за спровођења 

одбране од поплава. РХМЗ ће прикупљати и обрађивати податке о:  

Нивоима воде  

Метеоролошким величинама (падавине  температуре итд.)  

Радарским осматрањима  

Стању леда на рекама  

- Центар  за  обавештавање  и  узбуњивање  је  трансмисија  преко  кога  се  даље прослеђују  све  

информације  које  доставља  РХМЗ,  а  односе  се  на  најаве наиласка  бујичних  падавина.  Ове  

информације  добијене од  РХМЗ  прослеђују  се  Штабовима  на  угроженим  подручјима  

(Општински,  градски,  окружни, покрајински и национални).  

- Све осмотрене промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава Центар за обавештавање  и  

узбуњивање  прослеђује  штабовима.  За  одбрану  од  бујичних поплава  битни  су  подаци  о  

наиласку  и  месту  падања  јаког  пљуска,  наглом топљењу снега, као и о рушењу мостова и 

саобраћајница услед бујица и њима покренутих клизишта.   

 

 

5. НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

 

5.1. Оперативне мере одбране од поплава, критеријуми за проглшење стања приправности и 

ванредне ситуације услед поплава 

 

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама 

на којима постоје изграђени заштитини водни објекти тј. на деоницама на којима се спроводи 

одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне 

одбране од поплава из локалног оперативног плана.  

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији 

јединице локалне самоуправе одлучује председник општине. 

 

Командант  општинског  штаба  за  ванредне  ситуације  кординира  рад  са Руководиоцем за 

одбрану од поплава, врши следеће послове (по фазама у току одбране):  

- На водама II реда, редовна односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама 

на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама 

на којима се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење 

редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног (општинског) оперативног плана. 

- На водама II реда, на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање 

приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања 

приправности из оперативног плана. 

- Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, проглашава се 

када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу бујичног водотока 

и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. 

 

Мере у току ванредне одбране од бујичних поплава: 

Предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања (центри за обавештавање и узбуњивање) 

и упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће 

мере, а непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на 

отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима. 
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Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим 

капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и већих 

материјалних штета, односно када постоји опасност да најављена хидролошка ситуација знатно 

превазиђе услове ванредне одбране од поплава.  

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији 

општине Жабари одлучује комадант Штаба за ванредне ситуације, односно председник Општине 

Жабари, а у складу са законом којим се уређују ванредне ситуације. (тачка 4.13., Општи план 

одбране од поплава за период од 2012-2018. године, (“Службени гласник РС” бр. 23/2012).  

Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради преузимања већих радова 

(ископавање нових канала и сл.). 

Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним ситуацијама. 

Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз благовремено 

обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и 

јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка 

великих вода, предузимају се неопходне мере на отклањању последица на поплављеном подручју, у 

водотоку и на постојећим заштитним објектима, у складу са планом за деловање у случају ванредних 

ситуација. 

 

 

Критеријум 1. Испуњеност каналске мреже водом 

1. Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети 

изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан. 

2. На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем 

воде у канале је изразито успорен. 

3. На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем 

воде у мрежу је онемогућен. 

 

 

Критеријум 2. – Засићеност земљишта 

1. Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених 

површина до 1% површине система. 

2. Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине 

система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене 

зграде. 

3. Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине 

система поплављено. 

 

 

Критеријум 3 – Појава снежног покривача и леда 

1.  Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска 

мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло 

топљење снега. 

2. Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска 

мрежа засута снегом и залеђена. 

Нагли пораст температуре, топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

3.  Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне 

падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

Редовна одбрана од поплава, односно стање приправности, проглашава се када је испуњен један од 

услова са индексом 1 
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Ванредна одбрана од поплава, односно стање приправности, проглашава се када је испуњен један од 

услова са индексом 2. 

Када је испуњен један од услова са индексом 3 уз истовремено погоршање и постоје опасности од 

директног плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба проглашења ванредне 

ситуације. 

 

Узбуњивање и обавештавање становништва од могућих поплава врши Оперативни центар 

Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу МУП-а Републике Србије – Сектор за ванредне 

ситуације. 

Обавештавање становништва, у случају погоршања метеорошких услова и процене падавина 

које могу утицати на повећање водостаја река и одводних токова у сливним подручјима и до појаве 

изливања воде из речних корита врши се преко средстава јавног информисања и обавештавањем 

становништва преко месних заједница и месних канцеларија.  

Дато обавештење и упозорење упућиваће се Штабу за ванредне ситуације,  руководиоцу 

стручно оперативног тима за одбрану од поплава и председницима месних заједница, као и свим 

одговорним лицима на територији Општине Жабари. 

Оперативни центар, процену врши на бази извештаја РХМЗ-а, Републичког центра за 

обавештавање и стања на територији општине Жабари. 
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6. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 
 

Просторни план општине Жабари 

 

 



 

 

350 

 

 
Карта коришћења земљишта 
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Хидрографска карта 
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Карта положаја критичних места 
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Карта положаја црпних станица и резервоара за водоснабдевање 
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Каналска мрежа на територији општине Жабари 
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7. ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА - ПРЕГЛЕД ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА, 

ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ  

 

Витални системи заштитног подручја општине  

Назив  
Адреса 

седишта 
Телефон  

Фак 

е-маил 

Одговорно 

лице 

Телефо

н у 

стану 

Предузеће за путеве 

Пожаревац ДОО  Пожаревац 
Пожаревац 012/522-258  

Дарко 

Костић 
 

Штаб за ванредне ситуације Жабари 012/250-130  
Јован 

Лукић 
 

Дом здравља Жабари 012/250-163  
Др Ненад 

Димитров 
 

Ватрогасно – спасилачка 

јединица 
Жабари 012/250-093  

Јаношевић 

Жељко 
 

МУП Србије, ПС Жабари Жабари 012/250-259  

Зоран 

Мијајлови

ћ 

 

ЕПС Електроморава Пожаревац Пожаревац 012/223-926    

“Телеком” Пожаревац     

Центар за социјални рад  Жабари 012/250-301  

Марина 

Милошеви

ћ 

 

Општинска организација 

Црвени крст 
Жабари 012/250-418  

Живојин 

Савић 
 

СР Транскоп Ореовица Ореовица 012/258-444  Сарић 

Мирољуб 

 

 

„Аутопревоз“ Брзоходе 012/259-037  Обрадовић 

Живорад 
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Општински оперативни штаб за одбрану од поплава и  елементарних непогод 

ПОДАЦИ 

о расположивој механизацији и алату 
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Ј
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Путничко возило ком. 17   3 2   

2. Теренско возило ком. 17  2 1 1 1  

3. Багер ком. 3 2      

4. Булдозер ком. 3 2 2     

5. Камион ком. 10 5    1  

6. Трактор и приколица ком. 68       

7. Травокосачица ком.        

8. Утоваривач ком. 3 2      

9. Пента ком. 2       

10. Чамац ком. 5       

11. Аутодизалица ком.        

12. Пумпа дизел ком.        

13. Пумпа бензин ком. 10       

14. Пумпа електро ком.        

15. Агрегат ком. 10       

16. Компресор ком. 5       

17. Ровокопач ком. 3       

18. Цистерна ком. 10       

19. Фењери ком.        

20. Лампе-плинске ком.        

21. Лампе-акумулаторске ком.        

22. Сигналне заставице ком.        

23. Бунде ком.        

24. Појас за спасавање ком.        

25. Кишне кабанице ком.        

26. Прслук ком.        

27. Заштитни шлем ком.     10   

28. Заштитне рукавице пар     50   

29. Радно одело ком.        

30. Гумене чизме пар     10   

31. Душек ком.        

32. Кревет ком.        

33. Јастук ком.        

34. Постељина комплет ком.        

35. Ћебад ком.     90   

36. Пећи  ком.        
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Општински оперативни штаб за одбрану од поплава и  елементарних непогода 

ПОДАЦИ 

о расположивом алату и материјалу 
 

Н
0
 Н а з и в 

Ј
ед

и
н

и
ц

а
 м

ер
е 

М
Е

С
А

Н
А

 З
А

Ј
Е

Д
Н

И
Ц

А
 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

Т
Р

А
Н

С
К

О
П

 

А
У

Т
О

П
Р

Е
В

О
З

 

Д
О

М
 

З
Д

Р
А

В
Љ

А
 

Ш
Т

А
Б

 З
А

 В
С

 

В
С

Ј
 

 

1. 2. 3. 4.  6. 7. 8. 9. 10. 

47. Моторна тестера ком. 20       

48. Ручне тестере ком. 20     1  

49. Лопата ком. 100     5  

50. Ашови ком. 80     2  

51. Будаци, пијуци ком. 50       

52. Гвоздена колица ком. 50       

53. Косе ком. 40       

54. Виле ком. 50       

55. Секире ком. 50       

56. Секирице ком. 20    30 10  

57. Чекићи ком. 20       

58. Клешта ком. 20       

59. Побијачи (маљ,дрв.чек.) ком.        

60. Чакље ком.        

61. Набијачи земље ком.        

62. Мотике ком. 100       

63. Пајсери ком.        

64. Виле ком. 50       

65. Грабуље ком. 50       

66. Вреће јутане ком.        

67. Пласт.фолије у ролни м'        

68. Дрвене талпе (80x20цм) ком.        

69. Дрвене греде (18x18цм) ком.        

70. Дрвене гредице(10x10цм) ком.        

71. Дрвене талпе (5x20цм) ком.        

72. Даске (2,2x20цм) ком.        

73. Даске-разне ком.        

74. Кланфе ком.        

75. Ексери 31/70 кг        

76. Паљена жица (0,2мм) кг        

77. Жица кг        

78. Вреће ПВЦ ком.        

79. Вреће ПВЦ плетене ком.        

80. Ужад (разна) м'        

81. Сајле м'        

82. Челичне талпе ком.        

83. Коље (6-10цм) ком.        

84. Шљунак м
3
   150      

85. Камен м
3
   150      
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 Опрема, механизација и материјал 

 

Оперативним годишњим планом дефинише се сагласно врсти потребних активности, мера и радова, 

расположива опрема, механизација, алат и материјал неопходан за ефикасно спровођење одбране, 

систематизован по субјектима одбране. 

 

За одбрану од поплава на водотоцима II реда на територији Општине Жабари, ангажују се следећа 

предузећа: 

1. Предузеће за путеве Пожаревац ДОО Пожаревац, 012/522-258 

2. СР Транскоп Оровицица, 012/258-444  

Као главни носиоци у одбрани и заштити од поплава у обавези су да се својом механизацијом, 

алатом и радном снагом ангажују на одбрани од поплава израдом одговарајућих насипа на 

критичним местима, пробијању одређених одводних канала, уклањању наноса и чепова на 

мостовима и другим уским грлима.  

У случају потребе може се донети одлука о анагажовању и других правних и приватних лица у 

одбрани од поплава.  

Предузећа задужена за одбрану од поплава, материјал и опрему, користе из оформљеног магацина, 

лоцираног у просторијама Општинске управе општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 

Жабари. 

У одређеним месним заједницама расположива је механизација и алат за одбрану од поплава, а 

недостајући материјал неопходно је набавити. 

 

За припрему и спровођења Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији 

Општине Жабари, за 2017. годину оформљен је магацин са материјалом и опремом описаним у 

табели о расположивом алату и материјалу. 

 

 

Средства за редовне трошкове спровођења Оперативног плана од поплава на територији Општине 

Жабари обезбеђују се из буџета Општине Жабари, кроз превентивну заштиту, док би се у случају 

настанка поплаве – ванредне ситуације, користила средства сталне буџетске резерве за санирање 

последица проузроковане штете.  

Штаб за ванредне ситуције општине Жабари, спроводи активности на систему раног упозоравања и 

међусобне комуникације свих субјеката. 
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РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА  

 

 

 

 

 

 

РЕД 

БР. 

ДУЖНОС

Т У 

ШТАБУ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЕСТО Т       Е       Л       Е       Ф       О       Н  

ПОСАО СТАН МОБИЛ

НИ 

МОБ 

УМРЕЖ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Командант 

штаба 
ЛУКИЋ  

ЈОВАН 

Председник 

општине 

012/250-

130 

012/276-096 063/3111

176 

064 

8133200 

2. Заменик 

команданта 
ДРАГУТИНОВИЋ 

ЗЛАТКО 

Зам. Председника 

општине 

012/250-

130 

012/258-465 063/8381

455 

064 

8133202 

3. Начелник 

штаба 
СТАНКОВИЋ 

ВЛАДАН 

Представник за 

ванредне ситуације 

МУП-а 

012/250-

118 

 

012/250-055 063/7179

550 

066/8892

845 

064 

8133257 

4. Члан штаба АДАМОВИЋ 

ДЕЈАН 

Председник 

скупштине 

012/250-

130 

012/250-447 064/4181

539 

064 

8133201 

5. Члан штаба МИЛОВАНОВИЋ 

НЕБОЈША 

Начелник 

Општинске управе 

012/250-

130 

- 069/2502

332 

064 

8133204 

6. 

 

 

Члан штаба 
НИКОДИЈЕВИЋ 

СТОЈАН 

 

Члан Општинског 

већа 

012/2501

02 

012/250204 063/2022

75 

 

 

7. 

 

Члан штаба 
МИЈАЈЛОВИЋ 

ЗОРАН  

Начелник 

Полицијске   

станице 

 

012/250-

259  

 

 

012/521-569 064/8926

294 

 

 

 

   8. Члан штаба ДР НЕНАД 

ДИМИТРОВ 

Директора Дома 

здравља 

012/250-

177 

012/530356 065/6512

345 

 

9. Члан штаба ЈАНОШЕВИЋ 

ЖЕЉКО 

Командир 

Ватрогасно-

спасилачке 

јединице 

012/250-

093 

012/256-878 064/8924

997 

 

 

10. Члан штаба ВД МАРИНА  

МИЛОШЕВИЋ 

Директор центра за 

социјални рад 

012/250-

301 

 

 062/805125

5 

 

11. Члан штаба РАЈКОВИЋ 

СВЕТЛАНА 

Дипломирани 

ветеринар 

012/256-

420 

012/256-

875 

064/526278

7 

063/574 

446 

 

12. Члан штаба САВИЋ 

ЖИВОЈИН 

Секретар Црвеног 

крста 

012/250-

418 

012/254-

100 

064/197474

1 

 

13. Члан штаба ЈОВАНЧЕВИЋ 

ЗЛАТАН 

Шеф РЈ 

„Електроморава“у 

Александровцу 

012/254-

419 

012/254-

395 

064/830604

5 

 

14 Члан штаба Мај. БАЈЧИЋ 

НОВИЦА 

Лице за цивилну 

сарадњу 

012/223-

666 

Лок. 

49133 

49109 

- 066/871300

9 

Лице за ЦВС 

Мај.Славко 

Лазаревић 

Лок. 49109 

15. Члан штаба ВУЈЧИЋ 

 НЕНАД 

Комунални 

инспектор 

012/250-

130 

012/250-

462 

064/103841

2 

064 

8133224 



 

 

361 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

ШЕМА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА 

(Председник општине) 

   

 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА 

(Заменик председника општине) 

 

 

НАЧЕЛНИК ШТАБА 

(Представник за ванредне ситуације МУП-а) 

 

 

 

ЧЛАНОВИ ШТАБА (13) 
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 С  П  И  С  А  К 

ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У  

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

 

РЕД. 

БРО

Ј 

МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

ПОВЕРЕНИК 

 

ТЕЛЕФОН 

(фиксни/ 

мобилни) 

 

ЗАМЕНИК 

ПОВЕРЕНИКА 

1 2 3 4 5 

1. Александровац РАЈКОВИЋ  

ГОРАН 

254-448 

064/5469712 
Величковић Радиша 

2. Брзоходе ДАЧИЋ  

ЉУБИША 

259-181 

065/9550305 
Тасић Предраг 

064/8133266 

3. Витежево МАРЈАНОВИЋ 

СЛАВИША 

256-400 

063/7514863 
Томић Звездан 

256-256 

4. Влашки До ТРУЈИЋ 

НЕМАЊА 

012/7100624 

064/8133270 
Пауновић Драгиша 

012/276-460           

069/2761980 

 Точка БУРИЧИЋ 

АЛЕКСАНДАР 

276-285 

061/8183223 
Маринковић Живојин 

276-260 

5. Жабари СТЕВАНОВИЋ 

САША 

 

064/1141559 
Јовић Живица 

069/2502327 

6. Кочетин МОМЧИЛОВИЋ 

СЛАЂАН 

337-370 

065/2250270 
Илић Љубиша 

064/9591937 

7. Мирјево МАРКОВИЋ 

ТОПЛИЦА 

253-090 

063/8099103 
Алексић Новица 

061/1659330 

8. Ореовица ЂОКИЋ 

ДАРКО 

258-079 

063/70 31 830 
Јовић Миломир 

064 17 00 619 

9. Полатна ЖИВОТИЋ 

ТИХОМИР 

258-352 

062/8857700 
Живковић Станиша 

258-172 

10. Породин СТОЈИЛОВИЋ 

НОВИЦА 

256-847 

062/1093723 
Гарашевић Максим 

063 747 45 92 

 Горња 

Ливадица 

АЛЕКСИЋ 

ДРАГАН 

256-694 

064/2698840 
Страиновић Мирослав 

069/0054931 

11. Свињарево ТРАИЛОВИЋ 

МАЛИША 

253-185 

063/8025328 
Ђорђевић Драги 

065/4426003 

12. Сибница ПАВЛОВИЋ 

МАРКО 

258-192 

066/076512 

 

13. Симићево СТОЈАДИНОВИЋ 

ЗЛАТОМИР 

255-365 

060/0255365 
Траиловић Марко 

255-126 

14. Тићевац ЈАНКОВИЋ 

ТИХОМИР 

253-213 

061/6280462 
Најдић Новица 

253-021; 064/5445595 

15. Четереже ТРАИЛОВИЋ 

РАДИША 

250-648 

069/250 23 25 
Рајчић Слободан 

250-477 
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Република Србија 
ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Општински оперативни штаб за одбрану од поплава и  елементарних непогода 
________________________________________________________________________ 

 

Генерална и детаљна шема руковођења 

у заштити од поплава и елементарних  непогода 

 
Систем веза у спровођењу одбране од поплава за подручје општине Жабари  

- Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју општине Жабари, 
обезбеђен је применом постојеће фиксне и мобилне телефонске везе за везу свих субјеката у 
одбрани,  

- Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава и руководства општинског 
Штаба, одвија се по датој шеми руковођења и координације, 

- Оперативним годишњим планом, по усвојеној шеми руковођења, дефинисани су подаци од значаја за 
успостављење ефикасне и поуздане комуникације између учесника у одбрани, 

- Командант Штаба је задужен за ажурност ових података и благовремено успостављање комуникације 
са субјектима у свима фазама одбране. 
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 

Да би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што мање, 

неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава и то: 

- стално радити на изградњи и реконструкцији обрамбених линија, 

- стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава, 

- редовно иновирати техничку документацијуо објектима и подручјима, насипима и линијама 

одбране, 

- унапређивати системе осматрања, веза и информација о извршењу задатака. 

- изградња мањих устава и брана, за пријем поплавног таласа, 

- стално радити на пошумљавању голети и засејавању травом. 

 

Огромна количина наноса и растиња у кориту рекаусловљава отежан проток, што је веома често 

основни узрок изливања воде и плављења, те треба предузети мере да се оваква места очисте.  

Превентивне мере: 

1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, одреде општи и 

посебни услови за заштиту од непогода и поплава; 

2. Кроз урбанистичко уређење простора и насеља, предвидети и мере зазаштиту животаи 

здравља људи, као и материјалних добара, од поплава у рату и у миру. 

3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта,  

4. Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавања постојећих, 

5. Одржавање система канала за одвођење воде, 

6. Изградња мостова и пропуста са већом пропусном моћи, 

7. Организација службе осматрања и обавештавања на већим водотоцима,ради благовременог 

обавештавања о опасностима од поплава, 

8. Оспособљавање грађана за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и узајамну заштиту, 

9. Оспособљавање предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплаваи уношење 

њихових задатака у планове одбране, 

10. Оспособљавање свих јединица ЦЗ, а посебно специјализоваих за спасавање на води, 

11. Остваривање сарадње са јединицамаи Штабовима Војске Србије (посебноса јединицама чија 

је активност везана за воду), 

12. Оспособљавање Штабова ЦЗ-аза руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава, 

13. Кроз мирнодопске вежбе увежбати и систем спасавања од поплава, 

14. Израда планова заштите и спасавања од поплава. 
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8.ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА 
 

Стручно оперативни тим је дужан да сагледа и евидентира појаве нових клизишта и опасности од 

поплава на територији општине Жабари, по закључку Штаба за ванредне ситуације општине Жабари.  

1. Сања Пушица 064/8-133-217 

2. Славиша Здравковић 064/8-133-215 

3. Предраг Тасић 064/8-133-266 

4. Дарко Ђокић 064/8-133-239 

5. Љубодраг Чолић 064/8-133-207 

6. Жељко Јововић 063/7-560-181 
 

 

 
 

9.ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА И ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
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Критичних места по насељима са приоритетима за санацију. 

Р.бр. Месна 

заједница 

Критична тачка Мера 

1. Тићевац Поток „Трестар“ Потребно је наставити са радовима на 

продубљивању потока, а испод моста уклонити 

наносе 

2. Породин Поток од сокака Шуркуљевић  

 

 

Ископ канала.  

У самом сокаку изградити мост са решеткама 

који би воду са брда усмерио и на другу страну 

канала и да домаћинства направе мост са 

приписаним пропустом воде, где пролази 

садашњи канал, са горње стране пута 

Поток код куће Илић Милорада  Продубити корито и очистити од растиња 

Поток поред куће Мирка Савића  Потребно је да се ископа шанац са леве и десне 

стране пута (пут поред стоваришта), а такође 

потребно је код куће Мирка Савића изградити 

мост са већим пречником пропуста воде, или 

изградити мост са решеткама. 

Поток у сокаку испред куће Ђорђевић 

Властимира 

Треба ископати канал дужине око 100м који би 

воду прихватио са брдских терена у главни 

канал испод села. 

У ул. Породинска где је асфатирано, од 

амбуланте до ТС Прњавор, 

Изградити два нова моста и то у сокаку Мирка 

Микуљевића и сокак који води према кући 

Јаношевић Богосава 

Војин поток Чишћење потока од растиња и одмуљивање 

3. Горња  

Ливадица 

Поток Шајковац, и то целом својом 

дужином којом пролази кроз насеље. 

Чишћење потока од растиња и  

одмуљивање  

4. Четереже Поток поред школе Ископ потока 

Потоку центру села Ископ поток 

5. Влашки До Поток у улици 29. новембар  Регулација бујичног потока 

Канал од куће Марковић Сретена, 

према југу. 

Регулација канала и одмуљивање 

Улица Михајло Николић  Регулација одвода воде у одводне канал 

Улица Вукајло Кукољ  Регулација воде 

Одводни поток из улице Милоша 

Обилића,  

Чишћење и продубљивање 

Пропуст на атарском путу кроз велике 

капије фудбалског игралишта према 

одводном каналу 

Чишћење и продубљивање 

6. 

 

Ореовица  Бујични поток „Букварски поток“ Продубљивање и одмуљивање, а поготову у 

свом доњем сливу где је веома густа насељеност 

7. Витежево  Сеоски поток у дужини од 1.5 км,  Чишћење од растиња и продубљивање 

Поток Бељево дужине око 2.5 км, Чишћење од растиња и продубљивање  

Мост на реци Бељево Санација моста 

Поток Булињак дужине од око 3.5 км Чишћење од растиња и продубљивање  
8. Брзоходе  Брзоходски поток Чишћење од растиња и продубљивање  
9. Жабари Турски поток Чишћење од растиња и продубљивање  

Поток код Дома здравља  Чишћење од растиња и продубљивање  

Поток код Ветеринарске станице Чишћење од растиња и продубљивање  

Поток у улици Кнеза Милоша у центру 

насеља 

Чишћење и продубљивање 

Бујични поток, потес „Поток“ (ул. 

Милице Радовановић) 

Чишћење и продубљивање 
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10. Свињарево На територији насеља Свињарево нема 

критичних места по питању поплава. 
 

11. Точка Поток који протиче испод насеља      Чишћење од растиња и продубљивање 

12. Симићево „Коиски поток“  

Поток од кућа Мицић Драгослава до 

канала испод села. 

Чишћење од растиња и продубљивање 

13. Кочетин Река Чокордин Чишћење од растиња и продубљивање 

Поток Пивнице Чишћење од растиња и продубљивање 

Сибнички поток Чишћење од растиња и продубљивање 

Урвински поток Чишћење од растиња и продубљивање 

14. Сибница Река Чокордин Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Сибнички поток Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

15. Александровац Црквени  поток   Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Канал Точак  Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Акумулационо језеро  Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Два бујична потока у „Влашкој мали“, 

Зољин и Пиловски поток,  

Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Поток према ветеринарској станици Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Поток у потесу Провац, тзв. 

Ћићирикин поток.  

Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

16. Полатна Језеро  Полатна Бетонска  брана је оштећена и која захтева  

хитну  санацију, како не би дошло до пуцања и 

плављења насеља Полатна и Кочетин. 

17. Миријево На територији насеља Миријево нема 

критичних места по питању поплава. 
 

 

Одлуком о буџету општине Жабари за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 14/2017) планирана 

су следећа средства за ванредне ситуације:  

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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ОПИС 

Из буџета 

општине 

5 1.3. 0602       
Програмска активност 0001 (на 0014) 

Управљање у ванредним ситуацијама   

    0602-0001       Функционисање локалне самоуправе   

      160     

Опште јавне услуге неквалификоване на 

другом месту   

        67 422 Трошкови путовања 50.000,00 

        67.1 4221 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 

    68 423 Услуге по уговору 100.000,00 

    68.1 4234 Услуге информисања 50.000,00 

    68.2 4235 Стручне услуге 50.000,00 

        68.3 4239 Остале опште услуге 0,00 

    69 426 Материјал 70.000,00 

    69.1 4261 Административни материјал 10.000,00 

    69.2 4264 Материјал за саобраћај 10.000,00 

    69.3 4269 Материјал за посебне намене 50.000,00 

        70 484 Накнаде штете услед елементарних 300.000,00 
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непогода 

    70.1 4841 Накнаде штете услед елементарних непогода 300.000,00 

      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 250 520.000,00 

          Извори финансирања за функцију 250:   

          01 Приходи из буџета 520.000,00 

 

На основу Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2017. годину, опредељена 

су средства за Санацију Шајковачког потока – обезбеђење протицајног профила бујичног водотока – 

прва фаза, у износу од 740.000,00 динара, а реализовано 731.348,00 динара, којим је уређено 500 

метара. 

Радови су обухватали: 

1. Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на страну.  

2. Вађење пањева одговарајућом механизацијом, са транспортом до 50 м, 

истоваром у претходно ископану јаму и затврпавањем слојем земље 

дебљине мин 0,50 м.  
3. Сечење шибља у кориту потока са одлагањем на страну, 
4. Геодетско обележавање трасе потока. 
5. Ископ каналског профила или корита багером у земљишту I, II и III категорије.  
6. Разастирање материјала дуж потока у слојевима 

7. Елаборат изведеног стања. 
 

Средства за  редовне трошкове спровођења Оперативног план за одбрану од поплава, за воде II реда 

на територији општине Жабари за 2018. годину, обезбедиће се из буџета општине Жабари Одлуком о 

измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2018. годину, кроз превентивну заштиту, док 

би се у случају настанка поплаве – ванредне ситуације, користила средства сталне буџетске резерве 

за санирање последица проузроковане штете.  

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 САНАЦИЈА ШАЈКОВАЧКОГ ПОТОКА-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

БУЈИЧНОГ ВОДОТОКА – друга фаза 

Р.бр. Опис позиције радова  
Јединица 

мере 
Количина 

Јед.цена без 

ПДВ-а 

Укупан износ без 

ПДВ-а 

1 

Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем 

грана и остављањем на страну. Обрачун по 

ком. према средњем пречник 
        

Ø 10-20 cm ком 96,00 255,00 24.480,00 

Ø 20-30 cm ком 49,00 640,00 31.360,00 

Ø 30-50 cm ком 22,00 1.500,00 33.000,00 

2 

Вађење пањева одговарајућом механизацијом, 

са транспортом до 50 м, 

истоваром у претходно ископану јаму и 

затврпавањем слојем земље 

дебљине мин 0,50 м. Обрачун по једном 

комаду пања.         

Ø 10-30 cm ком 145,00 886,00 128.470,00 

Ø 31-50 cm ком 20,00 1.487,80 29.756,00 

3 Сечење шибља у кориту потока са одлагањем 

на страну.400m*10m=4.000,00m2         
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Обрачун по m2. m2 4.000,00 60,00 240.000,00 

4 
Геодетско обележавање трасе потока.400m         

Обрачун по m. m 400,00 150,00 60.000,00 

5 

Ископ каналског профила или корита багером 

у земљишту I, II и III категорије.Ископ са 

одбацивањем у страну ако је ценом обухваћено 

и шкарпирање косина канала или корита 

реке.2.5m3/m 

        

 Обрачун по 1 m3 самониклог тла.  m3 200,00 158,00 31.600,00 

6 

Разастирање материјала дуж потока у 

слојевима .          

 Обрачун по 1 m3 .  m3 200,00 90,00 18.000,00 

7 

Елаборат изведеног стања у три примерка и у 

електронској форми у отвореном формату. 
        

Обрачун по m. m 400 50,00 20.000,00 

    

БЕЗ ПДВ-А 616.666,00 

    

ПДВ 20% 123.333,20 

    
СА ПДВ-ОМ 739.999,20 

 

 

10.ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

Одбрану од поплава на водотоцима I реда са изграђеним заштитним водопривредним објектима 

обухваћеним републичким Оперативним плановима, финансира Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине, средствимао безбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова 

које доноси Влада Републике Србије. 

Како су на територији Општине Жабари водотоци Велика Морава, Булињак, Точак и Чокордин  I 

реда, одбрану од поплава на финансира, организује и спроводи ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ 

''Морава'' Ниш, односно секторски руководилац у сарадњи са Општином Жабари, односно Штабом 

заванредне ситуације.  

Одбрана од поплавних вода на водотоковима II реда обухваћених Општинским Оперативним 

планом, финансира се из буџета Општине Жабари. 

Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава и појава које прате 

штетно дејство вода, који су у надлежности Општине Жабари, дефинисаће се посебним годишњим 

плановима рада Општинског Штаба. 

 

 

 

11.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Овај план примењује се од дана доношења. 

2. За имплементацију Плана, задужен је командант Штаба. 

3. Командант Штаба је дужанда у року од 30 дана од дана доношења Оперативног плана сачини план 

и програм рада Штаба за 2017. годину и да га достави Општинском већу на верификацију. 

Предмет плана и програма рада Штаба за 2017. годину је: 

- Реализација ургентних активности у надлежности Општине Жабари (дефинисани детаљним 

планом активности, радова и мера); 

- Ангажовање у обезбеђењу реализације ургентних активности, радова и мера унадлежности 

водопривреде; 
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- Оперативни послови; едукација и упознавање са планом становништва, општинских 

комуналних служби и органа управе; 

- Командант Штаба о раду Штаба квартално извештава Општинско веће у писаном облику, као 

и Скупштину општине Жабари. 

4. За израду завршног извештаја Командант Штаба је дужан да обезбеди актуелни извештај Главног 

руководиоца одбране од поплава о стању водопривредних заштитних објеката на подручју Општине 

Жабри. 

 

 

5. Командант Штаба је дужан да благовремено организује припрему за израду Оперативног плана за 

наредну годину на основу одредби Општег плана Општинског Штаба.  

Извор података за Оперативни план за наредну годину су нове информације помоћника и повереника 

са подручја, и Извештај Главног руководиоца одбране од поплава о стању водопривредних 

заштитних објеката на подручју Општине Жабари. 

6. Оперативни план одбране од поплава на територији Општине Жабари за воде II реда за 2018. 

годину, доставити Скупштини општине Жабари на усвајање и објавити у ''Службеном гласнику 

општине Жабари“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

     Број: 020-30/2018-01                                                                                

     Датум: 08.06.2018. год.                                                          

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ           

                                                                                                                  ДЕЈАН АДАМОВИЋ, с.р. 
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На основу члана 35. став 1. тачка 3a) Закона о ванредним ситуацијама («Сл.гласник РС» број  

111/2009, 92/2011 и  93/12), члана  14. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 

(Сл.гласник РС бр. 98/2010.), и члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017),  Скупштина општине Жабари на 

седници одржаној дана 08.06.2018. године, усвојила је 

 

ИЗВЕШТАЈ  

О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2017. ГОД. 

 

 

 1     ШТАБОВИ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

  

 Штаб за ванредне ситуације општине Жабари броји укупно 15. чланова, (Умањен за 

представника Општинске дирекције за изградњу, пошто је иста угашена). У извештајној години је 

било одређених кадровских промена и то на седници Штаба 02..11.2017. године. Именовано је 

укупно 2. члана штаба и то: Начелник Полицијске станице и представник Војске Србије. У 

извештајној години одржано је укупно 2. (две) седнице штаба (редовних).  На истима је донето: 5. 

Закључкља и 1. Препорука  Поред редовних седница Штаба, одржано је укупно 2. (два) састанка 

(консултација) чланова ужег руководства Штаба, по указаној потреби, ради хитног решавања питања 

заштите и спасавања и достављање извештаја надлежним службама.  

- Усвојен је годишњи План рада штаба за ванредне ситуације за 2017. годину,  , на сеници 24.3.2017 

године. 

- Усвојен је извештај о раду Штаба за 2016. годину, на седници 24.3.2017. године. 

 

 

2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ. 

 

 На основу члана 15. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09), 

на основу члана 11. став 3. Уредбе о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 8/11), у складу са Упутством о методологији за израду 

процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Сл. гласник  РС „ 

бр. 96/12), јединицa локалне самоуправе, преко својих органа, је у обавези да изради и донесе 

Процену угрожености и Планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, за територију 

општине Жабари. 

Иста је усвојена на седници Општинског већа дана 23.3.2016. године. 

 - Поменуто лиценцирано лице је израдило и  Планова заштите и спасавања за територију 

општине Жабари. 

 Неопходно је Процену угрожености  и План заштите и спасавања ускладити у прописаном 

року са најновијим Упутством о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама („Сл. гласник  РС „ бр. 18/2017). 

 

 
3    ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ ОПАСНОСТИ   

 

                3.1.      СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ 

 

         Штаб за ванредне ситуације је одржао седницу 2.11.2017. године, на којој је разматрало о  

спремности субјеката  за зимски период. На седници се  разматрала  организација и спремност 

обезбеђеност механизацијом, средствима и опремом за чишћење снега са путних праваца по 

приоритетима, као и обавезе других служби. 
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У том смислу усвојен је Акциони план за деловање органа, служби и дргих правних лица 

у условима већих зимских непогода на територији општине Жабари. Чишћење путева 

спроводиће се у три фазе и то: Прва фаза је чишћење државних путева другог реда , (Државни пут  ΙΙ 

А реда бр. 160., Пожаревац-Свилајнац; Државни пут ΙΙ Б реда, бр.379, Александровац-Орљево; 

Државни пут ΙΙ А реда бр. 147 С. Паланка-В. Плана-Петровац), иста би се изводило од стране ПЗП 

Пожаревац (В. Плана) по њиховим плановима и приоритету (План рада зимске службе).  Извршен је 

контакт са ПЗП Пожаревац у смислу обезбеђености људства, механизације и средстава. 

Координацију спроведених задатака врши  руководство Штаба. Друга фаза је чишћење локалних 

путева на територији општине Жабари, за наведену активност није расписан тендер  , у случају 

потребе, став је да се тада ангажују најповољнији извођачи и то на критичним правцима. Контролу 

(приоритет) извођења радова вршиће чланови Штаба по распореду. Трећа фаза је чишћење сеоских 

путева ангажовањем сеоске механизације у организацији Савета МЗ. На састанку председника МЗ-

повереника, ,  подељена су задужења у смислу активности у зимском периоду и чишћење сеоских 

путева (израда даске за чишћење, требовање соли и ризле, рационална потрошња горива и др.). За 

ову активност издвојена су финансијска средства која ће се пренети МЗ у случају потребе. Контролу 

и извештавање спроведеног врше  Повереници ЦЗ (председници Савета МЗ), уз непрекидно 

извештавање Штаба за ванредне ситуације. 

Уједно је донет Закључак о активирању и инспекцијске службе у смислу контроле поштовања 

Општинске одлуке о чишћењу снега са тротоара испред локала и продавница.као и максимално 

ангажовање свих слућжби  на заједничком задатку,  правовремено рашчишћавање снега и пружање 

помоћи угроженом становништву, као и снабдевање енергентима, електричном енергијом и 

потребним намирницама  као  и неопходном здравственом и социјалном заштититом. Ове службе   су 

у приправности да се у појединим ектремним случајевима  заједно са ватрогасно-спасилачком 

јединицом ангажују на збрињавању угроженог становништва.  

Центар за социјални рад је, формирао две екипе за обилазак социјално угрожених уз пружање 

адекватне помоћи.  

Сачињени су спискови социјално угрожених на територији и план помоћи за случај потребе), 

Сачињени су спискови здравствено угрожених, дијализаната (11), и преглед евентуалне угрожености 

сточног фонда (oко 1.448 грло крупне стоке). 

 Свакако је значајно искуство из претходног периода у смислу организованости и 

припремљености свих служби и органа. 

Штаб је редовно доставио  извештаје Окружном штабу о стању и активностима на територији 

општине Жабари. 

 

  Анализом рада Штаба за ванредне ситуације закључено је да су све службе које би се 

ангажовале у случају потребе у потпуности спремне за зимску сезону (2017/2018). У извештајној 

години није било већих снежних падавина, па самим тим ни потребе око ангажовања Штаба и 

субјеката за заштиту и спасавање, активност се сводила на редовни режим рада.   

 

 

 3.2.    ПОЖАРИ 

 

3.2.1. ПРЕВЕНТИВНЕ  МЕРЕ  

    На основу анализе интервенција Ватрогасно спасилачке јединице и извештаја са терена, Закључак 

Штаба је да се највећи број пожара на отвореном простору дешава у периоду март-април као и јул-

октобар месец ( 80% од укупног броја пожара) , подједнако распоређених у равничарском (стрништа) 

и планинском (трава и ниско растиње) делу општине. 

 У 2017. години било је укупно 67. пожара (интервенција). Са два смртна случаја. 

             Извршено је укупно 23. (двадесеттри) селективних обиласка терена, контроле спаљивања на 

отвореном простору и поднето 2. прекршајних пријава 
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Узрок ових пожара је углавном људски фактор из тог разлога је наложено да се појача активност у 

критичним периодима. У организацији ватрогасно-спасилачке јединице Жабари, изведене су 2. 

вежби јавног карактера, гашење пожара у различитим ситуацијама, такође је спроведено 4. едукација 

деце из области заштите од пожара. 

 
3.2.2.   ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКА  ЈЕДИНИЦА   
 

ВСЈ у Жабарима попуњена је са 6+ 1  ватрогасаца  ( по формацији је предвиђено 12+1 

извршилаца), са одређеном опремом: PP апарати, (разни – 5), екстрата за добијање пене – 

50.лит.Напртњаче за гашење шумских пожара: 7. ком. ПП возило ФАП-13/14, (7.000 литара воде),  

ПП возило ТАМ 170-Т (4.000 литара воде) и џип УАЗ (теренско возило). 

                                 
       3. 3.   СУШЕ   

У вези ове елементарне непогоде такође су предузимане извесне  мере преко надлежних 

служби, у смислу рационалног утрошка воде. Снабдевање грађана водом се одвијало без икаквих 

сметњи у свим насељеним местима  са сеоских водоводних  мрежа. 

Сушни период није добио карактер елементарне непогоде, па самим тим није било посебних 

активности у смислу ангажовања Штаба, као и Комисије за утврђивање штете од последица суше.  

 

3.4.  ПОПЛАВЕ, ОДРОНИ И КЛИЗИШТА  

  

 Разматран је и усвојен Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на 

територији општине Жабари за 2017. годину, каои  ситуација на територији општине Жабари у 

смислу појаве и опасности од поплава и клизишта. Локална самоуправа је након усвајања 

Републичког оперативног плана за одбрану од поплава, у обавези да уради и усвоји свој План за воде 

другог реда. У том смислу је надлежна служба Општинске управе  у сарадњи са Инспектором ЦЗ 

урадила поменути План и исти послат надлежној служби  на давање сагласности, након чега је исти 

усвојио надлежни орган на својој седници 5.5.2017. године.      

На територији територији општине Жабари постоје 20. ерозивних подручја различитог 

интензитета. Стручно-оперативни тим је утврдио број клизишта са бројем угрожених домаћинстава  

и објеката. Укупно има 7. активнох клизишта (у 5. МЗ), 17. угрожених домаћинстава са 39 угрожених 

објеката. У том смислу имали смо 3 пријаве грађана. По истим је стручно-оперативни тим за 

клизишта и поплаве извршио обилазак и сачинио записник. Исто је разматрано на седници Штаба за 

ВС дана 24.3.2017. године, о реализација истих по приоритету. Извршено је ангажовање комуналног 

инспектора у смислу обавештења, и контроле грађана у ради благовременог прокопавање канала 

поред својих домаћинстава (парцела). 

 

3..5.   ГРАД 
На територији општине Жабари било је пет дана са дејством (прошле године четири) и утрошене 

су 42 противградне ракете (прошле године седам). Суградица је забележена једном, а град је забележен у 

два дана на укупно пет лансирних станица. Штете од града било је 12.августа у селу Четереже на 50 

хектара воћа, поврћа, сунцокрета и кукуруза са степеном оштећења од 40 процената. Штете је било и у 

селу Брзоходе и то на 15 хектара кукуруза и грожђа, са процентом оштећења од 25%. 

Суградице  и краткотрајног града било је 3.  маја, 1. и 7. јуна, 12.августа и 3. септембра. 

Стрелци су савесно обављали своју дужност.   

На територији Општине Жабари постоје 9 противградних станица и то у следећим насељима: 

Влашки До, Тићевац, Александровац, Симићево, Сибница, Брзоходе, Четереже, Породин и 

Витежево. Од тог броја у 2017 године у функцији су биле 8. противградне станице. ЛС 22-Тићевац 

није попуњен стрелцем.  

Сарадња РЦ-а и Општине је коректна.  
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3.6. ЕПИДЕМИЈЕ 

 

На основу препоруке Окружног штаба за ванредне ситуације и Министарства здравља, и 

здравствене установе у Жабарима,  предузимају су све превентивне мере у случају појаве заразног 

обољења на територији наше општине. 

Није било појаве заразних а нашој територији. 
 

4.  ПРЕДУЗЕТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ УОД СТРАНЕ ЛОКАЛНЕ                                                                                  

     САМОУПРАВЕ 

 

По питању поплава, вода другог реда, у извештајној је години, извршено је одмуљавање 

Шајковачког потока у Породину у дужини од 500 метара (од ободног канала до укопаних бетонских 

елемената.). 

У организацији ЈП СРБИЈАВОДЕ, по питању вода првог реда, извршено је одмуљавање 

потока Точак у Александровцу, у дужини од 1.250. метара (5.000 м³ муља). 

 Других пројеката у превентивном смислу није било. За извештајну годину планирана  су 

финансијска средства у буџету у висини од 570.000,00 динара. Средства су позиционирана на 

Цивилну заштиту. 

 
5. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕКРШАЈНЕ ПРИЈАВЕ. 

 

У току извештајне године извршени су инспекцијски надзори и то у области: Контроле 

спаљивања биљних остатака на отвореном простору; Контрола непрописног точења ТНГ и контрола 

недозвољеног промета пиротехнике.  

Из области контроле спаљивања биљних остатака на отвореном простору, извршено је 23. 

обска терена и поднето 2. прекршајних пријава.  

Из области контроле непрописног точења ТНГ извршено је 3.обиласка терена и није поднета 

ниједна прекршајна пријава. 

По питању контроле пиротехнике извршено је 8 обиласка терена и није поднета ни једна 

прекршајна пријава. 

 
6. ДОНЕТА ДОКУМЕНТА  

 

У смислу активности Штаба за ванредне ситуације и надлежних органа у претходним и извештајној 

години, усвојена  су следећа документа: 

- Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације за  територију општине Жабари, бр. 020-

30/13-01, од 10.4.2013. године;  Именовање и преименовање бр. 325-5/14-01, од 7.11.2014. године 

- Одлука о формирању јединица ЦЗ опште намене (јачине једног вода са 30. припадника), број, 

020-31/13-01, од 10.4.2013. године; 

- Закључак о опостављењу  Повереника и заменика повереника у насељеним местима, бр. 06-

15/2011-01, од 1.4.2013. године; 

- Закључак о формирању стручно-оперативног тима (клизишта и поплаве) број, 325-5/14-01, од 

18.3.2015. године; 

- Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за 2016.годину, бр. 06-16/2017-01/1, од 

24.3.2017.године 

- Годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Жабари за 2017.годину, бр. 06-

16/2017-01/2 од 24.3.2017.године 

- Донета је Одлука о функционисању цивилне заштите на територији општине Жабари бр. 020-

40/11-01, од 28.11.2011. године 
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- Донето је Решење о одређивању правних и оспособљених лица за заштиту и спасавање за  

територију општине Жабари, бр. 06-5/12-01, од 19.4.2012. године 

-Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Жабари за 

2017. годину. Бр. 06-16/2017-01/3 од 24.3.2017.године  

 - Акциони план за деловање органа, служби и дргих правних лица у условима већих зимских 

непогода на територији општине Жабари., бр 06-31/2017-/01 од 21.11.2017. године. 

 

7. СЕМИНАРИ, ОБУКЕ И ИНСТРУКТАЖЕ 

 

 У току извештајне године није било  семинара, обука и инструктажа није било. Планиране су 

обуке и инструктаи у наредној години, првенствено за Поверенике (заменике) цивилне заштите МЗ, 

 

8. СИСТЕМ ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ 

 

На територији општине Жабари се налазе 2 (две) електричне сирене, и то у Жабарима (зграда 

општине) и Александровцу (тераса месне заједнице). 

Неопходно је сирену у Жабарима подићи на већу висину (изнад крова), док сирену у 

Александровцу треба поправити и поставити на постоље,  подићи на одговарајућу висину. Тиме би 

се знатно повећала чујност поменутих сирена, па самим тим и систем за јавно узбуњивање био у 

функцији грађана општине Жабари. Такође је потребно урадити студију чујности.  

На седници Штаба за ВС одржане 24.3.2017. године, поново је напоменут  је наведени 

проблем и да је већ донет Закључак да се  планираним средствима отклоне поменути недостаци и 

тиме систем за јавно узбуњивање доведе у стање адекватне намене. 

 

9. ПРОСТОРИЈЕ-МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР 

 

Канцеларијски (једна канцеларија) и магацински простор (једна просторија) се налазе у згради 

локалне самоуправе и у добром су стању. Канцеларија се редовно одржава, као и магацински 

простор. Сарадња са локалном самоуправом у том смислу је одлична.  

Локална самоуправа је својевремено дала на коришћење компјутер одговарајуће 

конфигурације. Помоћ је и у канцеларијском материјалу по потреби као и услуге фотокопирања. 

  
10.   ЗАКЉУЧАК 

 

          Планиране активности које су веома сложене, одговорне и свеобухватне за прошлу годину су 

углавном реализоване. Није формирана јединица цивилне заштите опште намене зато што није 

дефинисан начин попуне исте. Није реализована активност око побољшања система за узбуњивање 

(сирена) као и усаглашавање Процене и Плана са  новом Методологијом.  

Због заступљених структура,  самог броја  и стручности чланова Штаба, оперативност истог је 

на завидном нивоу. На исто указује дугогодишње искуство, брзо организовање  и благовремено 

превазилажење кризних ситуација у датом тренутку. 

 

 

  Број: 020-31/2018-01                      

У Жабарима, 08.06.2018. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                           

П р е д с е д н и к 

                                                                               Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 35. став 1. тачка 3a) Закона о ванредним ситуацијама («Сл.гласник РС» број  

111/2009, 92/2011 и  93/12), члана  14. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 

(Сл.гласник РС бр. 98/2010.), и члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017),  Скупштина општине Жабари на 

седници одржаној дана 08.06.2018. године, усвојила је 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРВИ КВАРТАЛ 

1. Разматрање и усвајање годишњег Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације 

Општине Жабари за 2018. годину 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Организациона јединица надлежне службе, надлежни органи   

      општине, чланови ОШ за ВС  

Време извршења: I квартал 2018. год. 

 

2. Разматрање информација о постојећем стању и о извршеним превентивним и 

оперативним мерама заштите од поплава за 2018. годину на водама другог реда и о 

израђености оперативних планова  за заштиту од поплава на водама другог реда 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Дирекција за изградњу и надлежне службе за заштиту и спасавање од поплава 

Време извршења: I квартал 2018. год. 

 

3. Анализа достигнутог нивоа организованости, оспособљености и опремљености 

структура заштите и спасавања на територији Општине Жабари и достигнут ниво 

сарадње са надлежним институцијама и организационим јединицама у спровођењу 

превентивних и оперативних мера и активности за извршавање задатка заштите и 

спасавања људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује:Надлежне службе за заштиту и спасавање 

Време извршења: I квартал 2018. год. 

 

4. Усклађивање са важећим прописима Процене и  Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама  на територији општине Жабари 

   Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

         Сарађује: Надлежна организациона јединица Сектора за ВС - Одељења за     

         ванредне ситуације у Пожаревцу , чланови ОШ за ВС, орган општинске   

         управе, руководиоци државних органа, предузећа и других субјеката у    

         општини 

  Време извршења: I квартал 2018. год. 

 

5. Разматрање и усвајање Анализе стања организације и спровођења превентивних и 

оперативних мера заштите од пожара на територији општине Жабари у 2018. год. са 

посебним освртом на стање заштите од пожара на отвореном простору 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Одељење за ванредне ситуације, ватрогасно-спасилачка јединица 

Време извршења: I квартал 2018. год. 
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ДРУГИ КВАРТАЛ 

6. Разматрање постојећих и потенцијалних клизишта и њихов утицај на угроженост људи, 

животиња и материјалних добара (земљишта, инфраструктурних, грађевинских, 

стамбених и других објеката 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Дирекција за изградњу, надлежне службе за заштиту и спасавање  

Време извршења: II квартал 2018. год. 

 

7. Разматрање и анализа стања и опремљености противградне одбране на територији 

општине Жабари 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Противградна служба у Петровцу, oрган општинске управе 

Време извршења: II квартал 2018. год. 

 

8. Формирање и опремање јединица цивилне заштите опште намене за територију општине 

Жабари  

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Одељење за ванредне ситуације,  Надлежна организациона јединица    

      Општинске управе,  

Време извршења: II квартал 2018. год. 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

9. Разматрање информације о стању система за јавно узбуњивање на територији општине 

Жабари 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Одељење за ванредне ситуације,  Надлежна организациона јединица    

      Општинске управе,  

Време извршења: III квартал 2018. год. 

 

10. Разматрање опремљености и обучености овлашћених и оспособљених правних лица од 

значаја за заштиту и спасавање за ниво општине 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Оспособљена правна  лица од значаја за заштиту и спасавање,   

       надлежна организациона јединица Општинске управе  

Време извршења: III квартал 2018. год. 

 

11. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог нивоа организованости и оспособљености 

субјеката и снага заштите и спасавања из надлежности јединица локалне самоуправе 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

     Сарађује: Надлежна организациона јединица Општинске управе, представник     

      МЗ, привредна друштва и друга правна лица 

Време извршења: III квартал 2018. год. 

 

12. Разматрање Извештаја о спроведеним превентивним и оперативним мерама заштите 

стрних усева од пожара и спаљивање биљних остатака и смећа на отвореном простору 

као и стање заштите од шумских пожара 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Одељње за ванредне ситуације, ватрогасно- спасилачка јединица, надлежни орган 

општинске управе. 

Време извршења: III квартал 2018. год. 
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13. Разматрање достигнутог нивоа ажурираности планова  елементарних непогода и других 

несрећа на територији општине Жабари 

   Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

         Сарађује: Надлежна организациона јединица Сектора за ВС - Одељења за     

         ванредне ситуације у Пожаревцу , чланови ОШ за ВС, орган општинске   

         управе, руководиоци државних органа, предузећа и других субјеката.  

  Време извршења: III квартал 2018. год. 

 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 

14. Разматрање и усвајање Извештаја о спремности зимске службе за зимску сезону 

2018/2019 године 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Дирекција за изградњу, орган општинске управе, ПЗП Пожаревац, службе за заштиту и 

спасавање  

Време извршења: IV квартал 2018. год. 

 

15. Разматрање степена остварене сарадње са штабовима за ванредне ситуације суседних 

општина 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Штабови за ВС, органи и службе суседних општина 

Време извршења: IV квартал 2018. год. 

 

16. Разматрање Извештаја о планирању, прикупљању и расподели средстава из буџета 

локалне самоуправе планираних за спровођење мера и активности (задатака) у ванредним 

ситуацијама 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежни орган општинске управе (буџетско одељење) 

Време извршења: IV квартал 2018. год. 

 

17. Разматрање Извештаја о раду за 2018. годину Општинског штаба за ванредне ситуације 

и достављање Извештаја скупштини општине на усвајање 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежни органи и службе 

Време извршења: IV квартал 2018. год. 

 

      18. Израда предлога годишњег Плана рада за 2019. годину, разматрање и        

      достављање скупштини општине   на усвајање 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

     Сарађује: Организациона јединица надлежне службе, надлежни орган општине,    

     чланови ОШ за  ВС 

Време извршења: IV квартал 2018. год. 

 

 

     Број:020-32/2018-01                      

     У Жабарима, 08.06.2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                                                                               П р е д с е д н и к 

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

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

брисања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Жабари, Жабари и преузимању права, 

обавеза и послова Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Жабари, Жабари на општину 

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 15/2016),  

Скупштина општине Жабари, на седници од 08.06.2018. године, донела је  

 

 

 
З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Извештај о годишњем програму одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2017. годину 

 

 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Извештај о годишњем програму одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2017. годину. 

 

 

Члан  2. 

 

 

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

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 020-33/2018-01  

Датум: 08.06.2018. године    
 
 

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

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

               ПИБ 102672556, Матични број 07162456, шифра делатности 8411 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2017. годину 

 
 

 

 

 

 

 

Орган ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Надлежна филијала Управе за 

трезор:   

Министарство финансија,  

Управа за трезор, филијала Пожаревац, 

експозитура Жабари 

Шифра делатности: 8411 

Матични број: 07162456 

ПИБ: 102672556 

ЈББК: 08168 

Седиште: Жабари, ул. Кнеза Милоша 103 

Надлежно министарство: Министарство за државну управу и и локалну 

самоуправу 

 
 

 

 

 

 

 

Жабари, мај 2018. год. 

 

 

 

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

Страна 

 

 

1.  Основни подаци  

 

3 

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

изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 

 

4 

3.  Јавне набавке у 2017. години  

 

5 

4.  Остали уговори 

 

25 

5.  Извршен обим активности у 2017. години 

 

29 

6.  Одобрени пројекти 35 
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На основу члана 21. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017) и измене и допуне годишњег Програма одржавања, 

уређења и изградње ккомуналне инфраструктуре и објеката јвне намене за 2017. Годину („Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 12/2017), председник Општине Жабари, дана 01.06.2018. године, 

доноси 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2017. годину 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

На основу Одлуке о престанку рада, постојања и брисања Јавног предузећа Дирекција за 

изградњу општине Жабари, Жабари и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа 

Дирекције за изградњу општине Жабари, Жабари на општину Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 15/2016), уређује се престанак рада и постојања Јавног предузећа Дирекција за 

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

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

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

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

на место дирекције у свим затеченим облигационим и другим односима.  

Послове Дирекције одређене одлукама Скупштине општине Жабари – административне, 

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

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

Годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката 

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

Жабари.  

Средства за финансирање годишњег програма биће предвиђена Одлуком о буџету општине 

Жабари са раздела Општинске управе.  

 

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

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

гласник општине Жабари“, бр. 7/2017 од 28.08.2017. године), планирање, припремање, спровођење и 

реализација пројекта из годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене, вршиће: 
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ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Група за инвестиције и инфраструктуру 

Опис посла:  

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

Плана капиталних улагања општине,  

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

3. Дефинише пројектне задатаке за израду пројектне документације,  

4. Увођење извођача у посао у име инвеститора,  

5. Извештава о обиму и квалитету извршених послова,  

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

7. Израђује динамичке планове остварења инвестиција,  

8. Остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором,  

9. Врши проверу грађевинске документације – привремених и окончане ситуације,  

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

 

 

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

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 

 

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

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

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

други закон.); 

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

10/2015); 

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

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

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

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

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

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

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

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

46/2014); 

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

104/2013.); 

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

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

дана приступања Републике Србије Европској унији); 

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

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

- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

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

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

17/2016), 

- Правилника о организацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, 

стручним службама и посебним организацијама Опшитне Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 7/2017 од 28.08.2017. године), 

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

Жабари“, бр. 11/2015); 
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- Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта  („Службени гласник 

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

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

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

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

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

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

овлашћења Председника општине; 

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

Владе Републике Србије. 

 

 

3. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ 

 

У току 2017. године ради реализације годишњег Програма одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене спроведени су поступци јавних набавки у складу 

са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 3 отворена 

поступка за радове и 12 јавних набавки мале вредности (радови 5, услуге 7, од којих је једна јавна 

набавка спроведена у четири партије, једна у седам партија и једна у две партије). 

Две јавне набавке за радове, отворени поступак, спроводило је Министарство омладине и 

спорта за реализацију пројекта Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић“ Жабари и 

Министарсво привреде за Реконструкцију саобраћајница на територији општине Жабари.  

Пројекти су реализовани средствима из буџета општине Жабари и буџета Републике Србије. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: 

 

 

ЈН 2/2017 - „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ О.Ш. „ДУДЕ 

ЈОВИЋ“ УЛ. КНЕЗА МИЛОША 117, ЖАБАРИ“ 

 

Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Немањина 11, Београд 

(број: 351-01-213/2016-01 од 12.04.2017. године) и Општина Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 

Жабари (број: 351-92/2016-02 од 05.04.2017. године) закључили су уговор о правима и обавезама у 

реализацији пројекта адаптација и санација О.Ш. „Дуде Јовић“ ул. Кнеза Милоша 117, Жабари.  

На основу Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, 

здравства и социјалне заштите (Закључак Владе Републике Србије, бр. 351-3817/2016), Обавештења 

Канцеларије за управљање јавним улагањима број 351-01-272/2016-01 од 05.12.2016. године о 

прихватању пројекта објекат ОШ „Дуде Јовић“, ул. Кнеза Милоша 117, Жабари, Закључкао 

утврђивању Програма о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене 

у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите број 351-562/2017/1 од 24. 

јануара 2017. кодине који је донела Влада Републике Србије, овлашћења председника Општине 

Жабари за спровођење поступка јавне набавке број 035-2/2017-01 од 01.02.2017. године, општинска 

управа општине Жабари спровела је поступак јавне набавке за „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА 

АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ О.Ш. „ДУДЕ ЈОВИЋ“ УЛ. КНЕЗА МИЛОША 117, ЖАБАРИ“ 
број ЈН 2/2017, а које је финансирала Влада Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним 

улагањима, односно вршила пренос средстава по реализованој вредности уговорених радова на 

рачун Извођача радова након провере ситуација достављених од стране Наручиоца, са обрачунатим 

ПДВ-ом. 

Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ-а, 26.063.056,00 динара. 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 2/2017 се  благовремено одазвалао 8 (осам) понуђача. 

Од 8 (осам) благовремених понуда 2 (две) су одбијене као неприхватљиве. 
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Одбијене понуде 

 

Разлози за одбијање понуда и понуђена цена 
 

MODULOR D.O.O. BEOGRAD 

Николаја Салтикова 61, 11000 Београд 

Понуда понуђача  је прешла износ процењене вредности 

код наручиоца и  сходно члану 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 

одбијена је као  неприхватљива. 

Понуђена цена у обрасцу понуде: 

27.291.780,92 динара без ПДВ-а 
 

ГРУПА ПОНУЂАЧА:  

„АЛПИКОМ ДОО МАРКОВАЦ“ 

Николе Пашића бб, 11325 Марковац и 

“PICK AND ROLL“ Београд, Бурчанова 4А/3 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер понуђач није 

доставио тражено средство обезбеђења, члан 106. став 1. 

тачка 3) ЗЈН 
Понуђена цена у обрасцу понуде: 

22.996.378,77 динара без ПДВ-а 

 

Прихватљиве понуде:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
МАРИНКО ДОО СВИЛАЈНАЦ 
Светог Саве бб, 35210 Свилајнац 

17.563.994,90 

2. 
„ГАТ“ Д.О.О. НОВИ САД 
Булевар Ослобођења 30А, 21000 Нови Сад 

20.759.353,70 

3. 
ГРУПА ПОНУЂАЧА 

SAMEX GROUP DOO, 22. децембра бр. 2 Болеч 

SZR SAMEX GRADNJA, 22. децембра бр. 2 Болеч 

21.283.277,56 

4. 
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

1. „KUĆA STIL“ DOO, Краља Петра I бб, 35210 Свилајнац 

2. „STATIK“ DOO, ул. Смедеревска 72, 26220 Ковин 
24.622.548,10 

5. 
„ЈУГОГРАДЊА“ Д.О.О. 
др. Велизара Косановића бр. 22, 11000 Београд 

24.734.556,40 

6. 
G.P. „Tončev Gradnja“ d.o.o. Surdulica 
5-ти септембар бр. 5, 17530 Сурдулица 

24.826.875,50 

 

 

 

 

 

 

За извођење предметних радова: 

a) Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари – Наручилац и  
b) МАРИНКО ДОО СВИЛАЈНАЦ, ул. Светог Саве бр. бб, 35210 Свилајнац - Извођач радова  

су закључили Уговор о извођењу радова „Грађевински радови на адаптацији и санацији О.Ш. 

"Дуде Јовић" ул. Кнеза Милоша 117,  Жабари“, ЈН бр. 2/2017, који је код Наручиоца радова 

заведен под бројем: 404-20/2017-01 од 04.04.2017. године и код Извођача заведен под бројем: 92 од 

04.04.2017. године у вредности од: 21.076.793,89 динара са ПДВ-ом, од чега је ПДВ 3.512.798,98 

динара, односно без ПДВ-а 17.563.994,90 динара.  

Дана 05.07.2017. године, између Општинске управе општине Жабари као наручиоца (број 404-

20/2017-01) и МАРИНКО ДОО Свилајнц (број 148), закључен је анекс уговора који се односи на 

вредност радова – цена члан 3. и рок за завршетак радова члан 7. 

Укупна вредност основног и анекса уговора: 22.123.821,55 динара са ПДВ-ом, од чега је ПДВ 

3.687.303,59 динара, односно 18.436.517,96 динара без ПДВ-а 

Рок за извођење радова: 110 (стодесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у 

посао. 
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На основу оверених грађевинских књига утврђена је укупна вредност изведених радова од 

18.357.941,46 динaра без ПДВ-а. 
Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије је Извођачу извршила плаћања 

према уговору по привременим и окончаној ситуацији: 

- по I привременој ситуацији     8.426.308,97 без ПДВ-а, 10.111.570,76 са ПДВ-ом  

- по II привременој ситуацији    2.093.225,00 без ПДВ-а,  2.511.870,00 са ПДВ-ом 

- по III привременој ситуацији  3.193.021,31 без ПДВ-а,   3.831.625,57 са ПДВ-ом 

- по окончаној ситуацији           4.645.386,18 без ПДВ-а,   5.574.463,42 са ПДВ-ом 

  УКУПНО:        18.357.941,46 без ПДВ-а, 22.029.529,75 са ПДВ-ом 

 

 

 

ЈН 13/2018 - „ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОШ „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“, 

АЛЕКСАНДРОВАЦ, УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА ББ, 

АЛЕКСАНДРОВАЦ“ 

 

 

На основу Решењa Министарства рударства и енергетике, брoj 401-00-1356/2016-06 од 22. 

марта 2017. године, општини Жабари су одобрена средства за финансирање пројеката унапређења 

енергетске ефикасности, и закључен је Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске 

ефикасности „Идејни пројекат инвестиционог одржавања ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 

Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац“, између 

Министарства рударства и енергетике (број: 401-00-312/11/2017-06 од 20.04.2017. године) и Општине 

Жабари, (број 312-28/2016-03 од 20.04.2017. године). 

Општинска управа општине Жабари, спровела је отворени поступак јавне набавке. 

Поцењена вредност јавне набавке, без ПДВ-а, 7.767.285,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 13/2017 се  благовремено одазвалао 2 (два) понуђача.  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 

ГРУПА ПОНУЂАЧА:  

1. ЈОВИЋ – ГРАДЊА ДОО ПОЖАРЕВАЦ (носилац посла),  

Улица Вардарска 10/20, 12000 Пожаревац 

2. БЕЛАЦ ДОО ПЕТРОВАЦ 

Каменовачки пут бб, 12300 Петровац на Млави 

6.307.381,00 

2. 
МАРИНКО ДОО СВИЛАЈНАЦ 

Светог Саве бб, 35210 Свилајнац 
6.997.026,85 

За извођење предметних радова: 

c) Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари – Наручилаци, и  

б) ЈОВИЋ – ГРАДЊА ДОО ПОЖАРЕВАЦ, улица Вардарска 10/20,12000 Пожаревац - Извођач радова  

су закључили Уговор о извођењу радова „Инвестиционо одржавање ОШ „Херој Роса 

Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац“ број 

ЈН 13/2017 (у даљем тексту: Уговор) који је 

код Наручиоца радова заведен под бројем: 404-95/2017-01 од 21.08.2017. године и 

код Извођача заведен под бројем: 22/17-1 од 21.08.2017. године. 

На основу оверених грађевинских књига утврђена је укупна вредност изведених радова од 

6.306.004,80 динaра без ПДВ-а: 
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1) Средствима Буџетског фонда, 822.128,80 динара без ПДВ-а, 164.425,76 динара ПДВ, односно 

986.554,56 динара са ПДВ-ом – окончана ситуација;  

2) Средствима УНДП, 3.153.690,50 динара без ПДВ-а – прва привремена ситуација;  

На средства која су опредељена из УНДП-а, извршено је ослобађање од ПДВ-а, потврда 

број UNDP31228 од 06.10.2017. године, оверена у Пореској управи Београд 16.10.2017. 

године. 

3) Средствима општине Жабари, 2.330.180,50 динара без ПДВ-а, 466.036,10 динара ПДВ, односно 

2.796.216,60 динара са ПДВ-ом – друга привремена ситуација. извод број 232 од 01.12.2017. 
године, на износ од 466.036,10 динара (плаћен је  износ ПДВ-а за другу привремену ситуацију), 
извод број 239 од 12.12.2017. године, на износ од 2.330.180,50 динара без ПДВ-а, (дуга 
привремена ситуација). 

 

За разлику између окончане ситуације и средстава која су пренета од Министарства рударства 

и енергетике извођач радова је доставио Општинској управи општине Жабари књижно одобрење 

број 2/2018 од 17.04.2018. године, којим се накнадно смањује окончана ситуација бр. 22-4/2017 за 

износ од 5,00 динара без ПДВ-а. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈН 22/2017 - „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ 

АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ 
 

Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Немањина 11, Београд 

и Општина Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, дана 27.10.2017. године,  закључили су 

уговор о правима и обавезама у реализацији пројекта санације објекта амбуланте дома здравља у 

Влашком Долу, ул. Кнеза Милоша бб, Влашки До, Жабари, у Влашком Долу.  

На основу програма обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, 

здравства и социјалне заштите (Закључак Владе Републике Србије, бр. 351-3817/2016 од 08. Априла 

2016. године), као и Програмс о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне 

намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне зашите (Закључак Владе 05 

број: 351-562/2017 од 24. јануара 2017 године), Закључак број: 351-8764/2017 од 22.09.2017. године, 

којим је Влада Републике Србије прихватила Извештај Радне групе за обнову и унапређења објеката 

јавне намене у јавној својини у сектору образовања, здравства и социјалне заштите, Извештаја 

Канцеларије за управљање јавним улагањима број 74-001-2017 од 24.10.2017. године, Обавештења о 

прихватању пројекта, Канцеларије за управљање јавним улагањима број 351-01-42/2017-01 од 

27.10.2017. године, овлашћења председника Општине Жабари за спровођење поступка јавне набавке 

број 404-130/2017-01 од 26.10.2017. године, општинска управа општине Жабари спровела је поступак 

јавне набавке. 

Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ-а, 6.351.088,20 динара. 

 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 22/2017 се  благовремено одазвалао 4 (четири) 

понуђача. 

Од 4 (четири) благовремених понуда 1 (једна) је одбијена као неприхватљива.  
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Одбијене понуде 

 

Разлози за одбијање понуда и понуђена цена 

ГРУПА ПОНУЂАЧА:  
1. АРМАТФЕР ГРАДЊА д.о.о. из 

Пожаревца ул. Милена Павловић 
Барили бб, лок. 23ц, 12000 Пожаревац 

2. САБА БЕЛЧА д.о.о. из Прешева 
ул. Салвадора Аљенде бр. 22,  

            17523 Прешево 

Понуда је одбијена као неприхватљива на основу члана 

106. став 1. тачка 2) ЗЈН јер понуђач није доставио 

доказе да испуњава додатне услове из конкурсне 

документације, технички капацитет: копије 

саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача), 

полисе осигурања важеће на дан отварања. Понуђена 

цена понуде: 5.686.658,64 динара без ПДВ-а 

 

Прихватљиве понуде: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 

МАРИНКО ДОО СВИЛАЈНАЦ 

Светог Саве бб, 35210 Свилајнац 
 

5.642.497,64 

 

2. 
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ПОНУЂАЧ 

1. СЗГР „ПАРТЕНОН“ Пожаревац 
2. СЗТР „ЉУБА ИНВЕСТ“ Параћин 

5.739.614,40 

3. 
ГРУПА ПОНУЂАЧА:НОСИЛАЦ ПОСЛА 

1. „КУЋА СТИЛ“ ДОО, Краља Петра I бб, 35210 Свилајнац 
2. „СТАТИК“ ДОО, Смедеревски пут 72, 26220 Ковин 

5.776.757,88 

 

 

 

 

У предметном поступку, понуђач подносилац захтева АРМАТФЕР ГРАДЊА д.о.о. из 

Пожаревца, ул. Милена Павловић Барили бб, лок.23ц, као водећи члан групе понуђача и САБА 

БЕЛЧА д.о.о. из Прешева, Салвадора Аљенде бр. 22, 17523 Прешево, као члан групе понуђача, поднео 

је захтев за заштиту права на Одлуку о додели уговора број 404-130/2017-01 од 12.12.2017. године, 

која је објављена на Порталу јавних набавки дана 12.12.2017. године, послат поштом 22.12.2017. 

године, а који је примљен код наручиоца 25.12.2017. године. 

На основу члана 153. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац је доставио Републичкој комисији 

одговор у којем се изјаснио на све наводе захтева за заштиту права и комплетну документацију из 

поступка јавне набавки, ради одлучивања о захтеву за заштиту права. 

Поступак пред Републичком комисијом је још у току. 

 

 

Министарство омладине и спорта  

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

Заврши започето 

 
Министарство омладине и спорта је спровело поступак јавне набавке „Завршетак школске 

фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, ради релизације програма Заврши започето ЈН број 

1.3.5/2017, и закључен је уговор о извођењу радова између Министарства омладине и спорта, као 

наручиоца, општине Жабари и понуђача „Маринко” д.о.о. Свилајнац, заведеног код Министарства под Бројем: 

404-02-15/8/2017-08 од 13. јуна 2017. године, код општине Жабари под Бројем: 404-44/2017-01 од 13. јуна 

2017. године и код Извођача под Бројем: 164 од 14. јуна 2017. године  

Укупна вредност уговорених радова, утврђена на основу понуде извођача број: 127 од 19. маја 

2017. године, износи 11.199.400,00 динара без ПДВ-а, односно 13.439.280,00 динара са ПДВ-ом, од 

чега: 

− Износ од 11.199.400,00 без ПДВ-а обезбедило је Министарство Законом о буџету Републике 

Србије за 2017. годину; 
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− Укупан износ пореза на додатну вредност у висини од 2.239.880,00 динара, обезбедила је 

општина Жабари. 

− Укупна вредност изведених радова према количинама из обрачунских листова грађевинске 

књиге и јединичним ценама из усвојене понуде извођача број: 127 од 19. маја 2017. године, износи 

11.045.984,26 без ПДВ-а. 
 
 

 

Министарство привреде 
„Реконструкција саобраћајница на територији општине Жабари“ 

 

Министарство привреде је спровело поступак јавне набавке „Реконструкција 

саобраћајница на територији општине Жабари“ 

За извођење предметних радова Министарство привреде – Наручилац, општина Жабари – 

Инвеститор и Извођач- Предузеће за путеве Пожаревац д.о.о., Пожаревац са подизвођачем Геодетска 

радња Зенит Драган Ђак ПР,Пожаревац су закључили Уговор о извођењу радова на 

реконструкцији саобраћајница на територији општине Жабари 
код Наручиоца заведен под бројем 404-02-154/7/2017-11 од 12.09.2017. год. 

код Инвеститора заведен под бројем 30-2/2017-01 од 15.09.2017. год.   

код Извођача заведен под бројем 2736/1 од 18.09.2017. год. 

     Вредност радова: 13.897.896,99 динара без ПДВ-а,  

               16.677.476,39 динара са ПДВ-ом. 

     Начин финансирања:  

     Министарство привреде:  6.358.287,87 динара 

     Општина Жабари:           10.319.188,52  динара 

 

Р.бр. Назив пројекта дужина/м 

1. Реконструкција пута Кочетин - Орљево 350,00 

2. 
Уређење прве фазе улице Александра Милетића у Жабарима 

на к.п.бр. 6792 К.О. Жабари 262,21 

3. 
Реконструкција саобраћајнице у Влашком Долу – улица Трг 

Слободе на к.п.бр. 9119/1 К.О. Влашки До 319,82 

4. 
Реконструкција саобраћајнице у Влашком Долу - улица 7. јула 

на к.п.бр.  8492/1 К.О. Влашки До 253,60 

5. 
Реконструкција саобраћајнице у Влашком Долу - улица 

Михајла Николића на к.п.бр. 8535 К.О. Влашки До 346,70 

6. 
Реконструкција саобраћајнице у Влашком Долу - улица 29. 

новембар на к.п.бр. 8160/1 К.О. Влашки До 292,58 

    1.824,91 

 

Укупна вредност изведених радова према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге и 

јединичним ценама из усвојене понуде извођача 13.508.685,49 динара без ПДВ-а, 2.701.737,10 

динара ПДВ, односно 16.210.422,59 динара са ПДВ-ом. 

Министарство привреде је извршило плаћање извођачу радова у износу од 6.180.223,61 динара 

без ПДВ-а, а општина Жабари 7.328.461,88 динара без ПДВ-а, 2.701.737,10 динара ПДВ, односно 

10.030.198,98 динара са ПДВ-ом. 

 

 

Влада Републике Србије Канцеларија за управљање јавним 

улагањима „Грађевински радови на адаптацији и санацији О.Ш. 

"Дуде Јовић" ул. Кнеза Милоша 117,  Жабари“ 22.029.529,75 
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Министарства рударства и енергетике 

„Инвестиционо одржавање ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 

Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, 

Александровац“  7.567.205,76 

Министарство омладине и спорта 

„Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари, 

ради релизације програма Заврши започето 13.255.181,11 

Министарство привреде 

„Реконструкција саобраћајница на територији општине Жабари“ 16.210.422,59 

 Укупна вредност реализованих пројекта:  59.062.339,21 

 

 

 

 

 

 

У току 2017. године, реализовани су следећи пројекти који су започети 2016. године:  

1. „Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе „Дуде 

Јовић“, издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари“ 
За извођење предметних радова: 

- Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари - Наручилац (правни 
наследник Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Жабари) и  

- МАРИНКО ДОО СВИЛАЈНАЦ, ул. Светог Саве бр. бб, 35210 Свилајнац - Извођач радова  

су закључили Уговор о извођењу радова, ЈН бр. 05-ОШБ/2016, који је 

код Наручиоца радова заведен под бројем: 023-690-9/16 од 29.11.2016. године  и 

код Извођача заведен под бројем: 289 од 29.11.2016. године. 

На основу Одлуке Скупштине општине Жабари о престанку рада, постојања и брисања Јавног 

предузећа Дирекција за изградњу општине Жабари, Жабари и преузимању права, обавеза и послова 

Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Жабари, Жабари на општину Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, бр.15/2016), ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари престала да 

постоји, да је као таква брисана из регистра привредних субјеката и да је сва права и обавезе на 

основу члана 3. 6. 7. и 9. напред наведене Одлуке преузела  у име оснивача Општинска управа 

општине Жабари од 01.12.2016. године. 

Дана 06.03.2017. године, између Општинске управе општине Жабари као наручиоца (број 351-

79/2016-03) и МАРИНКО ДОО Свилајнц (број 59), закључен је анекс уговора који се односи на 

вредност радова – цена члан 3. Цена свих радова који су предмет Уговора износи: 7.916.070,33 

динара без ПДВ-а увећан за износ непредвиђених радова од 391.145,45 дианра без ПДВ-а, што 

укупно износи 8.307.215,78 динара без ПДВ-а. 

На основу оверених грађевинских књига утврђена је укупна вредност изведених радова од 

8.307.215,78 дин без ПДВ-а, по ситуацијама 

 На основу члана 5. Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним 

улагањима и Општине Жабари у реализацији пројекта адаптације и санације школског објекта 

основне школе „Дуде Јовић“ издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари, Канцеларија за 

управљање јавним улагањима Владе Републике Србије извршила је пренос финаснијских средстава 

по уговореној вредности у целости општини Жабари  на наменски рачун општине Жабари број 840-

2918740-98, дана 28.12.2016. године (извод број 1), износ од: 9.499.284,40. 

Наручилац је Извођачу платио износ од:  7.916.070,33 без ПДВ-а, 9.499.284,40 са ПДВ-ом 

На основу овако утврђене укупне вредности изведених радова, Канцеларијаза управљање јавним 

улагањима је Извођачу радова извршила плаћање по уговору износ од 391.145,45 динара без ПДВ-а, 

односно 469.374,54 динара са ПДВ-ом. 
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2. „Извођење радова на летњем одржавању локалних путева и 

улица на територији општине Жабари“ 
За извођење предметних радова: 

- Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Жабари - Наручилац) и  
- ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПОЖАРЕВАЦ ДОО ПОЖАРЕВАЦ ул. Трг Радомира Вујовића 1/II, 12000 

Пожаревац - Извођач радова  

су закључили Уговор о извођењу радова, Број ЈН 05-ЛОП/2016 

Заводни број Наручиоца: 023-704-9/16 од 25.11.2016. године 

Заводни број Извођача радова: 2637/1 од 25.11.2016. године. 

Рок за извођење радова до 31.05.2017. године. 

На основу окончане ситуације изведени су радови у износу од 1.079.031,88 динaра без ПДВ-а, 

215.806,37 динара ПДВ, односно 1.294.838,25 динара са ПДВ-ом. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
РАДОВИ - ЈНМВ 1/2017 - „Асфалтирање путева на територији општине Жабари: 

Изградња улице Партизанске у МЗ Влашки До општина Жабари“ 

 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 1/2017 се благовремено одазвалo три понуђача. 

Процењена вредност - 3.343.401,00 динара без ПДВ-а 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
АРБАГ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ 

ул. Стеријина 2, 34300 Аранђеловац 
2.966.744,10 

2. 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАПУТЕВЕ ПОЖАРЕВАЦ ДОО 

ПОЖАРЕВАЦ, Трг Радомира Вујовића 1/II, 
3.294.879,31 

3. 
НЕИМАР ПУТ ДОО 

ул. П.П. Одреда бб, Салаковац, 12311 Мало Црниће 
3.334.285,30 

 
За извођење предметних радова: 

а) Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари – Наручилаци, и  

б) АРБАГ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, ул. Стеријина 2, 34300 Аранђеловац - Извођач радова  

су закључили Уговор о извођењу радова 

Заводни број Наручиоца: 404-19/2017-01 од 31.05.2017. године 

Заводни број Извођача радова: 801/2017 од 31.05.2017. године. 

Вредност радова 2.966.744,10  динара без ПДВ-а, 593.348,82  динара ПДВ, односно 3.560.092,92  

динара са ПДВ-ом. 

Анекс уговора је закључен 29.06.2017. године, тако да укупна вредност пројекта износи 3.092.344,10  

динара без ПДВ-а, 618.468,82  динара ПДВ, однсоно 3.710.812,92  динара са ПДВ-ом 

Заводни број Наручиоца: 404-19/2017-01 од 29.06.2017. године 

Заводни број Извођача радова: од 29.06.2017. године. 

Укупно изведени радови по окончаној ситуацији износи 3.090.700,50 динара без ПДВ-а, 

618.140,10 динара ПДВ, однсоно 3.708.840,60 динара са ПДВ-ом. 

 

 
УСЛУГЕ - ЈНМВ 4/2017 - „Израда пројектно - техничке документације за 

 реконструкцију саобраћајница у насељу Породин“ 

 

На основу Одлуке Министарства привреде о распореду и коришћењу средстава за 

суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно – техничке документације у 2017. 
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години број 401-00-1749/2017-11 од 30.03.2017. године, општинска управа општине Жабари спорвела 

је поступак јавне набавке мале вредности.  

Процењена вредност јавне набавке је 209.625,00 динара без ПДВ-а. 
За набавку обезбеђена су средства: 

- у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у износу од 188.662,50 

динара;  

- у складу са Одлуком о буџету Општине Жабари за 2017. годину („Службени гласник 

општине Жабари“, бр. 17/2016), у износу од 20.962,50 динара.  

На позив за подношење понуда за набавку бр. 4/2017 се благовремено одазвалo пет понуђача. 

Од пет благовремених понуда три су одбијене као неприхватљиве.  

Одбијена понуде Разлози за одбијање понуда и 

понуђена цена 

TREADSTONE PROJEKT 

Јанка Чмелика 35/А 

21137 Нови Сад 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер  понуђач није доставио 

фотокопију картона депонованог потписа како је прописано 

конкурсном документацију 106. Закона о јавним набавкама. 

Понуђена цена у обрасцу понуде: 172.000,00 динара без ПДВ-а 

MIP INŽENJERING 

Гочка 57/2, 11090 Београд 75 

Понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђач понудио 

краћи рок важења понуде од прописаног у складу са чланом 106. 

став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама. 

Понуђена цена у обрасцу понуде: 156.925,00 динара без ПДВ-а 

АГЕНЦИЈА „АРБИКА“ 

Романијска 35, 34000 Крагујевац 

На основу члана 106. став 1. тачка 1) и 2) Закона о јавним 

набавкама, понуда понуђача је одбијена као неприхватљива јер 

понуђач није потписао и оверио образац изјаве о испуњености 

обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

– чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

Понуђена цена у обрасцу понуде: 109.995,00 динара без ПДВ-а 

 

Прихватљиве понуде:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
„МЛАДЕНОВИЋ 1995“ Д.О.О. Биро за пројектовање и инжењеринг 

Његошева 9/4, 34220 Лапово 
95.000,00 

2. 
PUT EKSPRES, MILAN MILUTINOVIĆ PR 

Југ Богданова 3/18, 37000 Крушевац 
110.000,00 

 

За реализацију јавне набавке закључен је уговор о суфинансирању јединице локалне 

самуправе за израду пројектно техничке документације између Министарства привреде (број: 401-

00-709/2017-011 од 18.05.2017. године) и општине Жабари (број: 035-16/2017-01 од 30.05.2017. 

године) и уговор о изради пројектно – техничке докуменације за реконструкцију саобраћајница у 

насељу Породин између Општинске управе општине Жабари као наручиоца и Биро за пројектовање 

и инжењеринг „МЛАДЕНОВИЋ 1995“ д.о.о. Његошева 9/4, 34220 Лапово, као извршиоца, (заводни 

број Наручиоца: 404-66/2017-01 од 12.05.2017. године и заводни број извршиоца: од 12.05.2017. 

године, на износ од  95.000,00  динара без ПДВ-а, 19.000,00  динара ПДВ, односно 114.000,00  динара 

са ПДВ-ом. 

Пројектно – техничка докуменације за реконструкцију саобраћајница у насељу Породин (улица 

Саве Јовановића и 29. новембар и Вујице Кремењака садржи:  

1. Идејно решење,  

2. Пројекат за грађевинску дозволу,  

3. Пројекат за извођење. 

Учешће Министарства привреде 102.600,00 динара.  

Средства из Министарства су пренета општини Жабари која је извршила плаћање извршиоцу услуга, 

као и износ од 11.400,00  динара, која је била обавеза општине. 
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РАДОВИ - ЈНМВ 8/2017 - „Реконструкција фекалног колектора у ул. 9. септембра,  

Смедеревска и део улице Кнеза Милоша  у Жабарима - II фаза“ 
 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 8/2017 се  благовремено одазвалo два понуђача. 

Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ-а, 1.320.683,00 динара. 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

Овлашћени члан групе: 
1. ЈКП „Белосавац“, ул. Хомољска 62, 12320 Жагубица, члан групе 

2. Марко Мишковић пр. Услужна радња за извођење земљаних радова 

М-Градња-М, Крепољин,  

ул. Крепољин бб, 12316 Крепољин 

1.091.255,76 

2. 
МАРИНКО ДОО СВИЛАЈНАЦ 

Светог Саве бб, 35210 Свилајнац 

1.319.683,00 

За извођење предметних радова: 

а) Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари – Наручилаци, и  

б) ЈКП „Белосавац“, ул. Хомољска 62, 12320 Жагубица - Извођач радова  

су закључили Уговор о извођењу радова 

Заводни број Наручиоца: 404-84/2017-01 од 03.07.2017. године 

Заводни број Извођача радова: 281 од 28.06.2017. године  

Вредност радова - 1.091.255,76 динара без ПДВ-а,  218.251,16 динара ПДВ, однсоно 1.309.506,92 

динара са ПДВ-ом. 

Укупно изведени радови по окончаној ситуацији: 1.084.101,20 динара без ПДВ-а, 216.820,24 

динара ПДВ, односно 1.300.921,44 динара са ПДВ-ом.      

Пројекатом је реконструисан фекални колектор у Смедеревској улици у дужини од 136,76 метара. 

 
РАДОВИ - ЈНМВ 9/2017 - „Санација Шајковачког потока 

(обезбеђење протицајног профила бујичних потока)“ 

 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 9/2017 се  благовремено одазвалo два понуђача. 

Процењена вредност - 665.310,00 динара без ПДВ-а. 

Једна понуда је одбијена као неприхватљива.  

 
Одбијена понуде Разлози за одбијање понуда и  

понуђена цена  

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

Овлашћени члан групе: 

1. ЈКП „Белосавац“, ул. Хомољска 62, 

12320 Жагубица, члан групе 

2. Марко Мишковић пр. Услужна радња 

за извођење земљаних радова М-

Градња-М, Крепољин, ул. Крепољин 

бб, 12316 Крепољин 

На основу члана 106. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, 

понуда понуђача је одбијена као неприхватљива јер овлашћени 

члан групе понуђача није доставио доказ о испуњености 

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, чл. 75. 

став 1. тачка 5), а у складу са чланом 81. став 3. Закона о јавним 

набавкама, 

Понуђена цена у обрасцу понуде: 606.000,00 динара без ПДВ-а 
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Прихватљива понуда:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
А.Д. „Водопривреда“ Пожаревац 

Светосавска бр. 33, 12000 Пожаревац 

664.310,00 

За извођење предметних радова: 

а) Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари – Наручилаци, и  

б) А.Д. „Водопривреда“ Пожаревац Светосавска бр. 33, 12000 Пожаревац - Извођач радова  

су закључили Уговор о извођењу радова 

Заводни број Наручиоца: 404-85/2017-01 од 22.06.2017. године 

Заводни број Извођача радова: 02/110 од 22.06.2017. године. 

Радови су изведени у износу од 664.310,00 динара без ПДВ-а, 67.038,00 динара ПДВ, односно 

731.348,00 динара са ПДВ-ом. 

Пројектом је обезбеђен протицајни профил Шајковачког потока у дужини од 500 метара.  

 

УСЛУГЕ – ЈНМВ ПО ПАРТИЈАМА 10/2017 - Стручни надзор над извођењем радова и 

технички преглед објекта: 

 

Партија 1. – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији фекалног колектора у 

ул. 9. септембра, Смедеревска и део улице Кнеза Милоша  у Жабарима - II фаза,  

Партија 2. – Стручни надзор на извођењем радова на санацији Шајковачког потока 

(обезбеђење протицајног профила бујичних потока),  

Партија 3. – Стручни надзор над извођењем радова „Завршетак школске фискултурне сале у 

ОШ „Дуде Јовић” Жабари,ради релизације програма Заврши започето“, 

Партија 4. – Технички преглед објекта „Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде 

Јовић” Жабари,ради релизације програма Заврши започето“ 

Процењена вредност Партије 1. 30.000,00динара без ПДВ-а. 

Процењена вредност Партије 2. 15.000,00динара без ПДВ-а. 

Процењена вредност Партије 3. 180.000,00 динара без ПДВ-а. 

Процењена вредност Партије 4. 180.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Процењена вредност јавне набавке, у укупном износу без ПДВ-а, 405.000,00динара. 

 

ПАРТИЈА 1. - На позив за подношење понуда за набавку бр. 10/2017 ПАРТИЈА 1. – Стручни 

надзор над извођењем радова на реконструкцији фекалног колектора у ул. 9. септембра, 

Смедеревска и део улице Кнеза Милоша  у Жабарима - II фаза, на адресу наручиоца у наведеном 

року није приспела ниједна понуда, тако да је партија 1. обустављена. 

 

ПАРТИЈА 2. - На позив за подношење понуда за набавку бр. 10/2017 ПАРТИЈА 2. - Стручни 

надзор на извођењем радова на санацији Шајковачког потока (обезбеђење протицајног 

профила бујичних потока), на адресу наручиоца у наведеном року није приспела ниједна понуда, 

тако да је партија 2. обустављена. 

 

ПАРТИЈА 3. - На позив за подношење понуда за набавку бр. 10/2017 ПАРТИЈА 3. - Стручни 

надзор над извођењем радова „Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” 

Жабари, ради релизације програма Заврши започето“, се  благовремено одазвао један понуђач. 
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Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 

ГРУПА ПОНУЂАЧА:  

1. МИЛОШ МАРКОВИЋ ПР АРХИТЕКТОНСКО 

ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИ 

ПРИЈЕМ КОНСАЛТИНГ ГРАДЊА АРАНЂЕЛОВАЦ  

(НОСИЛАЦ ПОСЛА) 

2. ЕКОШАРНА АРАНЂЕЛОВАЦ З.Р пр. Милан Јовановић 

Аранђеловац  

(учесник у понуди) 

170.000,00 

За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и 

МИЛОШ МАРКОВИЋ ПР АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА ЗА 

КОНСУЛТАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ КОНСАЛТИНГ ГРАДЊА АРАНЂЕЛОВАЦ – 

Надзорни орган. 

Заводни број Наручиоца: број 404-86/2017-01 од 16.06.2017. године 

Заводни број Стручног надзора:  У 3/17 од 16.06.2017. године 

Вредност уговора 170.000,00 динара без ПДВ-а (Извршилац није у систему ПДВ-а). 

 

ПАРТИЈА 4. - На позив за подношење понуда за набавку бр. 10/2017 ПАРТИЈА 4. - Технички 

преглед објекта „Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари,ради 

релизације програма Заврши започето“, се благовремено одазвао један понуђач. 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ ДОО ВАЉЕВО 

Војводе Мишића 13/Б, 14000 Ваљево 
97.600,00 

За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и 

ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ ДОО ВАЉЕВО, Војводе Мишића 13/Б, 14000 Ваљево – Извршилац. 

Заводни број Наручиоца: број 404-86/2017-01 од 21.06.2017. године 

Заводни број:  од 16.06.2017. године 

Вредност уговора 97.600,00 динара без ПДВ-а, 19.520,00 динара ПДВ, односно 117.120,00 динара 

са ПДВ-ом. 

Извршилац је доставио Извештај Комисије за технички преглед изведених радова на завршетку 

школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” у Жабарима, Дел. Број: ТП 1127/17 од 27. новембра 

2017. године, који је предат Министарству омладине и спорта приликом примопредајеи коначног 

обрачуна изведених радова.  

 

 

РАДОВИ – ЈНМВ 14/2017 - „Уређење некатегорисаних путева и отресишта у Витежеву“ 

 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 14/2017 се  благовремено одазвао 1  (један) понуђач. 

Процењена вредност - 3.744.200,50 динара без ПДВ-а 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
АРБАГ ДОО  

Стеријина бр. 2, 34300 Аранђеловац 
3.395.735,50 

За извођење радова закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и 

АРБАГ ДОО Стеријина бр. 2, 34300 Аранђеловац – Извођач радова 

Заводни број Наручиоца: 404-102/2017-01 од 26.07.2017. године 

Заводни број Извођача радова: 1155/2017 од 31.07.2017. године 
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Уговорена вредност радова - 3.395.735,50 динара без ПДВ-а,  679.147,10 динара ПДВ, 4.074.882,60 

динара са ПДВ-ом. 

Радови су изведени у износу од 3.395.026,00 динара без ПДВ-а, 679.005,20 динара ПДВ, односно 

4.074.031,20 са ПДВ-ом. 

Извршено је крчење шибља, ископ, равнање попречног профила и насипање пута шљунком у дужини 

од 3.225,00 метара.  

 

РАДОВИ – ЈНМВ 15/2017 - „Појачано одржавање и доградња  

спортског терена у Влашком Долу“ 
 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 15/2017 се  благовремено одазвалао  2 (два) понуђача. 

Процењена вредност - 3.913.095,20 динара без ПДВ-а 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
АРБАГ ДОО  

Стеријина бр. 2, 34300 Аранђеловац 
4.186.253,90 

2. 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПОЖАРЕВАЦ ДОО 

ПОЖАРЕВАЦ 

Трг Радомира Вујовића 1/II, 12000 Пожаревац 
5.141.010,22 

 

 Чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од 

процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене 

у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке 

Имајући у виду да је спроведен поступак јавне набавке мале вредности, који је 

транспарентан, у којем су могли да учествују сви понуђачи који обављају делатност која је 

предмет јавне набавке, а наручилац поседује финансијска средства, Комисија сматра да понуда 

понуђача АРБАГ ДОО Стеријина бр. 2, 34300 Аранђеловац, није већа од упоредиве тржишне цене, 

тј. понуда је на трижишту тренутно најповољнија, с тим да би наручилац поновним спровођењем 

поступка јавне набавке, губио време и ресурсе а у новом поступку добио би исту цену. У конкретном 

случају стекли су се услови за  примену члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 На основу свега наведеног, на основу чланова 105. и  107.  став 4. Закон о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и мишљења МИП 

ИНЖЕЊЕРИНГ Пројектовање, надзор, извођење објеката нискоградње и високоградње, 

Београд, од 24.07.2017. године, Комисија предлаже да се уговор о јавној набавци број 15/2017 

„Појачано одржавање и доградња спортског терена у Влашком Долу“ додели понуђачу АРБАГ 

ДОО Стеријина бр. 2, 34300 Аранђеловац, за понуђену цену од 4.186.253,90 динара без ПДВ-а, 

837.250,78 динара ПДВ, 5.023.504,68 динара са ПДВ-ом, на основу понуде број 404-103 од 

24.07.2017. године, која је заведена код наручиоца. 

Средства за планирану набавку предвиђена су на основу Одлуке о другој измени и допуни 

Одлуке буџету општине Жабари за 2017. годину („Службени гласник општине Жабари“ бр. 6/2017) и 

решења председника општине Жабари о коришћењу текуће буџетске резерве општине Жабари у 

2017. години, број 400-130/2017-01 од 28.07.2017. године: 

Уговор о извођењу 

радова 

Заводни број Наручиоца: 404-103/2017-01 од 11.08.2017. године 

Заводни број Извођача радова: 1229/2017 од 14.08.2017. године 

Вредност радова 4.186.253,90 динара без ПДВ-а, 837.250,78 динара ПДВ, 5.023.504,68 динара са 

ПДВ-ом. 

Анекс уговора 208.680,00 динара без ПДВ-а, 41.736,00 динара ПДВ, 250.416,00 динара са ПДВ-

ом. 



 

 

404 

 

 

 

Радови су изведени у износу од 4.322.135,90 динара без ПДВ-а, 864.427,18 динара ПДВ, однсоно 

5.186.563,08 динара са ПДВ-ом. 
Радови су обухватали: израда спортског терена (асфалтирање), израда трибина, нових и санација 

постојећих, кишна канализација, опрема (голови,мреже) и постављање растер плоче. 

 

 

УСЛУГЕ – ЈНМВ ПО ПАРТИЈАМА – 16/2017  Набавка услуга: 

 

Процењена вредност јавне набавке, у укупном износу без ПДВ-а, 663.332,00 динара. 

 

Партија 1. – Стручни надзор над извођењем радова на инвестиционом  одржавању ОШ „Херој 

Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац,  

Процењена вредност Партије 1. износи 120.000,00 динара без ПДВ-а. 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 16/2017 – ПАРТИЈА 1. се  благовремено одазваo 1 

(један) понуђач. 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 

ГРУПА ПОНУЂАЧА:  

1. Архитектонско грађевинска радња за консултације и технички 

пријем КОНСТАЛТИНГ ГРАДЊА  

 пр Милош Марковић Аранђеловац,   Мишарска 50, 34300 Аранђеловац 

2. ЕКОШАРНА ЗР Милан Јовановић, Стеријина 16, 34300 Аранђеловац 

118.000,00 

За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и 

МИЛОШ МАРКОВИЋ ПР АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА ЗА 

КОНСУЛТАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ КОНСАЛТИНГ ГРАДЊА АРАНЂЕЛОВАЦ – 

Надзорни орган. 
Заводни број Наручиоца: 404-104/2017-01 од 11.08.2017. године 

Заводни број Стручног надзора:  од 15.08.2017. године  
Вредност уговора 118.000,00 динара без ПДВ-а (Извршилац није у систему ПДВ-а). 

 

 

Партија 2. – Технички преглед објекта„Инвестиционо одржавање ОШ „Херој Роса 

Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац“, 

Процењена вредност Партије 2. износи   80.000,00 динара без ПДВ-а. 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
„ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ“ ДОО 

Војводе Мишића 13/Б, 14000 Ваљево 
66.600,00 

За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и 

ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ ДОО ВАЉЕВО, Војводе Мишића 13/Б, 14000 Ваљево – Извршилац. 

Заводни број Наручиоца: број 404-104/2017-01 од 11.08.2017. године 

Заводни број:  од 14.08.2017. године 

Вредност уговора 66.600,00 динара без ПДВ-а, 13.320,00 динара ПДВ, односно 79.920,00 динара са 

ПДВ-ом. 

Технички преглед је извршен и Извешта Комисије број ТП 105/18 од 05.01.2018. године је 

достављен Министарству рударства и енергетике, Буџетском фонду за енергетску ефикасност.  

Вредност радова 

по уговору и 

анексу уговора 

4.394.933,90 динара без ПДВ-а, 878.986,78 динара ПДВ, 5.273.920,68 динара са 

ПДВ-ом 



 

 

405 

 

 

Партија 3. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење система 

детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац, улица 

Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 

Процењена вредност Партије 3. износи 150.000,00 динара без ПДВ-а. 

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. 16/2017 – ПАРТИЈА 3. на адресу наручиоца у 

наведеном року није приспела ниједна понуда, партија 3. је обустављена.  

 

Партија 4. – Услуга енергетског прегледа и издавање енергетског пасоша за објекат ОШ 

„Херој Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, 

Александровац. 

Процењена вредност Партије 4. износи   80.000,00 динара без ПДВ-а. 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 16/2017 – ПАРТИЈА 4. се  благовремено одазваo 1 

(један) понуђач. 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ 

ул. Божане Прпић бр. 8. ст.15, 34000 Крагујевац 
46.250,00 

За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и 

ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ. ул. Божане Прпић бр. 8. ст.15, 34000 Крагујевац – Извршилац. 

Заводни број Наручиоца: број 404-104/2017-01 од 03.08.2017. године 

Заводни број:  од 03.08.2017. године 

Вредност уговора 46.250,00 динара без ПДВ-а, 9.250,00 динара ПДВ, односно 55.500,00 динара са 

ПДВ-ом. 

 

Енергетски преглед је извршен и достављен је Сертификат о енергетским својствима зграде са 

извештајем о извршеном енергетском прегледу зграде намењене образовању у улици Краља 

Александра Обреновића бб, Александровац, број 17136, децембар 2017. године који је достављен 

Министарству рударства и енергетике, Буџетском фонду за енергетску ефикасност.  

 

 

 

 

 

Партија 5. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење система 

детекције и дојаве пожара за објекат школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари 

Процењена вредност Партије 5. износи 150.000,00 динара без ПДВ-а. 

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. 16/2017 – ПАРТИЈА 5. на адресу наручиоца у 

наведеном року није приспела ниједна понуда, партија 5. је обустављена. 

 

Партија 6. - Стручни надзор над извођењем радова на појачаном одржавању и доградњи 

спортског терена у Влашком Долу,  

Процењена вредност Партије 6. износи   41.666,00 динара без ПДВ-а. 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 16/2017 – ПАРТИЈА 6. се  благовремено одазвалао 2 

(два) понуђача. 

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену, наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду оног понуђача која је прва 

заведена код наручиоца. 

На основу критеријума 2. састављена је ранг листа понуђача, односно понуђач „МИП 

ИНЖЕЊЕРИНГ“ Гочка 57/12, Београд, доставио је понуду која је код наручиоца заведена у 09:16 
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часова, тј. прва заведена код наручиоца, а понуђач ХИДРОТЕРМИНГ, Надежде Петровић 10, 

Аранђеловац је доставио понуду која је код наручиоца заведена у 09:37 часова. 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1.  „МИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ Гочка 57/12, Београд 39.000,00 

2. ХИДРОТЕРМИНГ, Надежде Петровић 10, Аранђеловац 39.000,00 

За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и  

„МИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ Гочка 57/12, Београд – Извршилац. 
Заводни број Наручиоца: број 404-104/2017-01 од 15.08.2017. године 

Заводни број Стручног надзора:  / од 15.08.2017. године  
Вредност уговора 39.000,00 динара без ПДВ-а, (Извршилац није у систему ПДВ-а) 

 

 

Партија 7. -  Стручни надзор над извођењем радова на уређењу некатегорисаних путева и 

отресишта у Витежеву  

Процењена вредност Партије 7. износи   41.666,00 динара без ПДВ-а. 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 16/2017 – ПАРТИЈА 7. се  благовремено одазвалао 2 

(два) понуђача. 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. ХИДРОТЕРМИНГ, Надежде Петровић 10, Аранђеловац 35.000,00 

2. „МИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ Гочка 57/12, Београд 39.000,00 

За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и  

ХИДРОТЕРМИНГ, Надежде Петровић 10, Аранђеловац – Извршилац. 
Заводни број Наручиоца: број 404-104/2017-01 од 11.08.2017. године 

Заводни број Стручног надзора:  / од 11.08.2017. године  
Вредност уговора 35.000,00 динара без ПДВ-а, (Извршилац није у систему ПДВ-а). 

 

 

УСЛУГЕ – ЈНМВ 17/2017 - „Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији  

саобраћајница на територији општине Жабари“ 

 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 17/2017 се  благовремено одазвалао 2 (два) 

понуђача.  

Процењена вредност – 250.000,00 динара без ПДВ-а. 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 

МИЛАН ПОПОВИЋ, пр, Биро за пројектовање и извођење 

грађевинских радова  

МИП ИНЖЕЊЕРИНГ, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) 

11090 Београд, Гочка 57/12 

124.900,00 

2. 
СПИР „ХИДРОТЕРМИНГ“  

Надежде Петровић 10, 34300 Аранђеловац 
180.000,00 

За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и  

МИЛАН ПОПОВИЋ, пр, Биро за пројектовање и извођење грађевинских радова  

МИП ИНЖЕЊЕРИНГ, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) 11090 Београд, Гочка 57/12 – Извршилац. 
Заводни број Наручиоца: број 404-114/2017-01 од 04.09.2017. године 

Заводни број Стручног надзора:  од 04.09.2017. године  
Вредност уговора 124.900,00 динара без ПДВ-а, (Извршилац није у систему ПДВ-а). 
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УСЛУГЕ – ЈНМВ 18/2017 - Набавка услуга: 

 

Процењена вредност јавне набавке, у укупном износу без ПДВ-а, 270.000,00 динара 

 

Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење система 

детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац, улица 

Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 18/2017 – ПАРТИЈА 1. се  благовремено одазваo 1 

(један) понуђач. 

Процењена вредност Партије 1. износи 150.000,00 динара без ПДВ-а. 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 

ZAJEDNIČKA PONUDA (GRUPA PONUĐAČA) 

ALMAKS SECURITY SYSTEMS D.O.O.  

Gospodara Vuĉića 129, 11050 Beograd 

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITET BEOGRAD 

Kraljice Marije 16, 11120 Beograd 

115.000,00 

За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и 

ALMAKS SECURITY SYSTEMS D.O.O. Gospodara Vuĉića 129, 11050 Beograd – Извршилац. 

Заводни број Наручиоца: број 404-115/2017-01 од 01.09.2017. године 

Заводни број:  од 06.09.2017. године 

Вредност уговора 115.000,00 динара без ПДВ-а, 23.000,00 динара ПДВ, односно 138.000,00 динара 

са ПДВ-ом. 

 

 

На основу закљученог уговора између Општинске управе општине Жабари као наручиоца и 

ALMAKS SECURITY SYSTEMS D.O.O. Gospodara Vuĉića 129, 11050 Beograd, као извршиоца, 

извршилац је доставио следећу документацију: 

1. Пројекат за извођење инвестиционог одржавања - Главни пројекат заштите од пожара, 

Основна школа „Херој Роса Трифуновић“, Краља Александра Обреновића 51, Александровац, 

Жабари, к.п.бр. 8400 К.О. Александровац, евиденциони број: 07.00-09-10-2017/02, Београд, 09. 

октобар 2017. године, Универзитет у Београду, Машински факултет, Центар за 

противпожарну технику – три примерка;  

2. Пројекат изведеног објекта сигналних инсталација, 5/1 Пројекат систама за аутоматску дојаву 

пожара, ПЗИ – Пројекат за извођење - Основна школа „Херој Роса Трифуновић“, Краља 

Александра Обреновића 51, Александровац, Жабари, к.п.бр. 8400 К.О. Александровац, број 

дела пројекта ППЖ 172/17, Београд, октобар 2017. године, ALMAKS SECURITY SYSTEMS 

D.O.O. – три примерка. 

 

Партија 2. –Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне конструкције 

општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 18/2017 – ПАРТИЈА 1. се  благовремено одазваo 1 

(један) понуђач 

Процењена вредност Партије 2. износи 120.000,00 динара без ПДВ-а. 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
БИРО „МЛАДЕНОВИЋ 1995“ Д.О.О. 

Његошева 9/4, 34220 Лапово 
90.000,00 
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За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и 

БИРО „МЛАДЕНОВИЋ 1995“ Д.О.О. Његошева 9/4, 34220 Лапово – Извршилац. 

Заводни број Наручиоца: број 404-115/2017-01 од 01.09.2017. године 

Заводни број:  од 06.09.2017. године 

Вредност уговора 90.000,00 динара без ПДВ-а, 18.000,00 динара ПДВ, односно 108.000,00 динара са 

ПДВ-ом. 

Извршилац је доставио техничку документацију у три примерка, на основу које је Општинска 

управа општине Жабари издала потврду број 352-1/2018-02 од 16. јануара 2018. године, по којој 

се дозвољавају радови. 

 

 

УСЛУГЕ – ЈНМВ 23/2017 - „Зимско одржавање локалних путева и улица на  

територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ 

 

Процењена вредност услуга износи  833.333.00 динара без ПДВ-а. 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 23/2017. на адресу наручиоца у наведеном року није 

приспела ниједна понуда, поступак је обуставље. 

 

УСЛУГЕ – ЈНМВ 23/2017 – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК –  

„Зимско одржавање локалних путева и улица на  

територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ 

 

Процењена вредност услуга износи  833.333.00 динара без ПДВ-а. 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 23/2017 – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК. на адресу 

наручиоца у наведеном року није приспела ниједна понуда, поступак је обустављен 

 

УСЛУГЕ – ЈНМВ 24/2017 - „Набавка услуга стручног надзора и координатора за безбедност и  

здравље на раду у току извођења радова на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у 

Влашком Долу“ 

 

На позив за подношење понуда за набавку бр. 24/2017 се  благовремено одазвалао 2 (два) понуђача.  

Процењена вредност – 175.000,00 динара без ПДВ-а 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
СГР „ИНВЕСТИНГ“ Мирослав Чаировић пр 

Борач 111, Кнић 
130.000,00 

2. 

ГРУПА ПОНУЂАЧА: 
1. Архитектонско грађевинска радња за консултације и технички 

пријем КОНСАЛТИНГ ГРАДЊА пр Милош Марковић, Аранђеловац, 
мишарска 50 Аранђеловац – носилац посла 

2. ЕКОШАРНА зр пр Милан Јовановић, Стеријина 16 Аранђеловац – 
члан групе 

3. Агенција „Трбовић 012“, 7. јула 32 Лучица – Пожаревац - члан 
групе 

160.000,00 

 
За извршење услуга закључен је уговор између Општинске управе општне Жабари – Наручилац и СГР 

„ИНВЕСТИНГ“ Мирослав Чаировић пр, Борач 111, Кнић – Извршилац. 

Заводни број Наручиоца: број 404-136/2017-01 од 22.12.2017. године 

Заводни број:  од 29.12.2017. године 

Вредност уговора 130.000,00 динара без ПДВ-а, (Извршилац није у систему ПДВ-а). 
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4. ОСТАЛИ УГОВОРИ 

Р.бр.  Уговор  Предмет уговора 

Извођач радова / 

извршилац услуга 

вредност 

без ПДВ-а ПДВ 

вредност 

са ПДВ-ом 

1 

УГОВОР 

О ВРШЕЊУ СТРУЧНОГ 

НАДЗОРА НАД 

ИЗВОЂЕЊЕМ 

ГРАЂЕВИНСКИХ 

РАДОВА 

„Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине Жабари: 

 Изградња улице 

Партизанске у МЗ 

Влашки До 

општина Жабари“  

  

САМОСТАЛНА 

ПРОЈЕКТАНТСКО 

ИЗВОЂАЧКА РАДЊА 

ХИДРОТЕРМИНГ 

СЛОБОДАН ЂАКОВИЋ 

ПРЕДУЗЕТНИК 

АРАНЂЕЛОВАЦ, 

НАДЕЖДЕ И РАСТКА 

ПЕТРОВИЋА 10, 34300 

АРАНЂЕЛОВАЦ 

45.000,00 0 45.000,00 

2 

UGOVOR 

O ANGAŢOVANJU 

KOORDINATORA PO 

UREDBI O 

BEZBEDNOSTI I 

ZDRAVLJU NA RADU 

NA PRIVREMENIM I/ILI 

POKRETNIM 

GRADILIŠTIMA  

GraĊevinski radovi  

na adaptaciji i sanaciji 

O.Š. “Dude Jović” ul. 

Kneza Miloša 117, 

Ţabari. 

 Mile Mickovićpr, Agencija 

za davanje saveta u vezi sa 

bezbednošću na radu I 

davanje ostalih saveta 

EUROZAŠTITA, Beograd, 

Zdravka Ĉelara 12 lokal 64 

64.000,00 0 64.000,00 

3 

УГОВОР 

О ВРШЕЊУ СТРУЧНОГ 

НАДЗОРА 

НАД ИЗВОЂЕЊЕМ 

ГРАЂЕВИНСКИХ 

РАДОВА 

ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ НА 

АДАПТАЦИЈИ И 

САНАЦИЈИ О.Ш. 

„ДУДЕ ЈОВИЋ“ 

УЛ. КНЕЗА 

МИЛОША 117, 

ЖАБАРИ 

  

Милан Поповић пр, Биро 

за пројектовање и  

извођење грађевинских 

радова 

МИП ИНЖЕЊЕРИНГ, 

Београд (Раковица), Гочка 

57/12, 11090 Београд,  

  

144.992,96 0 144.992,96 

4 

АНЕКС УГОВОРА О 

ВРШЕЊУ СТРУЧНОГ 

НАДЗОРА 

НАД ИЗВОЂЕЊЕМ 

ГРАЂЕВИНСКИХ 

РАДОВА 

ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ НА 

АДАПТАЦИЈИ И 

САНАЦИЈИ О.Ш. 

„ДУДЕ ЈОВИЋ“ 

УЛ. КНЕЗА 

МИЛОША 117, 

ЖАБАРИ 

Милан Поповић пр, Биро 

за пројектовање и  

извођење грађевинских 

радова 

МИП ИНЖЕЊЕРИНГ, 

Београд (Раковица), Гочка 

57/12, 11090 Београд,  

32.220,66 0 32.220,66 

5 

УГОВОР 

o изради техничке 

контроле  

Израда пројектно – 

техничке 

документације 

за реконструкцију 

саобраћајница у 

насељу Породин 

БИРО „МЛАДЕНОВИЋ 

1995“ Д.О.О.Његошева 

9/4, 34220 Лапово,  
40.000,00 8.000,00 48.000,00 

6 

УГОВОР 

о вршењу стручног 

надзора над извођењем 

радова 

  

Извођење радова на 

реконструкцији 

фекалног колектора 

у ул. 9. септембра, 

Смедеревска и 

део улице Кнеза 

Милоша  у 

Жабарима - II фаза 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ И 

УПРАВЉАЊЕ 

ПРОЈЕКТИМА 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

29.500,00 0 29.500,00 

7 

УГОВОР 

о вршењу стручног 

надзора над извођењем 

радова  

  

Извођење радова на 

на санацији 

Шајковачког потока 

(обезбеђење 

протицајног 

профила бујичних 

потока) 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ И 

УПРАВЉАЊЕ 

ПРОЈЕКТИМА 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

14.500,00 0 14.500,00 
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8 

UGOVOR 

O ANGAŢOVANJU 

KOORDINATORA PO 

UREDBI O 

BEZBEDNOSTI I 

ZDRAVLJU NA RADU 

NA PRIVREMENIM I/ILI 

POKRETNIM 

GRADILIŠTIMA  

Investiciono 

odrţavanje OŠ „Heroj 

Rosa Trifunović“ 

Aleksandrovac, ulica 

Kralja Aleksandra 

Obrenovića bb, 

Aleksandrovac. 

 Mile Mickovićpr, Agencija 

za davanje saveta u vezi sa 

bezbednošću na radu I 

davanje ostalih saveta 

EUROZAŠTITA, Beograd, 

Zdravka Ĉelara 12 lokal 64 

64.000,00 0 64.000,00 

9 

У Г О В О Р 

О АНГАЖОВАЊУ 

КООРДИНАТОРА ПО 

УРЕДБИ О 

БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

НА 

ПРИВРЕМЕНИМ 

И/ИЛИ ПОКРЕТНИМ 

ГРАДИЛИШТИМА  

Реконструкција 

саобраћајница на 

територији општине 

Жабари  

Миле Мицковић пр, 

Агенција за давање савета 

у вези са безбедношћу на 

раду и давање осталих 

савета ЕУРОЗАШТИТА, 

Београд, ЗдравкаЧелара 12 

локал 64 

64.000,00 0 64.000,00 

10 Угвоор о делу 

Израда статичког 

прорачуна 

конструкције  

ДРАГАН ВУЈЧИЋ, 

дипл.инж.грађ. судски 

вештак за област 

грађевинарства, Книнска 

7/II, стан 21, Пожаревац 

66.000,00 0 66.000,00 

11 

Уговор о изради 

привремене саобраћајне 

сигнализације 

Израда Главног 

пројекта привремене 

саобраћајне 

сигнализације и 

опреме за време 

извођења радова на 

изградњи главног 

водоводног 

цевовода у 

Александровцу од 

центра насеља 

према Ореовици 

Општина Жабари 

(дуж државног пута 

Пожаревац – 

Свилајнац) 

Предузеће за производњу, 

промет и услуге «МОДЕЛ 

5» д.о.о. БЕОГРАД - 

ВОЖДОВАЦ, Бачванска 

21/9 

46.500,00 9.300,00 55.800,00 

12 
УГОВОР 

 О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА 

ПЗИ – Пројекат за 

извођење радова 

ПРОЈЕКТНИ БИРО ГРАД 

ПУТ ЛОЗНИЦА, ул. 

Плоча б.б. 15300 Лозница 
35.000,00 0,00 35.000,00 

13 

УГОВОР 

Израда техничке 

документације  

Саобраћајни 

пројекат привремене 

саобраћајне 

сигнализације и 

опреме за време 

извођења радова на 

асфалтирању 

неасфалтираних 

улица на територији 

општине Жабари 

(Кочетин, Жабари и 

Влашки До) 

СЛОБОДАН 

ЈОВАНОВИЋ, 

дипл.саоб.инж. Вука 

Караџића 3/51, 12000 

Пожаревац, 

40.000,00 0,00 40.000,00 

14 

УГОВОР 

о изради Елабората 

  

Елаборат 

геомеханичких 

испитивања 

за реконструкције 

коловоза у улицама 

у насељима 

ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ“ 

АД за пројектовање и 

надзор грађења Нови Сад, 

Булевар Краља Петра Iбр. 

17, 21000 Нови Сад 

240.000,00 48.000,00 288.000,00 
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Жабари, Влашки До 

и Кочетин 

15 

УГОВОР о изради 

пројектно - техничке 

документације 

  

  

Реконструкција дела 

главног цевовода у 

Александровцу од 

центра насеља 

према Ореовици у 

дужини од 1.000 

метара 

MIPINŢENJERING, 

Пројектовање, надзор, 

извођење објеката 

нискоградње и 

високоградње, са 

седиштем у Београду, 

улица  Гочка 57, 11192 

Београд 

115.000,00 0,00 115.000,00 

16 

УГОВОР о изради 

пројектно - техничке 

документације 

  

  

IDP - IDEJNI 

PROJEKAT             

SANACIJA I 

ADAPTACIJA 

OBJEKTA 

OBJEKAT 

SOCIJALNE 

ZAŠTITE P+0 NA 

K.P.BR.6757,KO 

ŢABARI,ul.Kneza 

Miloša,Ţabari 

  

KUĆA STIL SVILAJNAC 131.250,00 26.250,00 157.500,00 

17 

УГОВОР о изради 

пројектно - техничке 

документације 

  

  

ПЗИ - Пројекат за 

извођење,  

ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ОДРЖАВАЊА 

МАШИНСКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

РАДИЈАТОРСКОГ 

ГРЕЈАЊА 

ХОЛА И КУХИЊЕ 

И ЗАМЕНА КОТЛА 

У КОТЛАРНИЦИ 

DELTA INŢENJERING 

ZORAN PAVLOVIĆ 
31.500,00 0,00 31.500,00 

18 

UGOVOR O 

ANGAŢOVANJU 

KOORDINATORA PO 

UREDBI O 

BEZBEDNOSTI I 

ZDRAVLJU NA RADU 

NA PRIVREMENIM I/ILI 

POKRETNIM 

GRADILIŠTIMA  

Завршетак школске 

фискултурне сале у 

ОШ „Дуде Јовић” 

Жабари, 

 ради релизације 

програма Заврши 

започето  

 Mile Mickovićpr, Agencija 

za davanje saveta u vezi sa 

bezbednošću na radu I 

davanje ostalih saveta 

EUROZAŠTITA, Beograd, 

Zdravka Ĉelara 12 lokal 64 
64.000,00 0,00 64.000,00 

19 

УГОВОР о изради 

пројектно - техничке 

документације 

Уређењу 

некатегорисаних 

путева и отресишта  

на територији 

општине Жабари у 

2017. години 

MIP INŢENJERING, 

Пројектовање, надзор, 

извођење објеката 

нискоградње и 

високоградње, са 

седиштем у Београду, 

улица  Гочка 57, 11192 

Београд 

50.000,00 0,00 50.000,00 

20 

УГОВОР о изради 

пројектно - техничке 

документације 

Израда пројектно – 

техничке 

документације за  

појачано одржавање 

и доградња 

спортског теренау 

Влашком Долу 

MIP INŢENJERING, 

Пројектовање, надзор, 

извођење објеката 

нискоградње и 

високоградње, са 

седиштем у Београду, 

улица  Гочка 57, 11192 

Београд 

100.000,00 0,00 100.000,00 
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21 Уговор о изради КТП-а 

Израда катастарско 

– топографског 

плана за израду 

пројектно – 

техничке 

документације 

појачаног 

одржавања и 

доградње спортског 

теренау Влашком 

Долу 

САША ЈАНКОВИЋ 

ПРЕДУЗЕТНИК 

АГЕНИЦЈА ЗА 

ГЕОДЕТСКЕ УЛУГЕ ГЕО 

СТАРТ РАЧА, 

Карађорђева 45, Рача 

20.000,00 0,00 20.000,00 

        1.437.463,62 91.550,00 1.529.013,62 

Конто Опис 
ПЛАН 2017  ИЗВРШЕЊЕ 2017  ПЛАН 2018  

01.01.-31.12.2017. 01.01.-31.12.2017. 01.01.-31.12.2018. 

ПРОГРАМ 1.  СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање 

Опште услуге  

511 Зграде и грађевински објекти 550.000,00 0,00 1.550.000,00 

5114 Пројекти за Индустријску зону Жабари 550.000,00 0,00 1.550.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 550.000,00 0,00 1.550.000,00 

          

ПРОГРАМ 2:                                                                                     

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

Програмска активност 0001: Управљање (одржавање) јавним расветама 

Улична расвета 

425 Текуће поправке и одржавање 490.144,00 490.144,00 400.000,00 

4251 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

4251 Улична расвета 90.144,00 90.144,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекти 172.000,00 0,00 400.000,00 

Програмска активност 0001: Водоснабдевање 

Водоснабдевање у општини Жабари 

425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 96.000,00 200.000,00 

4251 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 96.000,00 200.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 1.100.000,00 114.256,98 1.600.000,00 

5114 
Израда пројектне документације за 

водоснабдевање у општини Жабари 
600.000,00 114.256,98 1.600.000,00 

5112 Водоснабдевање општине Жабари 500.000,00 0,00 0,00 

5113 Капитално одражвање 0,00 0,00 0,00 

  
Реконструкција дела главног цевовода 

у Александровцу 
9.328.480,79 0,00 9.328.480,79 

5112 Изградња 8.983.480,79 0,00 8.983.480,79 

5114 Пројектно техничка документација 345.000,00 0,00 345.000,00 

423 Услуге по уговору 120.000,00 0,00 120.000,00 

4235 Стручне услуге 120.000,00 0,00 120.000,00 
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  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 11.710.624,79 700.400,98 11.648.480,79 

          

ПРОГРАМ 6:                                                                                     

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине 

Заштита животне средине не квалификована на другом месту 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 0,00 0,00 

Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама 

Управљање отпадним водама 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 18.840,00 1.100.000,00 

5114 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 18.840,00 100.000,00 

5114 Пројектна документација 0,00 0,00 1.000.000,00 

5112 

Реконструкција фекалног колектора у 

ул. 9. септембра, Смедеревска и део 

улице Кнеза Милоша  у Жабарима - II 

фаза 

2.220.000,00 1.300.921,44 0,00 

5113 Реконструкција фекалног колектора 2.000.000,00 1.300.921,44 0,00 

5114 
Планирање и праћење пројекта, оцена и 

коментар 
220.000,00 0,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекти 218.000,00 0,00 368.000,00 

5114 
Пројекат канализационе мреже у 

Александровцу 
218.000,00 0,00 218.000,00 

5114 
Пројектна документација за канализацију 

у Жабарима 
0,00 0,00 150.000,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 29.500,00 50.000,00 

4235 Стручне услуге 50.000,00 29.500,00 50.000,00 

  

Санација Шајковачког потока 

(обезбеђење протицајног профила 

бујичних потока) 

740.000,00 731.348,00 740.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 740.000,00 731.348,00 740.000,00 

423 Услуге по уговору 40.000,00 14.500,00 40.000,00 

4235 Стручне услуге 40.000,00 14.500,00 40.000,00 

Програмска активност 0005: Управљање комуналним отпадом 

Управљање отпадом  

424 Специјализоване услуге 10.249.313,41 8.804.243,09 6.500.000,00 

424 Специјализоване услуге 9.509.313,41 8.804.243,09 6.500.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 740.000,00 0,00 0,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ  6 13.817.313,41 10.899.352,53 8.798.000,00 

          

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност 0001: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Друмски саобраћај 

424 Специјализоване услуге 100.000,00 0,00 0,00 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 0,00 
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511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 0,00 0,00 

Програмска активност 0002: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 112.126,00 300.000,00 

5114 Пројектна документација за путеве 200.000,00 112.126,00 300.000,00 

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Жабари 

Друмски саобраћај 

425 Текуће поправке и одржавање 4.500.000,00 4.074.031,20 3.000.000,00 

4251 
Уређење (ревитализација) пољских путева 

на територији општине Жабари 
4.500.000,00 4.074.031,20 3.000.000,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 35.000,00 150.000,00 

4235 Стручне услуге 50.000,00 35.000,00 150.000,00 

Реконструкција (поплочавање) тротоара у Жабарима 

511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 

5113 
Реконструкција (поплочавање) тротоара у 

Жабарима 
0 0 0 

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

Друмски саобраћај 

425 Текуће поправке и одржавање 1.350.000,00 1.294.838,25 1.000.000,00 

4251 

Извођење радова на летњем одржавању 

локалних путева и улица на територији 

општине Жабари 

1.350.000,00 1.294.838,25 1.000.000,00 

423 Услуге по уговору 60.000,00 0,00 50.000,00 

4235 Стручне услуге 60.000,00 0,00 50.000,00 

Пројекти локалних путева 

Друмски саобраћај 

511 Зграде и грађевински објекти 602.600,00 553.366,00 2.000.000,00 

5114 Пројектно планирање 602.600,00 553.366,00 2.000.000,00 

Асфалтирање путева на територији општине Жабари 

511 Зграде и грађевински објекти 20.065.215,35 12.039.210,38 68.101.849,74 

5113 Капитално одржавање зграда и објекта 17.098.918,06 9.072.913,09 68.101.849,74 

  Обавезе за пут Миријево и Породин 398.300,29 398.300,29 0,00 

  
Реконструкција пешачке стазе до Дома 

здравља у Жабарима  
2.567.997,00 2.567.997,00 0,00 

423 Услуге по уговору 500.000,00 121.020,83 500.000,00 

4235 Стручне услуге 500.000,00 121.020,83 500.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 7 27.727.815,35 18.229.592,66 75.101.849,74 

          

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Програмска активност 0001: Функционисање основних школа 

Основно образовање 

Пројекат: Израда енергетских пасоша школа  

423 Услуге по уговору 200.000,00 0,00 400.000,00 

4235 Школа Жабари 100.000,00 0,00 100.000,00 

4235 Школа Брзоходе 100.000,00 0,00 100.000,00 
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4235 Школа Кочетин 0,00 0,00 100.000,00 

4235 Школа Сибница 0,00 0,00 100.000,00 

Пројекат: Инвестиционо одржавање ОШ "Херој Роса Трифуновић" у Александровцу 

511 Зграде и грађевински објекти 2.996.222,60 2.934.716,60 0,00 

423 Услуге по уговору 355.977,40 222.089,20 0,00 

Пројекат: Надзор и координатор за безбедност и здравље на раду 

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

4235 Школа Кочетин 300.000,00 0,00 300.000,00 

4235 Школа Сибница 420.000,00 0,00 420.000,00 

Пројекат: Технички пријем школа 

423 Услуге по уговору 0,00 0,00 495.330,80 

4235 Технички пријем школе у Александровцу 0,00 0,00 95.330,80 

4235 
Технички пријем школа Жабари, 

Брзоходе, Кочетин и Сибница 
0,00 0,00 400.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 9 3.852.200,00 3.156.805,80 1.615.330,80 

          

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите 

Здравство  некласификовано на другом месту 

Пројекат: „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ 

У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ 

423 Услуге по уговору  210.000,00 0,00 290.000,00 

4235 
Надзор и координатор за безбедност и 

здравље на раду амбуланта Влашки До 
210.000,00 0,00 130.000,00 

4235 
Енергетски пасош за амбуланту у 

Влашком Долу 
0,00 0,00 80.000,00 

4235 
Технички преглед амбуланте у Влашком 

Долу 
0,00 0,00 80.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 12 210.000,00 0,00 290.000,00 

          

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе 

Услуге културе 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекит 200.000,00 0,00 700.000,00 

5114 Пројектна документација   200.000,00 0,00 700.000,00 

Реконструкција Дома културе 

Услуге културе 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 0,00 0,00 

Реконструкција Дома културе у Породину 

Услуге културе 

511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

5113 Капитално одржавање зграде и објеката 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 
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423 Услуге по уговору 100.000,00 0,00 100.000,00 

    100.000,00 0,00 100.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 13 5.600.000,00 0,00 5.800.000,00 

          

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Програмска активност 0003: Одржавање Одржавање спортске инфраструктуре 

Услуге рекреације и спорта 

425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 300.000,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекит 200.000,00 120.500,00 1.100.000,00 

5113 Капитално одржавање зграда и објеката  0,00 0,00 100.000,00 

5114 Пројектно планирање 200.000,00 120.500,00 1.000.000,00 

Завршетак фискултурне сале ОШ Жабари 

Услуге рекреације и спорта 

511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000,00 1.725.851,67 0,00 

423 Услуге по уговору 300.000,00 287.120,00 0,00 

Појачано одржавање и доградња спортског терена у Влашком Долу 

Услуге рекреације и спорта 

511 Зграде и грађевински објекти 5.023.504,68 5.023.504,68 0,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 50.000,00 0,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 14 8.373.504,68 7.506.976,35 1.100.000,00 

          

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ОПШТИНСКА УПРАВА 

Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина   

Опште услуге 

421 Комуналне услуге 1.702.000,00 701.600,00 700.000,00 

4213 Комуналне услуге (чишћење снега) 1.702.000,00 701.600,00 700.000,00 

423 Стручне услуге 3.455.000,00 2.683.616,52 2.200.000,00 

4235 Стручне услуге 1.295.000,00 762.240,63 1.200.000,00 

4239 Остале опште услуге 2.160.000,00 1.921.375,89 1.000.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  3.000.000,00 1.230.615,71 2.200.000,00 

4251 Текуће поп.и одрж.зграда и објеката 1.350.000,00 144.787,50 1.000.000,00 

4252 Текуће поправке и одржа.опреме 1.650.000,00 1.085.828,21 1.200.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 600.000,00 396.368,00 1.600.000,00 

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 310.000,00 207.368,00 400.000,00 

5114 Пројектно планирање 290.000,00 189.000,00 1.200.000,00 

511 Изградња НАДСТРЕШНИЦЕ 1.739.900,40 0,00 1.740.000,00 

5113 Изградња НАДСТРЕШНИЦЕ 1.739.900,40 0,00 1.740.000,00 

512 Машине и опрема 1.300.000,00 797.475,00 600.000,00 

5121 Опрема за саобраћај 50.000,00 0,00 100.000,00 

5122 Административна опрема 1.250.000,00 797.475,00 500.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 10.057.000,00 5.809.675,23 9.040.000,00 

          

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Програмска активност 0002: Месне заједнице 
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5. ИЗВРШЕН ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Конто Опис 
ПЛАН 2017  ИЗВРШЕЊЕ 2017  ПЛАН 2018  

01.01.-31.12.2017. 01.01.-31.12.2017. 01.01.-31.12.2018. 

ПРОГРАМ 1.  СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање 

Опште услуге  

511 Зграде и грађевински објекти 550.000,00 0,00 1.550.000,00 

5114 Пројекти за Индустријску зону Жабари 550.000,00 0,00 1.550.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 550.000,00 0,00 1.550.000,00 

          

ПРОГРАМ 2:                                                                                     

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

Програмска активност 0001: Управљање (одржавање) јавним расветама 

Улична расвета 

425 Текуће поправке и одржавање 490.144,00 490.144,00 400.000,00 

4251 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

4251 Улична расвета 90.144,00 90.144,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекти 172.000,00 0,00 400.000,00 

Програмска активност 0001: Водоснабдевање 

Водоснабдевање у општини Жабари 

Опште услуге неквалификоване на другом месту 

425 Текуће поправке и одржавање 6.550.000,00 5.577.799,98 8.920.000,00 

4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката  
6.387.000,00 5.573.664,98 8.750.000,00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 163.000,00 4.135,00 170.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 15 6.550.000,00 5.577.799,98 8.920.000,00 

          

          

  ПРОГРАМ 1 550.000,00 0,00 1.550.000,00 

  ПРОГРАМ 2 11.710.624,79 700.400,98 11.648.480,79 

  ПРОГРАМ 6 13.817.313,41 10.899.352,53 8.798.000,00 

  ПРОГРАМ 7 27.727.815,35 18.229.592,66 75.101.849,74 

  ПРОГРАМ 9 3.852.200,00 3.156.805,80 1.615.330,80 

  ПРОГРАМ 12 210.000,00 0,00 290.000,00 

  ПРОГРАМ 13 5.600.000,00 0,00 5.800.000,00 

  ПРОГРАМ 14 8.373.504,68 7.506.976,35 1.100.000,00 

  ПРОГРАМ 15 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.057.000,00 5.809.675,23 9.040.000,00 

  ПРОГРАМ 15 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                     6.550.000,00 5.577.799,98 8.920.000,00 

    88.448.458,23 51.880.603,53 123.863.661,33 

          

  Буџет Републике Србије   102.600,00   

  Буџет општине Жабари   51.778.003,53   
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425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 96.000,00 200.000,00 

4251 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 96.000,00 200.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 1.100.000,00 114.256,98 1.600.000,00 

5114 
Израда пројектне документације за 

водоснабдевање у општини Жабари 
600.000,00 114.256,98 1.600.000,00 

5112 Водоснабдевање општине Жабари 500.000,00 0,00 0,00 

5113 Капитално одражвање 0,00 0,00 0,00 

  
Реконструкција дела главног цевовода у 

Александровцу 
9.328.480,79 0,00 9.328.480,79 

5112 Изградња 8.983.480,79 0,00 8.983.480,79 

5114 Пројектно техничка документација 345.000,00 0,00 345.000,00 

423 Услуге по уговору 120.000,00 0,00 120.000,00 

4235 Стручне услуге 120.000,00 0,00 120.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 11.710.624,79 700.400,98 11.648.480,79 

          

ПРОГРАМ 6:                                                                                     

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине 

Заштита животне средине не квалификована на другом месту 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 0,00 0,00 

Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама 

Управљање отпадним водама 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 18.840,00 1.100.000,00 

5114 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 18.840,00 100.000,00 

5114 Пројектна документација 0,00 0,00 1.000.000,00 

5112 

Реконструкција фекалног колектора у 

ул. 9. септембра, Смедеревска и део 

улице Кнеза Милоша  у Жабарима - II 

фаза 

2.220.000,00 1.300.921,44 0,00 

5113 Реконструкција фекалног колектора 2.000.000,00 1.300.921,44 0,00 

5114 
Планирање и праћење пројекта, оцена и 

коментар 
220.000,00 0,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекти 218.000,00 0,00 368.000,00 

5114 
Пројекат канализационе мреже у 

Александровцу 
218.000,00 0,00 218.000,00 

5114 
Пројектна документација за канализацију у 

Жабарима 
0,00 0,00 150.000,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 29.500,00 50.000,00 

4235 Стручне услуге 50.000,00 29.500,00 50.000,00 

  

Санација Шајковачког потока 

(обезбеђење протицајног профила 

бујичних потока) 

740.000,00 731.348,00 740.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 740.000,00 731.348,00 740.000,00 

423 Услуге по уговору 40.000,00 14.500,00 40.000,00 
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4235 Стручне услуге 40.000,00 14.500,00 40.000,00 

Програмска активност 0005: Управљање комуналним отпадом 

Управљање отпадом  

424 Специјализоване услуге 10.249.313,41 8.804.243,09 6.500.000,00 

424 Специјализоване услуге 9.509.313,41 8.804.243,09 6.500.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 740.000,00 0,00 0,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ  6 13.817.313,41 10.899.352,53 8.798.000,00 

          

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност 0001: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Друмски саобраћај 

424 Специјализоване услуге 100.000,00 0,00 0,00 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 0,00 0,00 

Програмска активност 0002: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 112.126,00 300.000,00 

5114 Пројектна документација за путеве 200.000,00 112.126,00 300.000,00 

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Жабари 

Друмски саобраћај 

425 Текуће поправке и одржавање 4.500.000,00 4.074.031,20 3.000.000,00 

4251 
Уређење (ревитализација) пољских путева 

на територији општине Жабари 
4.500.000,00 4.074.031,20 3.000.000,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 35.000,00 150.000,00 

4235 Стручне услуге 50.000,00 35.000,00 150.000,00 

Реконструкција (поплочавање) тротоара у Жабарима 

511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 

5113 
Реконструкција (поплочавање) тротоара у 

Жабарима 
0 0 0 

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

Друмски саобраћај 

425 Текуће поправке и одржавање 1.350.000,00 1.294.838,25 1.000.000,00 

4251 

Извођење радова на летњем одржавању 

локалних путева и улица на територији 

општине Жабари 

1.350.000,00 1.294.838,25 1.000.000,00 

423 Услуге по уговору 60.000,00 0,00 50.000,00 

4235 Стручне услуге 60.000,00 0,00 50.000,00 

Пројекти локалних путева 

Друмски саобраћај 

511 Зграде и грађевински објекти 602.600,00 553.366,00 2.000.000,00 

5114 Пројектно планирање 602.600,00 553.366,00 2.000.000,00 

Асфалтирање путева на територији општине Жабари 

511 Зграде и грађевински објекти 20.065.215,35 12.039.210,38 68.101.849,74 
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5113 Капитално одржавање зграда и објекта 17.098.918,06 9.072.913,09 68.101.849,74 

  Обавезе за пут Миријево и Породин 398.300,29 398.300,29 0,00 

  
Реконструкција пешачке стазе до Дома 

здравља у Жабарима  
2.567.997,00 2.567.997,00 0,00 

423 Услуге по уговору 500.000,00 121.020,83 500.000,00 

4235 Стручне услуге 500.000,00 121.020,83 500.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 7 27.727.815,35 18.229.592,66 75.101.849,74 

          

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Програмска активност 0001: Функционисање основних школа 

Основно образовање 

Пројекат: Израда енергетских пасоша школа  

423 Услуге по уговору 200.000,00 0,00 400.000,00 

4235 Школа Жабари 100.000,00 0,00 100.000,00 

4235 Школа Брзоходе 100.000,00 0,00 100.000,00 

4235 Школа Кочетин 0,00 0,00 100.000,00 

4235 Школа Сибница 0,00 0,00 100.000,00 

Пројекат: Инвестиционо одржавање ОШ "Херој Роса Трифуновић" у Александровцу 

511 Зграде и грађевински објекти 2.996.222,60 2.934.716,60 0,00 

423 Услуге по уговору 355.977,40 222.089,20 0,00 

Пројекат: Надзор и координатор за безбедност и здравље на раду 

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

4235 Школа Кочетин 300.000,00 0,00 300.000,00 

4235 Школа Сибница 420.000,00 0,00 420.000,00 

Пројекат: Технички пријем школа 

423 Услуге по уговору 0,00 0,00 495.330,80 

4235 Технички пријем школе у Александровцу 0,00 0,00 95.330,80 

4235 
Технички пријем школа Жабари, Брзоходе, 

Кочетин и Сибница 
0,00 0,00 400.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 9 3.852.200,00 3.156.805,80 1.615.330,80 

          

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите 

Здравство  некласификовано на другом месту 

Пројекат: „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У 

ВЛАШКОМ ДОЛУ“ 

423 Услуге по уговору  210.000,00 0,00 290.000,00 

4235 
Надзор и координатор за безбедност и 

здравље на раду амбуланта Влашки До 
210.000,00 0,00 130.000,00 

4235 
Енергетски пасош за амбуланту у Влашком 

Долу 
0,00 0,00 80.000,00 

4235 
Технички преглед амбуланте у Влашком 

Долу 
0,00 0,00 80.000,00 
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  УКУПНО ПРОГРАМ 12 210.000,00 0,00 290.000,00 

          

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе 

Услуге културе 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекит 200.000,00 0,00 700.000,00 

5114 Пројектна документација   200.000,00 0,00 700.000,00 

Реконструкција Дома културе 

Услуге културе 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 0,00 0,00 

Реконструкција Дома културе у Породину 

Услуге културе 

511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

5113 Капитално одржавање зграде и објеката 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

423 Услуге по уговору 100.000,00 0,00 100.000,00 

    100.000,00 0,00 100.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 13 5.600.000,00 0,00 5.800.000,00 

          

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Програмска активност 0003: Одржавање Одржавање спортске инфраструктуре 

Услуге рекреације и спорта 

425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 300.000,00 0,00 

511 Зграде и грађевински објекит 200.000,00 120.500,00 1.100.000,00 

5113 Капитално одржавање зграда и објеката  0,00 0,00 100.000,00 

5114 Пројектно планирање 200.000,00 120.500,00 1.000.000,00 

Завршетак фискултурне сале ОШ Жабари 

Услуге рекреације и спорта 

511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000,00 1.725.851,67 0,00 

423 Услуге по уговору 300.000,00 287.120,00 0,00 

Појачано одржавање и доградња спортског терена у Влашком Долу 

Услуге рекреације и спорта 

511 Зграде и грађевински објекти 5.023.504,68 5.023.504,68 0,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 50.000,00 0,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 14 8.373.504,68 7.506.976,35 1.100.000,00 

          

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ОПШТИНСКА УПРАВА 

Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина   

Опште услуге 

421 Комуналне услуге 1.702.000,00 701.600,00 700.000,00 

4213 Комуналне услуге (чишћење снега) 1.702.000,00 701.600,00 700.000,00 

423 Стручне услуге 3.455.000,00 2.683.616,52 2.200.000,00 
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4235 Стручне услуге 1.295.000,00 762.240,63 1.200.000,00 

4239 Остале опште услуге 2.160.000,00 1.921.375,89 1.000.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  3.000.000,00 1.230.615,71 2.200.000,00 

4251 Текуће поп.и одрж.зграда и објеката 1.350.000,00 144.787,50 1.000.000,00 

4252 Текуће поправке и одржа.опреме 1.650.000,00 1.085.828,21 1.200.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 600.000,00 396.368,00 1.600.000,00 

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 310.000,00 207.368,00 400.000,00 

5114 Пројектно планирање 290.000,00 189.000,00 1.200.000,00 

511 Изградња НАДСТРЕШНИЦЕ 1.739.900,40 0,00 1.740.000,00 

5113 Изградња НАДСТРЕШНИЦЕ 1.739.900,40 0,00 1.740.000,00 

512 Машине и опрема 1.300.000,00 797.475,00 600.000,00 

5121 Опрема за саобраћај 50.000,00 0,00 100.000,00 

5122 Административна опрема 1.250.000,00 797.475,00 500.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 10.057.000,00 5.809.675,23 9.040.000,00 

          

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Програмска активност 0002: Месне заједнице 

Опште услуге неквалификоване на другом месту 

425 Текуће поправке и одржавање 6.550.000,00 5.577.799,98 8.920.000,00 

4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката  
6.387.000,00 5.573.664,98 8.750.000,00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 163.000,00 4.135,00 170.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 15 6.550.000,00 5.577.799,98 8.920.000,00 

          

          

  ПРОГРАМ 1 550.000,00 0,00 1.550.000,00 

  ПРОГРАМ 2 11.710.624,79 700.400,98 11.648.480,79 

  ПРОГРАМ 6 13.817.313,41 10.899.352,53 8.798.000,00 

  ПРОГРАМ 7 27.727.815,35 18.229.592,66 75.101.849,74 

  ПРОГРАМ 9 3.852.200,00 3.156.805,80 1.615.330,80 

  ПРОГРАМ 12 210.000,00 0,00 290.000,00 

  ПРОГРАМ 13 5.600.000,00 0,00 5.800.000,00 

  ПРОГРАМ 14 8.373.504,68 7.506.976,35 1.100.000,00 

  ПРОГРАМ 15 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.057.000,00 5.809.675,23 9.040.000,00 

  ПРОГРАМ 15 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                     6.550.000,00 5.577.799,98 8.920.000,00 

    88.448.458,23 51.880.603,53 123.863.661,33 

          

  Буџет Републике Србије   102.600,00   

  Буџет општине Жабари   51.778.003,53   
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До одступање плана и реализације. дошло је због припреме пројектно – техничке документације, 

прибављања услова и сагласности од установа, предузећа, министарства. 

Радови на реконструкцији саобраћајница на територији општине Жабари су завршени у децембру 

2017. године, примопредаја радова је извршена 26.12.2017. године, тако да су ситуације достављене 

Министарству привреде, како би се извршила провера и износ плаћања општине Жабари и 

Министарства.  

 

 

5. ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ  

 

 

На основу Обавештења о прихватању пројекта, Канцеларије за управљање јавним улагањима 

број 351-01-043/2017-01 од 07.02.2018. године, санације објекта основне школе „Дуде Јовић“, 

истурено одељење у Кочетину, Кочетин бб, Жабари, процењене вредности, без ПДВ-а, 13.466.828,46 

динара и Обавештења о прихватању пројекта, Канцеларије за управљање јавним улагањима број 

351-01-602/2016-01 од 07.02.2018. године, санације објекта основне школе „Дуде Јовић“, истурено 

одељење у Сибници, Сибница бб, Жабари, процењене вредности, без ПДВ-а, 21.551.467,44 динара, 

пројекти ће се реализовати у 2018. години. 

 

Пројекти који ће се реализовати у 2018. години, средствима Владе Републике Србије, 

Канцеларије за управљање јавним улагањима и Министарства привреде (процењене вредности): 

„Грађевински радови на адаптацији и санацији oсновне школе 

„Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину“ 16.160.194,15 

„Грађевински радови на адаптацији и санацији основне школе 

„Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници“ 25.861.760,93 

„Грађевински радови на санацији и адаптацији здравствене 

амбуланте у Влашком Дол“  6.770.997,17 

„Реконструкција саобраћајница на територији општине Жабари" 26.938.436,01 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА  75.731.388,26 

Средства буџета општине Жабари  18.186.886,91 

Средства буџета Републике Србије  57.544.501,35 

 

 

 

 

Број: 352-7/2018-01 

Датум: 01.06. 2018. год. 

Председник 

Општине Жабари 

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

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

брисања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Жабари, Жабари и преузимању права, 

обавеза и послова Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Жабари, Жабари на општину 

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 15/2016),  

Скупштина општине Жабари, на седници од 08.06.2018. године, донела је  

 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене за 2018. годину 

 

 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене за 2018. годину. 

 

 

Члан  2. 

 

О спровођењу активности Годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене за 2018. годину, стараће се Општинска управа, Одељење за 

привреду, урбанизам и друштвене делатности, Група за инвестиције и инфраструктуру.  

 

Члан  3. 

 

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

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 020-34/2018-01  

Датум: 08.06.2018. године     
 

ПРЕДСЕДНИК 

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

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

               ПИБ 102672556, Матични број 07162456, шифра делатности 8411 

 

 

 

 

 

 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2018. годину 

 
 

 

 

 

 

 

Орган ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Надлежна филијала Управе за 

трезор:   

Министарство финансија,  

Управа за трезор, филијала Пожаревац, 

експозитура Жабари 

Шифра делатности: 8411 

Матични број: 07162456 

ПИБ: 102672556 

ЈББК: 08168 

Седиште: Жабари, ул. Кнеза Милоша 103 

Надлежно министарство: Министарство за државну управу и и локалну 

самоуправу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Жабари, маj 2018. год. 

 

 

 

 

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

Страна 

 

 

7.  Основни подаци  

 

3 

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

изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 

 

4 

9.  Мисија, визија, циљеви 

 

5 

10.  Капитални пројекти за период 2018. и након 2020. године 

 

9 

11.  Планирани обим активности за 2018. годину 

 

11 
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На основу члана 21. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

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

брисања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Жабари, Жабари и преузимању права, 

обавеза и послова Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Жабари, Жабари на општину 

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 15/2016), председник Општине Жабари, дана 

01.06.2018. године, доноси 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2018. годину 

 

 

 

4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

На основу Одлуке о престанку рада, постојања и брисања Јавног предузећа Дирекција за 

изградњу општине Жабари, Жабари и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа 

Дирекције за изградњу општине Жабари, Жабари на општину Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 15/2016), уређује се престанак рада и постојања Јавног предузећа Дирекција за 

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

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

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

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

на место дирекције у свим затеченим облигационим и другим односима.  

Послове Дирекције одређене одлукама Скупштине општине Жабари – административне, 

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

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

Годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката 

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

Жабари.  

Средства за финансирање годишњег програма обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Жабари са раздела Општинске управе.  

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

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

гласник општине Жабари“, бр. 7/2017 од 28.08.2017. године), планирање, припремање, спровођење и 

реализација пројекта из годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене, вршиће: 
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ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Група за инвестиције и инфраструктуру 

Опис посла:  

11. Анализира, прикупља и обрађује информације и податаке потребне за припрему и реализацију 

Плана капиталних улагања општине,  

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

13. Дефинише пројектне задатаке за израду пројектне документације,  

14. Увођење извођача у посао у име инвеститора,  

15. Извештава о обиму и квалитету извршених послова,  

16. Стара се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дифинисаним роковима,  

17. Израђује динамичке планове остварења инвестиција,  

18. Остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором,  

19. Врши проверу грађевинске документације – привремених и окончане ситуације,  

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

 

 

 

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

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 

 

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

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

 

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

други закон.); 

- Статут општине Жабари („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 77/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 

10/2015 и 6/2017); 

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

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

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

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

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

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

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

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

46/2014); 

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

104/2013.); 

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

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

дана приступања Републике Србије Европској унији); 

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

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

- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

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

- Одлуке о буџету општине Жабари за 2018. годину („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

14/2017), 

- Правилник о организацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, 

стручним службама и посебним организацијама Опшитне Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 7/2017 од 28.08.2017. године); 
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- Локална стратегија одрживог развоја општине Жабари 2015-2020 („Сл. гласник општине 

Жабари“, бр. 11/2015); 

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

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

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

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

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

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

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

овлашћења Председника општине; 

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

Владе Републике Србије. 

 

 

6. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 

 

ОПШТИ 

ЦИЉ 

ПОСЕБНИ 

ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ ИНДИКАТОР 

2.1. Побољшана и 

унапређена путна 

инфраструктура 

2.1.1. Изградња, 

реконструкција и 

одржавање локалних 

путева и улица и 

некатегорисаних 

путева 

• Реконструкција, одржавање 

и асфалтирање улица у 

насељима и локалних путева 

на територији општине 

Жабари 

• Изградња, реконструкција и 

одржавање некатегорисаних 

путева 

- Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности општине (у км) 

- Број километара санираних и 

одржаваних некатегорисаних 

путева путева 

- Број километара санираних 

или реконструисаних улица   

2.2. Уређење и 

унапређење  

система 

водоснабдевања у 

општини Жабари 

2.2.1. Обезбеђивање 

здраве пијаће воде у 

свим насељима 

 

• Обезбедити снабдевање 

водом у насељима где је 

нема  

• Изградња нових 

екслоатационих бунара и 

санација постојећих             

• Изградња и проширење 

водовода у свим насељима  

• Иновирање и усаглашавање 

генералног плана 

водоснабдевања у општини 

Жабари  

- Проценат домаћинстава 

обухваћених услугом у односу 

на укупан број домаћинстава 

- Проценат покривености 

територије услугама  

водоснабдевања (број насеља 

обуихваћених услугама у 

односу на укупан број насеља 

- Број обављених контрола 

исправности воде за пиће које 

су показале неадекватан 

квалитет  воде у односу на 

број контрола 

- Губици у дистрибуцији воде 

2.3. Изградња 

канализације 

2.3.1. Изградња 

система фекалне 

канализације  

 

• Завршетак изградње 

канализације у насељима где 

су започети радови  

• Израда пројектне 

документације за изградњу 

канализације у осталим 

насељима општине Жабари 

- Степен покривености 

корисника  услугом 

канализације (број 

домаћинстава обхваћених 

услугом у односу на укупан број 

домаћинстава) 

- Проценат покривености 

територије услугама 

прикупљања и одвођења 

отпадних вода  (мерено кроз 

број насеља у односу на укупан 

број насеља) 
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Мисија 

 

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

економском развоју општине Жабари кроз побољшање комуналне и саобраћајне 

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

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

очувања животне средине и за наредне генерације. 

 

 

У остварењу мисије, поштоваће се следеће вредности:  

1.   Добри међуљудски односи, 

2. Поштовање закона, прописа и уредби,  

3. Промовисање и фаворизовање стручности,  

4. Принцип правилног коришћења доступних средстава, 

5. Очување животне средине, 

6. Тимски рад у реализацији пројеката,  

7. Стално усавршавање. 

 

Визија 

 

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

спроводи и реализује пројекте од општег интереса грађана општине кроз коришћење 

доступних средстава у складу са законом. 

 

 

 

ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Путна инфраструктура 

Инфраструктурни услови на подручју општине не задовољавају потпуно потребе грађана 

општине.  

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

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

читави путни правци деградирани и ван своје нормалне функције.  

Приоритет општине Жабари у наредном периоду је изградња и реконструкција локалне путне 

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

Смањењем инфраструктурних недостатака на територији општине Жабари омогућио би 

равномернији и интензивнији развој општине.  

 

 

 

2.4. Побољшање 

снабдевања 

електричном 

енергијом и 

гасификација 

подруцја 

2.4.1. Изградња и 

реконструкција 

нисконапонске 

мреже  

• Замена дотрајалих стубова 

 

- Укупна дужина НН мреже 

- Број  замењених стубова 

2.4.2. Гасификација 

подручја  

 Дефинисање услова и 

сагласности 

- Број прикључака у односу на 

2015 
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Водоснабдевање 

Основни циљ развоја водопривредне инфраструтуре је да се обезбеди довољна количина воде 

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

изворишта. 

На територији општине Жабари централни водоводни систем не постоји, снабдевање водом је 

организовано изградњом довољног броја бунара који помоћу хидрофорских станица извлаче воду из 

субартешке и артешке издани.  

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

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

никакав облик, заједничког система за водоснабдевање. 

Насеља се према тренутном стању могу поделити у две групе: 

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

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

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

Канализација 

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

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

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

решити преко септичких јама.  

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

решење проблема отпадних вода.  

 

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

истакне инфраструктурни развој општине.  

Путна инфраструктура у наредном периоду се мора осавременити и прилагодити потребама 

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

одржавање атарских и других некатегорисаних путева.  

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

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

подизању квалитета постојећих регионалних путних праваца.  

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

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

проналажењњу алтернативних решења за водснабдевање и реконструкцију ситема у насељима где 

већ постоји. 

Значајне активности очекују се и на плану  побољшања  снабдевања електричном енергијом, 

али и гасифакацијом подручја имајући у виду да је општина потписала протокол и споразум о 

гасификацији подручја. 
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ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ОБЛСТИ 

ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, КУЛТУРЕ, СПОРТА И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

ОПШТИ ЦИЉ ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ ИНДИКАТОРИ 

4.1. Унапређење 

услова за 

образовање, 

васпитање и 

свеобухватни 

развој деце и 

омладине  

4.1.1. Реновирање, и 

опремање  школских 

објеката  и школских 

дворишта  

• Реновирање  школских 

објеката и и набавка 

савремене  наставне опреме  

• Уређење ограда и школских 

дворишта , осветљење и 

видео надзор 

број модернизованих 

образовних установа 
Број реновираних објеката 

% школских објеката са видео 

надзором 

 

 

 

4.3. Унапређење 

културних и 

спортских 

садржаја, догађаја 

и манифестација 

и пратеће 

инфраструктуре у 

овој области  

4.3.1 Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета  културне 

инфраструктуре 

 

• Санација, адаптација и 

реконструкција Домова 

културе по насељима 

општине Жабари  

 

Број реновираних објеката из 

области културе 

% издвајања општинског 

буџета за културу  

% младих  укључених у рад 

КУД 

Укупан број посетилаца на 

свим  културним догађајима  

Укупан број чланова 

удружења 

 

4.3.2 Одржавање и 

реконструкција спортске 

инфраструктуре  и 

унапређење квалитета 

спортских такмичења и 

манифестација  

 

• Реконструкција и 

одржавање спорстких 

терена  у свим насељима 

општине (поправка ограде, 

свлачионица, проширење 

трибина и сл.)  

 

% издвајања општинског 

буџета за спорт 

% младих  укључених у рад 

спортских клубова 

Број организованих спортских 

аматерских такмичења 

Број реконструисаних 

објеката  
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7. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 2018. И НАКОН 2020. ГОДИНЕ 

 

На основу Одлуке о буџету општине Жабари за 2018. годину („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 14/2017), Одлуке о измени и допуне Одлуке о буџету општине Жабари, планирају се 

средства за капиталне пројекте (извођење радова дуже од 1 године и чији је век трајања дужи од 5 

године). 

Капиталним пројектима сматрају се:  

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

самоуправу,  
- Унапређење односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских објеката 

инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу,  
- Обезбеђивање земљишта,  
- Пројектно планирање,  

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

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

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

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

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

услуга и реализацији уговора.  

 

 

 

Табела капиталних пројеката који се планирају за период 2018 и након 2020. године 

 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2018 -  Након 2020 

      
Укупнп сви 

прпјекти: 
132.830.331 101.030.331 13.000.000 13.000.000 13.000.000 
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2018 2019 2020 
Након   
2020 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Рекпнструкција дела 
главнпг цевпвпда у 
Александрпвцу  

2017 2018 7.483.481 7.483.481 0 0 0 

2. 
Асфалтираое путева 
на теритприји 
ппштине Жабари 

2017 накпн 2020 83.101.850 68.101.849,74 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

3. 

Уређеое 
(ревитализација) 
ппљских путева на 
теритприји ппштине 
Жабари 

2017 накпн 2020 10.500.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
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4. 

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

2016 накпн 2020 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

5. 

Санација бујичних 
пптпка  
(пбезбеђеое 
прптицајнпг прпфила 
бујичних пптпка) 

2017 2018 740.000 740.000 0 0 0 

6. 

Израда прпјектне 
дпкуменације за 
устанпве културе у 
ппштини Жабари 

2017 накпн 2020 1.300.000 700.000 200.000 200.000 200.000 

7. 
Прпјекти за 
Индустријску зпну 
Жабари 

2017 2018 1.550.000 1.550.000 0 0 0 

8. 

Израда прпјектне 
дпкументације за 
впдпснабдеваое у 
ппштини Жабари 

2017 накпн 2020 3.445.000 1.945.000 500.000 500.000 500.000 

9. 

Израда прпјектне 
дпкументације за 
путну инфраструктуру 
у ппштини Жабари 

2017 накпн 2020 5.300.000 2.300.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

10. 

Израда прпјектне 
дпкуменације за 
канализацију у 
ппштини Жабари 

2017 2018 1.368.000 1.368.000 0 0 0 

11. 
Рекпнструкција Дпма 
културе у Ппрпдину 

2017 2018 6.672.000 6.672.000 0 0 0 

12. 
Изградоа 
надстрешнице 

2017 2018 1.740.000 1.740.000 0 0 0 

13. Стручни надзпр 2017 накпн 2020 5.630.000 2.630.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

14. 

Управљаое и 
пдржаваое 
сапбраћајне 
инфраструктуре 

2018 накпн 2020 1.800.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

15. 

Ппправљаое 
сапбраћајне 
инфраструктуре 

2018 накпн 2020 3.600.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

16. 

Управљаое и 
пдржаваое 
сапбраћајне 
инфраструктуре - 
Прпјектнп планираое 

2018 накпн 2020 1.800.000 450.000 450.000 450.000 450.000 
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8. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Конто Опис 

ПЛАН 2018  

01.01.-31.12.2018. 

ПРОГРАМ 1.  СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање 

Опште услуге  

511 Зграде и грађевински објекти 1.550.000,00 

5114 Пројекти за Индустријску зону Жабари 1.550.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 1.550.000,00 

      

ПРОГРАМ 2:   КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                  

Програмска активност 0001: Управљање (одржавање) јавним расветама 

Улична расвета 

425 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

4251 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

Програмска активност 0001: Водоснабдевање 

Водоснабдевање у општини Жабари 

425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 

4251 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 1.600.000,00 

5114 

Израда пројектне документације за водоснабдевање у 

општини Жабари 1.600.000,00 

  

Реконструкција дела главног цевовода у 

Александровцу 7.828.480,79 

5112 Изградња 7.483.480,79 

5114 Пројектно техничка документација 345.000,00 

423 Услуге по уговору 120.000,00 

4235 Стручне услуге 120.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 10.148.480,79 

      

ПРОГРАМ 6:  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                

Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама 

Управљање отпадним водама 

511 Зграде и грађевински објекти 1.100.000,00 

5114 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

5114 Пројектна документација 1.000.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 368.000,00 

5114 Пројекат канализационе мреже у Александровцу 218.000,00 

5114 

Пројектна документација за канализацију у 

Жабарима 150.000,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 Стручне услуге 50.000,00 

  
Санација Шајковачког потока (обезбеђење 

протицајног профила бујичних потока) 740.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 740.000,00 
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423 Услуге по уговору 40.000,00 

4235 Стручне услуге 40.000,00 

Програмска активност 0005: Управљање комуналним отпадом 

Управљање отпадом  

424 Специјализоване услуге 6.500.000,00 

424 Специјализоване услуге 6.500.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ  6 8.798.000,00 

      

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност 0002: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

511 Зграде и грађевински објекти 300.000,00 

5114 Пројектна документација за путеве 300.000,00 

Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту 

Подизање нивоа опште безбедности у саобраћају 

423 Услуге по уговору 450.000,00 

4235 Стручне услуге 450.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 900.000,00 

4251 Поправљање саобраћајне инфраструктуре 900.000,00 

511 Капитално одржавање зграда и објекта 450.000,00 

5114 Пројектно планирање 450.000,00 

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Жабари 

Друмски саобраћај 

425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 

4251 

Уређење (ревитализација) пољских путева на 

територији општине Жабари 3.000.000,00 

423 Услуге по уговору 150.000,00 

4235 Стручне услуге 150.000,00 

Извођење радова на летњем одржавању локалних путева и улица на територији 

општине Жабари 

Друмски саобраћај 

425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 

4251 

Извођење радова на летњем одржавању локалних 

путева и улица на територији општине Жабари 1.000.000,00 

423 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 Стручне услуге 50.000,00 

Пројекти локалних путева 

Друмски саобраћај 

511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000,00 

5114 Пројектно планирање 2.000.000,00 

Асфалтирање путева на територији општине Жабари 

511 Зграде и грађевински објекти 68.101.849,74 

5113 Капитално одржавање зграда и објекта 68.101.849,74 

423 Услуге по уговору 1.000.000,00 

4235 Стручне услуге 1.000.000,00 
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  УКУПНО ПРОГРАМ 7 77.401.849,74 

      

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Програмска активност 0001: Функционисање основних школа 

Основно образовање 

Пројекат: Израда енергетских пасоша школа  

423 Услуге по уговору 400.000,00 

4235 Школа Жабари 100.000,00 

4235 Школа Брзоходе 100.000,00 

4235 Школа Кочетин 100.000,00 

4235 Школа Сибница 100.000,00 

Пројекат: Надзор и координатор за безбедност и здравље на раду 

423 Услуге по уговору 1.320.000,00 

4235 Школа Кочетин 300.000,00 

4235 Школа Сибница 420.000,00 

4235 

Стручни надзор и координатор за безбедност и 

здравље на раду у току извођења грађевинских 

радова на санацији, адаптацији и реконструкцији 

објекта ОШ „Дуде Јовић“ Жабари, ул. Кнеза 

Милоша бр. 117, Жабари 600.000,00 

Пројекат: Технички пријем школа 

423 Услуге по уговору 495.330,80 

4235 Технички пријем школе у Александровцу 95.330,80 

4235 

Технички пријем школа Жабари, Брзоходе, 

Кочетин и Сибница 400.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 9 2.215.330,80 

      

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 

Здравство  некласификовано на другом месту 

Пројекат: „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ 

ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ 

423 Услуге по уговору  290.000,00 

4235 

Надзор и координатор за безбедност и здравље на 

раду амбуланта Влашки До 130.000,00 

4235 Енергетски пасош за амбуланту у Влашком Долу 80.000,00 

4235 Технички преглед амбуланте у Влашком Долу 80.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 12 290.000,00 

      

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе 

Услуге културе 

511 Зграде и грађевински објекит 700.000,00 

5114 Пројектна документација   700.000,00 

Реконструкција Дома културе у Породину 

Услуге културе 
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511 Зграде и грађевински објекти 6.672.000,00 

5113 Капитално одржавање зграде и објеката 6.672.000,00 

423 Услуге по уговору 100.000,00 

    100.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 13 7.472.000,00 

      

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Програмска активност 0003: Одржавање Одржавање спортске инфраструктуре 

Услуге рекреације и спорта 

511 Зграде и грађевински објекит 1.100.000,00 

5113 Капитално одржавање зграда и објеката  100.000,00 

5114 Пројектно планирање 1.000.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 14 1.100.000,00 

      

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина   

Опште услуге 

421 Комуналне услуге 700.000,00 

4213 Комуналне услуге (чишћење снега) 700.000,00 

423 Стручне услуге 4.700.000,00 

4235 Стручне услуге 1.700.000,00 

4239 Остале опште услуге 3.000.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  2.200.000,00 

4251 Текуће поп.и одрж.зграда и објеката 1.000.000,00 

4252 Текуће поправке и одржа.опреме 1.200.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 1.600.000,00 

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 400.000,00 

5114 Пројектно планирање 1.200.000,00 

511 Изградња НАДСТРЕШНИЦЕ 1.740.000,00 

5113 Изградња НАДСТРЕШНИЦЕ 1.740.000,00 

512 Машине и опрема 600.000,00 

5121 Опрема за саобраћај 100.000,00 

5122 Административна опрема 500.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 11.540.000,00 

      

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Програмска активност 0002: Месне заједнице 

Опште услуге неквалификоване на другом месту 

425 Текуће поправке и одржавање 9.060.000,00 

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  8.890.000,00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 170.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 15 9.060.000,00 
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  ПРОГРАМ 1 1.550.000,00 

  ПРОГРАМ 2 10.148.480,79 

  ПРОГРАМ 6 8.798.000,00 

  ПРОГРАМ 7 77.401.849,74 

  ПРОГРАМ 9 2.215.330,80 

  ПРОГРАМ 12 290.000,00 

  ПРОГРАМ 13 7.472.000,00 

  ПРОГРАМ 14 1.100.000,00 

  ПРОГРАМ 15 ОПШТИНСКА УПРАВА 11.540.000,00 

  ПРОГРАМ 15 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                     9.060.000,00 

    129.575.661,33 

 

 

 

 

Пројекти који ће се реализовати у 2018. години, средствима Владе Републике Србије, 

Канцеларије за управљање јавним улагањима и Министарства привреде (процењене вредности): 

„Грађевински радови на адаптацији и санацији oсновне школе 

„Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину“ 16.160.194,15 

„Грађевински радови на адаптацији и санацији основне школе 

„Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници“ 25.861.760,93 

„Грађевински радови на санацији и адаптацији здравствене 

амбуланте у Влашком Дол“  6.770.997,17 

„Реконструкција саобраћајница на територији општине Жабари" 26.938.436,01 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА  75.731.388,26 

Средства буџета општине Жабари  18.186.886,91 

Средства буџета Републике Србије  57.544.501,35 

 

 

 

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

министарстава, Опшина Жабари ће определити средства за суфинансирање и реализацију пројеката 

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

и објеката јавне намене  а у циљу унапређења и доприноса економском развоју општине Жабари.  

 

 

Број: 352-8/2018-01 

Датум: 01.06.2018. год. 

Председник 

Општине Жабари 

Јован Лукић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

440 

 

 

 

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 32. став 1. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 24/2011) и предлога Општинског већа општине Жабари, 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године донела је следећи 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Правилник о организацији и систематизацији послова у 

Центру за социјални рад општине Жабари  
 

 

I 

 

        

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на  Правилник о организацији и систематизацији послова у 

Центру за социјални рад општине Жабари, који је донео директор  Центра за социјални рад општине 

Жабари дана  28.02. 2018. године, под бројем 551-357/2018. 

 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

Број: 020-35/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари   

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

441 

 

 

На основу члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („ Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014,  10/2015 и 6/2017), 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године донела је следећи 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад 

 општине Жабари за 2017. годину 
 

 

I 

 

        

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду Центра за социјални рад општине Жабари за 

2017. годину који је усвојен на седници Управног одбора Центра за социјални рад општине Жабари 

одржаној дана 26.02. 2018. године. 

 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-36/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари   

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                    Дејан Адамовић, с.р. 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

442 

 

На основу члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („ Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014, 10/2015 и 6/2017),  

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године донела је следећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад 

општине Жабари за 2018. годину 
 

 

I 

 

        

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада Центра за социјални рад општине Жабари за 

2018. годину који је усвојен на седници Управног одбора Центра за социјални рад општине Жабари 

одржаној  дана 25.12. 2017. године. 

 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-37/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари   

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                         Дејан Адамовић, с.р. 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

443 

 

   

 

На основу члана 13.  став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/201, 7/2014, 10/2015 и 6/2017),  на предлог Општинског већа општине 

Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године донела је следећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Извештај о раду Центра за културу „Војислав 

Илић-Млађи“  Жабари за 2017. годину 
 

 

I 

 

 

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о  раду Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“ 

Жабари за 2017. годину који је усвојио Управни одбор Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“ 

Жабари на седници одржаној дана 30.03.2018.године. 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном  гласнику општине Жабари“. 

 

        

      
     Број:020-38/2018-01                      

     Датум: 08.06.2018.год.  

     Жабари                   

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                     Дејан Адамовић, с.р. 

          

                                                         

    

 

 

 

 

 



 

 

444 

 

   

  

 

На основу члана 13.  став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/201, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), и члана 74. став 4. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), на предлог Општинског већа 

општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године донела је следећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Програм рада Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“  

Жабари за 2018/2019. годину 
 

 

I 

 

 

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“ 

Жабари за 2018/2019. годину који је усвојио Управни одбор Центра за културу „Војислав Илић-

Млађи“ Жабари на седници одржаној дана 30.03.2018.године. 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном  гласнику општине Жабари“. 

 

        

      
     Број: 020-39/2018-01                      

     Датум: 08.06.2018. год.  

     Жабари                   

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                     Дејан Адамовић, с.р. 

          

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

445 

 

         На основи члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015,  и 6/2017), и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

         Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године донела је следећи 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке ,,Проф. др Александар 

Ивић“ Жабари за 2017. годину 
 

 

I 

        ДАЈЕ СЕ  САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Народне библиотеке ,,Проф. др Александар Ивић“ 

Жабари за 2017. годину који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке ,,Проф. др Александар 

Ивић“ Жабари на седници одржаној дана 03.05.2018. године. 

 

II 

            Закључак објавити у ,,Службеном гласнику општине Жабари“.     

    

 

 

Број: 020-40/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                    Адамовић Дејан, с.р. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

446 

 

         

 На основу члана 13. став 2. тачка 1.  Статута општине Жабари (,,Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), и  предлога Општинског већа 

општине Жабари 

        Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године  донела је следећи  

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању  сагласности на Програм рада Народне библиотеке ,,Проф. др Александар Ивић“ 

Жабари за 2018. годину 

 

 

I 

          ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне библиотеке ,,Проф. др Александар Ивић “ 

Жабари за 2018. годину који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке ,,Проф. др Александар 

Ивић “ Жабари на седници одржаној дана 03.05.2018. године. 

 

II 

          Закључак објавити у Службеном гласнику општине Жабари“ 

 

 

Број: 020-41/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                            Адамовић Дејан, с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

447 

 

           

 На основу члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 10/2015 и 6/2017) и предлога Општинског већа општине 

Жабари, 

          Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године донела је следећи 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању сагласности на Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа 

Комуналац Жабари за 2017. годину 
 

I 

         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о  пословању Јавног комуналног предузећа Комуналац 

Жабари за 2017. годину, коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП Комуналац Жабари на седници 

одржаној 04.05.2018. године.                                                                     

  

II 

 

         Закључак објавити у ,,Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

Број: 020-42/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                             Адамовић Дејан, с.р.                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

448 

 

  

 

На основу члана 13.  став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/201, 7/2014, 10/2015 и 6/2017),  на предлог Општинског већа општине 

Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године донела је следећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Извештај о раду Туристичке  организације општине Жабари 

за 2017. годину 

 
 

I 

 

 

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о  раду  Туристичке организације општине Жабари за 

2017. годину који је усвојио Управни одбор Туристичке организације општине Жабари на седници 

одржаној дана 28.03.2018.године. 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном  гласнику општине Жабари“. 

 

        

      

     Број: 020-43/2018-01                      

     Датум: 08.06.2018.год.  

     Жабари                   
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                     Адамовић Дејан, с.р. 

          

                                                         

    

 

 

 

 



 

 

449 

 

 

 

              На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 – др.закон и 101/2016–др.закон) и члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/2008,  3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Скупштина општине 

Жабари, дана 08.06.2018. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И 

ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

I 

            Образује се се Комисије за утврђивање назива улица, тргова и других делова насељеног места на 

територији општине Жабари  (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

1. Небојша Миловановић, начелник ОУ Жабари, председник 

2. Марина Андрејић, заменик секретара СО Жабари, члан 

3. Сања Пушица, грађевински инспектор ОУ Жабари, члан 

4. Славиша Здравковић, послови обједињене процедуре, члан 

5. Члан именован на предлог Савета МЗ насељеног места за које се утврђује назив улице, трга и 

других делова насељеног места. 

 

II 

Задатак Комисије је да разматра предлоге за утврђивање назива улица које немају назив, тргова, 

заселака и других делова насељеног места, као и да за исте утврђује промену назива, у складу са Уредбом о 

адресном регистру. 

 

III 

Комисија се именује на мандатни период од четири године. 

 

IV 

              Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број:  020-44/2018-01 

Датум: 08.06.2018. године 

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                       Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

450 

 

 

 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, број 88/2017 ), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи( „Службени гласник РС“ 

број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.,закон), члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине 

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

), и предлога овлашћеног предлагача, Наставничког већа ОШ „Дуде Јовић“ Жабари, број 107/1 од 

29.01.2018.године (њихов број) и 02-6/2018-01 од 09.03.2018.год. (наш број), 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06. 2018. године, донела је 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу једног  члана Школског одбора који је именован испред 

запослених 

 

 

I 

 

  Татјана Пајић из Миливе, Деспотовац, наставница физике, именована испред запослених, 

разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, због 

постављења на функцију помоћника директора дана 10.01.2018. године. 

 

II 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

 

Број: 020-45/18-01                                                   

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари       

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

451 

 

 

 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, број 88/2017 ), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи( „Службени гласник РС“ 

број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.,закон), члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине 

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

), и предлога овлашћеног предлагача, Наставничког већа ОШ „Дуде Јовић“ Жабари, број 107/2 од 

29.01.2018.године и број 216/2 од 27.02.2018.год. (њихови бројеви) и 02-6/2018-01 од 09.03.2018.год. 

(наш број), 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06. 2018. године, донела је 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора испред 

запослених 

 

 

I 

 

 Зорица Марковић  из Велике Плане, дипл. професор разредне наставе, именује  се за члана 

Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари  испред запослени, до истека мандата органа 

управљања. 

 

 

II 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

 

Број: 020-46/18-01                                                    

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари       

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                    Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

452 

 

 

 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, број 88/2017 ), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи( „Службени гласник РС“ 

број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.,закон), члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине 

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

), и предлога овлашћеног предлагача, Савета родитеља  ОШ „Дуде Јовић“ Жабари, број 538/1 од 

22.03.2018.године (њихов број) и 02-8/2018-01 од 23.03.2018.год. (наш број), 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године, донела је 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу једног  члана Школског одбора који је именован испред 

савета родитеља 

 

 

I 

 

  Маријана Благојевић из Симићева,  именована испред савета родитеља, разрешава се 

дужности члана Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, због смрти. 

 

II 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

 

Број: 020-47/18-01                                                   

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари       

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 116. и 117. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/2017 ), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи( 

„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.,закон), члана 13. став 1. тачка 

9. Статута општине Жабари („Службени гласник  општине Жабари“ број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  

7/2014, 10/2015 и 6/2017 ), и предлога овлашћеног предлагача, Савета родитеља  ОШ „Дуде Јовић“ 

Жабари, број 538/1 од 22.03.2018.године (њихов број) и 02-8/2018-01 од 23.03.2018.год. (наш број), 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године, донела је 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о именовању једног  члана Школског одбора испред 

савета родитеља 
 

 

      I 

 

  Јелена Николић, родитељ ученика из  Породина,  именује се испред  савета родитеља на  

дужности члана Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, до истека мандата органа 

управљања. 

 

II 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

 

Број: 020-48/18-01                                                   

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари       

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                   Дејан Адамовић, с.р. 
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        На основу  члана  116. став 5.  Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник 

РС“,  број 88/2017, 27/2018- др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 

гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 13. став 1. тачка 9. Статута 

општине Жабари(,,Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 

и 6/2017), на предлог овлашћеног предлагача  и предлога Општинског већа општине Жабари, 

        Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018.године, донела је         

 

 

                                                                Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ,,Херој Роса Трифуновић“ 

                                                               Алексанровац 

 

 

                                                                           I 

 

         Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Основне школе,,Херој Роса Трифуновић“  

Александровац, због истека мандата: 

-испред запослених: 

1. Миловановић Роза, проф. француског језика и књижевности из Александровца, 

2. Даниловић Ивана, проф. српског језика и књижевности из Брзохода, 

3. Пауновић Ивана, проф. разредне наставе из Пожаревца,  

-испред Савета родитеља: 

1. Грујић Драгана из Александровца, 

2. Ненадовић Срећко из Влашког Дола, 

3. Новаковић Игор из Свињарева, 

-испред локалне самоуправе: 

1.  Андрејић  Марина из Влашког Дола, 

2. Настић Јелица из Александровца, 

3. Ђорђевић Нада из Влашког Дола. 

 

                                                           

                                                                            II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

Број: 020-49/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ 

 

 

 

 

                                                                                               Председник СО Жабари 

                                                                                                     Адамовић Дејан, с.р.  
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        На основу  члана  116. став 5.  Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник 

РС“,  број 88/2017, 27/2018- др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 

гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 13. став 1. тачка 9. Статута 

општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 

и 6/2017), захтева ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац број 246 од 15.05.2018. године  и 

предлога Општинског већа општине Жабари, 

          Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018.године, донела је 

 

         

                                                                Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању чланова Школског одбора Основне школе ,,Херој Роса Трифуновић“ 

                                                               Алексанровац 

 

                                                                           I 

 

         Именују  се за  чланове Школског одбора Основне школе ,,Херој Роса Трифуновић“ 

Александровац, на мандатни период од четири године: 

-испред запослених: 

1. Даниловић Ивана, професор српског језика и књижевности из Брзохода; 

2. Пауновић Ивана, професор разредне наставе из Пожаревца; 

3. Ђурић Ерол, наставник ликовне културе из Пожаревца; 

 

-испред Савета родитеља: 

1. Томић Татјана из Александровца; 

2. Ивановић Ана из Ореовице; 

3. Миленковић Саша из Влашког Дола; 

 

-испред локалне самоуправе: 

1. Настић Јелица из Александровца; 

2. Јованчевић Никола из Александровца; 

3. Ђорђевић Славиша из Влашког Дола. 

 

                                                            

                                                                            II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

Број: 020-50/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари 

 

 

 

                               СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                                                               Председник СО Жабари 

                                                                                                     Адамовић Дејан, с.р. 
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 На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 

71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005- испр.др. закона и 83/2014-др.закон),   чл. 

32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-

др.закон и 101/2016-др.закон ),  чл. 13. ст. 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени гласник  

општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017),  на предлог Општинског 

већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године,  донела је  

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу са  дужности  вршиоца дужности  директора Центра за културу „Војислав Илић –

Млађи“ Жабари 

 

I 

 

 Лидија Милошевић, дипл. етнолог - антрополог из Жабара разрешава се са дужности 

вршиоца  дужности  директора Центра за културу „Војислав Илић –Млађи“ Жабари, са 28.06.2018. 

године, због истека периода на који је именована.       

II 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

III 

 Решење доставити: разрешеном вршиоцу дужности директора, Центру за културу „Војислав 

Илић –Млађи“ Жабари,  шефу рачуноводства и персоналном референту Општинске управе општине 

Жабари. 

 

Образложење 

 

 Скупштина општине Жабари својим решењем број 020-65/2017-01 од 29.06.2017. године  

именовала је  Лидију Милошевић, дипл. етнолога-антрополога  из Жабара на дужност   вршиоца 

дужности  директора Центра за културу „Војислав Илић –Млађи“ Жабари. 

 Мандат именованом вршиоцу дужности директора Центра за културу „Војислав Илић –

Млађи“ Жабари траје до именовања директора Центра за културу „Војислав Илић –Млађи“ Жабари 

по спроведеном  јавном конкурсу, а најдуже једну годину, а све у складу са одредбама члана 52. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016).  Конкурс није спроведен.  

 Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

 

Број: 020-51/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари 

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                    Адамовић Дејан, с.р. 

                  

 



 

 

457 

 

  

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 

71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005- испр.др. закона и 83/2014-др.закон), 

члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр. ),  чл. 32. 

ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014- др.закон 

и 101/2016-др.закон) и  чл. 13. ст. 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени гласник  општине 

Жабари“, број 7/2008,  3/2013, 4/2014,  7/2014, 10/2015 и 6/2017), на предлог Општинског  већа 

општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 08.06.2018. године,  донела је  

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о именовању   вршиоца дужности  директора Центра за културу „Војислав Илић –Млађи“ 

Жабари 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Јелена Стојадиновић, мастер економиста из Божевца на дужност вршиоца 

дужности директора Центра за културу „Војислав Илић –Млађи“ Жабари, од 29.06.2018. године до 

именовања директора по спроведеном  јавном конкурсу, а најдуже једну годину. 

    

II 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

  

  III 

 

 Решење доставити: Именованом  в.д. директору,  шефу рачуноводства, Центру за културу 

„Војислав Илић –Млађи“ Жабари и персоналном референту Општинске управе општине Жабари. 

 

 

Број: 020-52/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                  Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.законa и 83/2014-др.закон),   члана 

32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-

др.закон  и 101/2016-др.закон),  члана 13. став 1. тачка 9.  Статута општине Жабари („Службени  

гласник општине Жабари“, бр.7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014, 10/2015 и 6/2017) и предлога 

Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина  општине Жабари, на седници одржаној дана 08.06.2018. године,  донела је  

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу са  дужности  вршиоца дужности директора Туристичке организације општине 

Жабари 

 

 

I 

  Милица Микуљевић, мастер економиста  из Влашког Дола  разрешава се са  дужности 

вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Жабари, са 13.06.2018.године,  због 

протека времена на које је именована. 

      

II 

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

општине Жабари“. 

 

Образложење 

 

 Скупштина општине Жабари својим решењем број 020-145/2017-01 од 14.12.2017. године  

именовала је  Милицу Микуљевић, мастер економисту из Влашког Дола  на дужност   вршиоца 

дужности  директора Туристичке организације општине  Жабари.  

 Наведеним решењем било је  предвиђено да мандат именованом вршиоцу дужности 

директора Туристичке организације општине Жабари  траје шест месеци. 

 Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

 

Број: 020-53/2018-01 

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                        Адамовић Дејан, с.р. 

 

 

 

 

 

 



 

 

459 

 

 

На основу члана 46. и 52.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/2016), 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 и 

6/2017), на предлог Општинског већа општине Жабари,   

Скупштина општине Жабари на седници дана 08.06.2018.  године донела је следеће  

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 о разрешењу са  дужности  вршиоца дужности  директора 

Јавног комуналног предузећа Комуналац  Жабари  

                                                     

I 

 

Срђан Несторовић, дипл. економиста из Жабара  разрешава се са  дужности   вршиоца 

дужности директора Јавног  комуналног предузећа  Комуналац  Жабари, са 28.06.2018. године,  због 

истека периода на који је именован. 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

Образложење 

 

 Скупштина општине Жабари својим решењем број 020-67/2017-01 од 29.06.2017. године  

именовала је  Срђана Несторовића, дипл. економисту из Жабара на дужност   вршиоца дужности  

директора Јавног  комуналног предузећа  Комуналац  Жабари. 

 Наведеним решењем било је  предвиђено да мандат именованом вршиоцу дужности 

директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари  траје до именовања директора Јавног 

комуналног предузећа Комуналац Жабари  по спроведеном  јавном конкурсу, а најдуже једну 

годину, а све у складу са одредбама члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, бр. 15/2016).  Конкурс није спроведен.  

 Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

  

Број: 020-54/ 2018-01                                                                                                    

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари                                                                               

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                               Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), 

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,  10/2015 и 6/2017),  на предлог 

Општинског већа општине Жабари, 

Скупштина општине Жабари на седници дана 08.06.2018.  године донела је следеће  

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности  директора 

Јавног комуналног предузећа Комуналац  Жабари  

 

                                                      

I 

 

Именује  се  Живорад Настић, дипл. економиста из Александровца на дужност   вршиоца 

дужности  директора Јавног  комуналног предузећа  Комуналац  Жабари од 29.06.2018. године. 

 

II 

 

Мандат именованом вршиоцу дужности директора Јавног комуналног предузећа Комуналац 

Жабари  траје до именовања директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари  по 

спроведеном  јавном конкурсу, а најдуже једну годину. 

 

III 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

 

Број: 020-55/ 2018-01                                                                                                    

Датум: 08.06.2018.год. 

Жабари                                                                               
 

 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Адамовић Дејан, с.р. 
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     На основу члана 8.став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлуке УС 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-Одлуке УС 

и 24/2018) и члана 23. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 7/08, 

3/13, 4/14 и 10/15), Општинско веће општине Жабари, на својој седници одржаној дана 01. 06. 2018. 

године,  једногласно је донела   

 

 

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

Члан 1. 

     У члану 2. основне одлуке проширује се састав Савета за безбедност саобраћаја на путевима 

општине Жабари тако да члан 2. у целости гласи: 

 

     Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Жабари има 9 члана именованих из реда 

стручних лица за област безбедности саобраћаја: 

     Председник савета: 

- СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ, дипл.инг.саобраћаја из Пожаревца, 

     Заменик Председника савета: 

- НЕБОЈША МИЛОВАНОВИЋ, начелник Општинске управе општине Жабари, 

     Секретар савета: 

- НЕНАД ВУЈЧИЋ, Општинска управа општине Жабари-инспектор за друмски саобраћај и 

путеве, 

     Чланови савета: 

- ЗОРАН  МИЈАЈЛОВИЋ, начелник Полицијске станице Жабари, 

- БРАНИСЛАВ  ЛУГАВАЦ, заменик вође сектора саобраћајне полиције,  

- ЖЕЉКО  ВУЈЧИЋ, представник ОШ „Дуде Јовић“ Жабари, 

- ДЕЈАН  ЖИВОТИЋ, директор ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац, 

- МИЛЕНА  ВАСИЋ, Општинска управа општине Жабари-руководилац Одељења за буџет и 

финансије, 

- ПРЕДРАГ  ТАСИЋ, Општинска управа општине Жабари. 

 

 

Члан 2. 

 

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

Жабари“. 

 

 

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е   О П Ш Т И Н Е   Ж А Б А Р И 
 

 

Број: 344-12/2018-01 

Датум: 07.06.2018.године                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

      Ж  а  б  а  р  и                                                                                                 Јован Лукић, с.р. 
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 Општинско веће општине Жабари на телефонској седници која је одржана 01. Јуна 2018. 

године, на основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007)  члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013) а у вези члана 61,64,64а и 66б  Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06,65/08-др. Закон и 41/09), једноглансо је донело ,   

 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 
I 

 

ОБРАЗУЈЕ се Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Жабари( у даљем тексту : Комисија) 

 

II 

 

 Комисију чини председник и шест члана и то: 

 

 Председник Комисије: 

-    Марковић Душан ,  

 

Чланови Комисије:  

- Чолић Љубодраг, радник Општинске управе општине Жабари 

- Зубановић Владимир из Породина, 

- Чолић Игор из Александровца, 

- Стојковић Мирко из Витежева, 

- Милосављевић Горан из Влашког Дола 

- Јовић Горан из Брзохода. 

 

III 

 

 Задатак Комисије је давање предлога председнику општине Жабари за доношење 

Одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној 

својини, Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по праву 

пречег закупа, спровођења  поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини по основу јавног надметања( јавне лицитације или прикупљања писмених понуда), да 

утврди цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа и 

утврди тржишну цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини,  вођење 

записника и давање предлога председнику општине Жабари за доношење Одлуке за избор 

најповољнијег понуђача, односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини. 
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IV 

 

 Комисија ће задатке из тачке III овог решења обавити у року од 7 месеци од дана 

доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Жабари за ту календарску годину. 

V 

 

 Комисија ће поред ових послова из тачке III трајно пратити и извршавање преузетих 

права и обавеза од стране закупаца пољопривредног земљишта у државној својини . 

  

VI 

 

 Чланови Комисије, који нису у сталном радном односу,  за обављање задатака из тачке 

III овог решења имају  праву на накнаду у висини коју утврђује  надлежна комисија 

Скупштине општине Жабари својим актом.  

 

VII 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Жабари“ 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 02-16/2018-01                   

07.06.2018. године                                                    

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                Лукић Јован, с.р. 
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