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На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)  а у вези  члана 41. Закона о 

изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/2018) и  

члана  13. став 1. тачка 1. а у вези члана 63.став 1.  Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“,број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), а на предлог Општинског 

већа општине Жабари, Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 28. августа  2018. 

године, донела је  

 

 

 ЗАКЉУЧАК 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ НАЦРТА ПРЕДЛОГА СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

I 

 Приступа се изради нацрта  предлога  Статута општине Жабари.  

 

II 

 Промена Статута општине Жабари извршиће се ради усклађивања са одредбама Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др-закони, 101/2016 и 

47/2018) и Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 47/2018). 

 

III 

 Комисија за израду нацрта предлога Статута општине Жабари у саставу: 

1. Љубодраг Чолић, дипл.правник - председник, 

2. Слободанка Мисић, дипл. правник – члан, 

3. Марина Андрејић, дипл.правник- члан  

ће сачинити нацрт предлог Статута општине Жабари  у року од 90 дана од дана  ступања на снагу 

овог закључка. 

 Након припреме нацрта предлога Статута општине Жабари  за исти се спроводи јавна 

расправа, а потом Општинско веће усваја предлог Статута општине Жабари који се прослеђује 

Скупштини, која исти доставља министарству  надлежном за локалну самоуправу ради 

прибаваљања мишљења. 

 Мишљење о усклађености статута са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014-др-закони, 101/2016 и 47/2018) и Законом о изменама и допунама 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/2018), министарство надлежно за 

локалну самоуправу ће дати у року од 30 дана од пријема предлога статута. 

 Уколико се министарство надлежно за локалну самоуправу не изјасни у року од 30 дана од 

пријема предлога статута, сматраће се да је дато позитивно мишљење. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана   објављивања у „Службеном гласнику 

општине Жабари“.  

 

Број: 020-63/2018-01    

Дана: 28.08. 2018. године 

          Жабари 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Председник СО Жабари 

Дејан Адамовић, с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Закључка о приступању изради нацрта предлога Статута 

општине Жабари садржан је у члану 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/2018), који каже да ће  јединице локалне самоуправе 

ускладити своје статуте и друге опште акте са овим законом  у року од девет месеци од ступања 

на снагу овог закона.  

Скупштина јединице локалне самоуправе ће  доставити предлог статута  министарству  

надлежном за локалну самоуправу ради прибаваљања мишљења, најкасније  шест месеци од 

ступања на снагу овог закона. 

 Мишљење о усклађености статута са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014-др-закони, 101/2016 и 47/2018) и Законом о изменама и допунама 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/2018), министарство надлежно за 

локалну самоуправу ће дати у року од 30 дана од пријема предлога статута. 

 Уколико се министарство надлежно за локалну самоуправу не изјасни у року од 30 дана од 

пријема предлога статута, сматраће се да је дато позитивно мишљење. 

Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

47/2018), ступио је  на снагу 28.06.2018. године. 

Чланом 63. став 1. Статута  општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“,број 

7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), предвиђено је да предлог за промену Статута 

може поднети најмање 1/3 одборника, извршни органи  и  најмање 10% бирача.  

Након припреме нацрта одлуке о промени Статута општине Жабари за исти се спроводи 

јавна расправа, а потом Општинско веће  усваја предлог који се прослеђује Скупштини која исти 

доставља министарству  надлежном за локалну самоуправу ради прибаваљања мишљења. 

  Како је Општинско  веће општине Жабари предложило да се приступи промени Статута 

општине Жабари донет је закључак као у диспозитиву.  

 

   Број: 020-63/2018-01     

   Датум: 22. 08. 2018.год. 

            Жабари                                        
 

 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                                                                            Председник општине Жабари 

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

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

 и 99/2016, 113/2017,47/2018), 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, 1/2018 и 

9/2018), 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана  28.08.2018. године донела  

 

 

О Д Л У К У 

О  ТРЕЋОЈ 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) 295.315.195,95 

  
  

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  
у чему:       295.165.195,95 

1   - буџетска средства 295.165.195,95 

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) 401.862.238,41 

    
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) 
у чему: 300.348.129,88 

5   - текући буџетски расходи 300.348.129,88 

6   - расходи из сопствених прихода   

7   - донације   

    

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 
5) у чему: 101.514.108,53 

8   - текући буџетски издаци 101.514.108,53 

9   - издаци из сопствених прихода   
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10   - донације   

    
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. - 31.12.2018. год. 

  

   ОПИС Шифра ек.класиф. Укупна сред. 

  2   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

  295,315,195.95 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Порески приходи 71 88,950,000.00 

    1.1. Порез на доходак, добит и кап.добитке(осим самодоп.) 711 48,500,000.00 

    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 

15,726,749.00     (осим накнада које се користе преко Буџ.фонда), у чему: 

3. Донације 731+732   

4. Трансфери 733 190,488,446.95 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 150,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

  401,862,238.41 И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Текући расходи 4 300,348,129.88 

    1.1. Расходи за запослене 41 71,012,000.00 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 95,407,330.80 

  43   
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    1.3. Отплата камата 44   

    1.4. Субвенције 45 6,003,938.00 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 22,500,000.00 

    1.6. Остали расходи 48+49 54,432,288.20 

2. Трансфери 463+464+465 50,992,572.88 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 101,514,108.53 

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 295.315.195,95 динара, 

2.) Текућих расхода и издатака у износу од  401.862.238,41 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 6.751.602,20 

динара. 

  

      Члан 4. 

 

Члан 5. Одлуке о буџету мења се и уместо динара 1.401.710,00  гласи 1.191.710,00 

динара. 
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Члан 5. 

 

 

Члан 6 . Одлуке о буџету 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 3.495.000,00 0,00 3.495.000,00 
0,88 

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

ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални 

развој 4.278.938,00 0,00 4.278.938,00 
1,08 

ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине 9,898.000,00 0,00 9.898.000,00 
2,49 

ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 75.101.849,79 0,00 75.101..849,79 

18,90 

ПРОГРАМ  8 Предшколско васпитање и 

образовање 21.767.000,00 0,00 21.767.000,00 
5,48 

ПРОГРАМ 9 Основно образовање и 

васпитање 34.360.330,80 0,00 34.360.330,80 
8,65 

ПРОГРАМ 10 Средње образовање и 

васпитање     0,00 
0,00 

ПРОГРАМ 11 Социјална и дечја заштита 32.072.346,88 0,00 32.072.346,88 
8,07 

ПРОГРАМ 12 Здраствена заштита 8.858.750,00 0,00 8.858.750,00 
2,23 

ПРОГРАМ 13 Развој културе и 

информисања 19.657.000,00 0,00 19.657.000,00 
4,95 

ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине 12.556.000,00 0,00 12.556.000,00 
3,16 

ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне 

самоуправе 126.672.142,20 0,00 127.672.142,20 
32.13 

ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне 

саоуправе 36.650.400,00 0,00 36.650.400,00 
9,22 

ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије     0,00 

0,00 

УКУПНО ПРОГРАМИ: 401.862.238,41 0,00 401.862.238,41 
100,00 
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Члан  6. 

 

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 81,571,299 107,381,419 13,000,000 13,000,000 13,000,000 

             

           

                у дин 
(заокружено на 000) 

Пр
ио
ри
те
т 

Назив капиталног 
пројекта 

Годи
на 

поче
тка 

фин
анси
рањ

а 
прој
екта 

Година 
завршет

ка 
финанс
ирања 

пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Уговор
ени 
рок 

заврше
тка 

(месец-
година

)  

Реал
изов
ано 

закљ
учно 

са 
31.12
.2016

. 
годи
не 

2017 - план 
2017 - 

процена 
извршења 

 2018  2019  2020 Након   2020 

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

1 

Рекпнструкција 
дела главнпг 
цевпвпда у 
Александрпвцу  

2017 2018 7,483,481 
јун 

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

2 

Асфалтираое 
путева на 
теритприји ппштине 
Жабари 

2017 
накпн 

2020 
97,479,326 

децем
бар 

2017 
0 16,677,476 16,677,476 65,801,850 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3 

Уређеое 
(ревитализација) 
ппљских путева на 
теритприји ппштине 
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 
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4 

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

2016 
накпн 

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 

Инвестиципнп 
пдржаваое ОШ 
"Херпј Рпса 
Трифунпвић 
Александрпвац 

2017 2017 7,568,857 
децем

бар 
2017 

0 7,568,857 7,568,857 0 0 0 0 

6 

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

2017 2017 1,309,507 
август 

2017 
0 2,150,000 1,309,507 0 0 0 0 

7 

Ппјачанп 
пдржаваое и 
дпградоа сппртскпг 
терена у Влашкпм 
Дплу 

2017 2017 5,273,921 
пктпба
р 2017 

0 5,273,921 5,273,921 0 0 0 0 

8 

Грађевински радпви 
на адаптацији и 
санацији О.Ш. 
"Дуде Јпвић" ул. 
Кнеза Милпша 117,  
Жабари 

2017 2017 22,029,530 
јул 

2017 
0 22,029,530 22,029,530 0 0 0 0 

9 

Грађевински радпви 
на адаптацији и 
санацији шкплскпг 
пбјекта пснпвне 
шкпле "Дуде Јпвић" 
издвпјенп пдељеое 
Брзпхпде, ппштина 
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 радпви 
на санацији и 
адаптацији 
здравствене 
амбуланте у 
Влашкпм Дплу 

2017 2018 6,351,088 
мај 

2018 
0 6,351,088 0 6,351,088 0 0 0 

11 

Завршетак шкплске 
фискултурне сале у 
ОШ „Дуде Јпвић” 
Жабари, ради 
релизације 
прпграма Заврши 
заппчетп 

2017 2018 13,255,181 
нпвем

бар 
2017 

0 13,439,280 13,255,181 0 0 0 0 

12 

Санација 
Шајкпвачкпг пптпка  
(пбезбеђеое 
прптицајнпг 
прпфила бујичних 
пптпка) 

2017 2018 1,471,348 
јул 

2017 
0 800,000 731,348 740,000 0 0 0 

13 

Израда прпјектне 
дпкуменације за 
устанпве културе у 
ппштини Жабари 

2017 
накпн 

2020 
1,300,000 

децем
бар 

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

14 
Прпјекти за 
Индустријску зпну 
Жабари 

2017 2018 1,550,000 
децем

бар 
2018 

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

15 

Израда прпјектне 
дпкументације за 
впдпснабдеваое у 
ппштини Жабари 

2017 
накпн 

2020 
3,445,000 

децем
бар 

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

16 

Израда прпјектне 
дпкументације за 
путну 
инфраструктуру у 
ппштини Жабари 

2017 
накпн 

2020 
5,522,000 

децем
бар 

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

17 

Израда прпјектне 
дпкуменације за 
канализацију у 
ппштини Жабари 

2017 2018 1,368,000 
децем

бар 
2018 

0 218,000 0 1,368,000 0 0 0 
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18 
Рекпнструкција 
Дпма културе у 
Ппрпдину 

2017 2018 6,672,000 
децем

бар 
2019 

0 5,000,000 0 6,672,000 0 0 0 

19 
Изградоа 
надстрешнице 2017 2018 1,740,000 

децем
бар 

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

20 
Стручни надзпр 

2017 
накпн 

2020 
6,295,900 

децем
бар 

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

21 

Управљаое и 
пдржаваое 
сапбраћајне 
инфраструктуре 

2018 
накпн 

2020 
1,800,000 

децем
бар 

2020 
0 0 0 450,000 450,000 450,000 450,000 

22 

Ппправљаое 
сапбраћајне 
инфраструктуре 

2018 
накпн 

2020 
3,600,000 

децем
бар 

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

23 

Рушеое и 
уклаоаое пстатака 
изгпрелпг пбјекта у 
Александрпвцу 

2018 2018 1,100,000 
децем

бар 
2018 

0 0 0 1,100,000 0 0 0 

24 

Каблпвски впд за 
прикључеое 
вишеппрпдичнпг 
стамбенпг пбјекта у 
ул. Кнеза Милпша 
117 у Жабарима 

2018 2018 1,200,000 
децем

бар 
2018 

0 0 0 1,200,000 0 0 0 

25 

Управљаое и 
пдржаваое 
сапбраћајне 
инфраструктуре - 
Прпјектнп 
планираое 

2018 
накпн 

2020 
1,800,000 

децем
бар 

2020 

0 0 0 450,000 450,000 450,000 450,000 
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Члан 7. 

      

    Члан 8. мења се и гласи: 

 

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

износу од  107,381.419,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на  

следећи начин: 

- из  прихода и примања буџета у износу од 107.381.419.00 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 8. 

 

Члан 9. мења се и гласи: 

 

ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

Класа/Кат

егорија/Гр

упа 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
УКУПНА               

СРЕДСТВА 

 

Структу

ра 

укупних 

јавних 

средстав

а %  

1 2 3 4.00  5  

300000   Пренета средства из претходне године 106,547,042.46 26.5% 

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  295,165,195.95 73.4% 

710000   ПОРЕЗИ 88,950,000.00 22.1% 

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 48,500,000.00 12.1% 

  711111 Порез на зараде 35,000,000.00 8.7% 

  711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 
600,000.00 0.1% 

  711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 
2,000,000.00 0.5% 

  711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу самоопорезивањем 
4,000,000.00 1.0% 

  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% 

  711146 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске 

управе 
  0.0% 

  711147 Порез на земљиште   0.0% 
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  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 0.0% 

  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 5.9% 

  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                                   
  0.0% 

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 1,100,000.00 0.3% 

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 

Пореске управе 
1,150,000.00 0.3% 

  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% 

  713426 
Порез на пренос апсолутних права код продаје  стечајног дужника као 

правног лица 
50,000.00   

  713611 
Порез на акције на име и удела 

  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 1.2% 
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  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 5,000,000.00 1.2% 

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 190,488,446.95 47.4% 

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 190,488,446.95 47.4% 

  733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 181,542,087.00 45.2% 

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

нивоа општина 
5,063,337.95 1.3% 

  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   

  733154-3 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа општина- Мере популационе политике 
571,978.00   

  733251 
Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општина 
3,883,022.00 1.0% 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 15,676,749.00 3.9% 

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 9,226,749.00 2.3% 

  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 

 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини које користе општине и индиректин корисници 

њиховог буџета 

700,000.00   

  742241 Градске административне таксе   0.0% 

  742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова   0.0% 

  742251 
 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних 

организација у корист нивоа општине 
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  Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општине 2,500,000.00   

  742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града   0.0% 

  742351 
 Приходи које свосвојом делатношћу остваре органи и организације 

општине 
1,900,000.00   

  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 0.4% 

  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 300,000.00 0.1% 

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 200,000.00 0.0% 

  745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоаопштина 100,000.00 0.0% 
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  745143 
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног 

предузећа у корист нивоа градова 
  0.0% 

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 
295,315,195.95 73.5% 

  

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

ПРИМАЊА 
401,862,238.41 100.0% 

 

 

       Члан 9. 

 

           Члан 10. мења се и гласи: 

 

       ОПШТИ ДЕО  - РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон

. 

клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Приходи из 

буџета - Извор 

01 

Структу

ра - 

Извор 

01 (%) 

Средства из 

осталих 

извора 

финансирањ

а  

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Структура  

укупних 

јавних 

средстава(

%) 

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

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 300,348,129.88 74.7% 0.00 300,348,129.88 74.7% 

410 
РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
71,012,000.00 17.7% 0.00 71,012,000.00 17.7% 

411 Плате и додаци запослених 50,624,000.00 12.6% 0.00 50,624,000.00 12.6% 
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412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
9,363,000.00 2.3% 0.00 9,363,000.00 2.3% 

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

414 
Социјална давања 

запосленима 
3,515,000.00 0.9% 0.00 3,515,000.00 0.9% 

415 Накнаде за запослене 6,650,000.00 1.7% 0.00 6,650,000.00 1.7% 

416 
Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 
585,000.00 0.1% 0.00 585,000.00 0.1% 

420 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 

И РОБА 
95,407,330.80 23.7% 0.00 95,407,330.80 23.7% 

421 Стални трошкови 12,301,000.00 3.1% 0.00 12,301,000.00 3.1% 

422 Трошкови путовања 735,000.00 0.2% 0.00 735,000.00 0.2% 

423 Услуге по уговору 41,300,330.80 10.3% 0.00 41,300,330.80 10.3% 

424 Специјализоване услуге 11,425,000.00 2.8% 0.00 11,425,000.00 2.8% 

425 
Текуће поправке и 

одржавање (услуге и мат) 
18,508,000.00 4.6% 0.00 18,508,000.00 4.6% 

426 Материјал 11,138,000.00 2.8% 0.00 11,138,000.00 2.8% 

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 6,003,938.00 1.5% 0.00 6,003,938.00 1.5% 

451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

6,003,938.00 1.5% 0.00 6,003,938.00 1.5% 

454 
Субвенције приватним 

предузећима 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

460 
ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
50,992,572.88 12.7% 0.00 50,992,572.88 12.7% 

463 
Трансфери осталим нивоима 

власти 
39,447,346.88 9.8% 0.00 39,447,346.88 9.8% 

464 

Дотације организацијама за 

обавезно социјално 

осигурање 

4,214,972.00 1.0% 0.00 4,214,972.00 1.0% 

465 
Остале донације, дотације и 

трансфери  
7,330,254.00 1.8% 0.00 7,330,254.00 1.8% 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 22,500,000.00 5.6% 0.00 22,500,000.00 5.6% 

472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
22,500,000.00 5.6% 0.00 22,500,000.00 5.6% 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 46,488,976.00 11.6% 0.00 46,488,976.00 11.6% 

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; 
24,194,576.00 6.0% 0.00 24,194,576.00 6.0% 

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 
7,943,312.20 2.0% 0.00 7,943,312.20 2.0% 

499 Средства резерве 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

4991

1 
Стална резерва 1,191,710.00 0.3%   1,191,710.00 0.3% 

4991

2 
Текућа резерва 6,751,602.20 1.7%   6,751,602.20 1.7% 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 101,514,108.53 25.3% 0.00 101,514,108.53 25.3% 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 101,514,108.53 25.3% 0.00 101,514,108.53 25.3% 

511 
Зграде и грађевински 

објекти; 
94,800,330.53 23.6% 0.00 94,800,330.53 23.6% 

512 Машине и опрема; 6,413,778.00 1.6% 0.00 6,413,778.00 1.6% 

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  
401,862,238.41 100.0% 0.00 401,862,238.41 100.0% 
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    Члан 10. 

          

- Члан 11. мења се и гласи: 

 

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

401.862.238,41 динарам распоређују се по корисницима и то: 

 
Органи

за-

циона 

класиф

. 

П
р

о
г
р

а
м

ск
а

  
  
  

  
  
  

  
  
  

к
л

а
си

ф
. 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

н
а

 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

. 
к

л
а

си
ф

. 

И
зв

о
р

 ф
и

н
а

н
с
и

р
а

њ
а

 

ОПИС 

Извори финансирања 

расхода и издатака 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

Приходи из 

буџета (01) 

Оста

ли 

изво

ри 

фи.  

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 
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 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 

  
      

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       
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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 1,100,000.00   1,100,000.00 

  
   

24 426 
 

Материјал 1,290,000.00   1,290,000.00 

  
   

25 465 
 

Остале донације, 

дотације и трансфери 
800,000.00   800,000.00 

  
   

26 485 
 

Накнада штете за 

повреду или штету 

нанету од стране 

државних органа 

50,000.00   50,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 111 
    0.00 

  
      

Приход из буџета 12,177,000.00   12,177,000.00 

  
  

111 
   

Функција 111 12,177,000.00   12,177,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

2101-0002: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 12,177,000.00   12,177,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
12,177,000.00 0.00 12,177,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 16: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 12,177,000.00   12,177,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 16: 12,177,000.00 0.00 12,177,000.00 

  
       

      

  
 

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 500,000.00   500,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 830: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 500,000.00   500,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 
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Функција 830 500,000.00   500,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1201-0004: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 500,000.00   500,000.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1201-0004: 
500,000.00 0.00 500,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

Програм 13 
    0.00 

  
      

Приход из буџета 500,000.00   500,000.00 

  
      

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Извор финансирања за 

раздео 2 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 12,677,000.00   12,677,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

              Свега за Раздео 2. 12,677,000.00   12,677,000.00 

  
       

    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 

  
      

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

  
       

      

4             
ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВ

О 

      

  
 

0602 
    

Програм 15- Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

      

  
 

0602-

0004     
Општинско јавно 

правобранилаштво 
      

  
  

330 
   

Судови       

  
   

31 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1,371,000.00   1,371,000.00 

  
   

32 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
246,000.00   246,000.00 

  
   

33 413 
 

Накнаде у натури 15,000.00   15,000.00 

  
   

34 414 
 

социјална давања 

запосленима 
130,000.00   130,000.00 

  
   

35 415 
 

Накнада трошкова за 

запослене 
220,000.00   220,000.00 

  
   

217 416 
 

Награде за запослене и 

остали посебни расходи 
70,000.00   70,000.00 

  
   

36 422 
 

Трошкови путовања 40,000.00   40,000.00 

  
   

37 423 
 

Услуге по уговору 135,000.00   135,000.00 

  
   

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 2,570,576.00   2,570,576.00 

  
  

330 
   

Функција 330 2,570,576.00   2,570,576.00 

  
      

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0004 

    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 2,570,576.00   2,570,576.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода и зранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0602-0004: 
2,570,576.00   2,570,576.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извор финансирања за 

Програм 15 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 2,570,576.00   2,570,576.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода и зранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за Програм 15 2,570,576.00   2,570,576.00 

  
      

Извор финансирања за 

Раздео 4 
    0.00 

            01 Приход из буџета 2,570,576.00   2,570,576.00 

              Свега за Раздео 4 2,570,576.00   2,570,576.00 

  
       

      

5             
ОПШТИНСКА 

УПРРАВА 
      

    0602         

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
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    0602-0001       

Функционисање 

локалне самоупаве и 

градских општина 

      

      130       Опште јавне услуге       

  
  

  41 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
28,521,000.00   28,521,000.00 

  
  

  42 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
5,182,000.00   5,182,000.00 

  
  

  43 413 
 

Накнаде у натури 100,000.00   100,000.00 

  
  

  44 414 
 

социјална давања 

запосленима 
2,340,000.00   2,340,000.00 

  
  

  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 9,680,000.00   9,680,000.00 

  
  

  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 
3,030,254.00   3,030,254.00 

  
  

  54 482 
 

Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
23,835,000.00   23,835,000.00 

  
  

  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 1,200,000.00   1,200,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

функцију 130 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 93,638,254.00   93,638,254.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

5,240,000.00   5,240,000.00 

  
  

130 
   

Функција 130: 98,878,254.00   98,878,254.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску актнвност 

0602-0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 93,638,254.00   93,638,254.00 

  
      

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

5,240,000.00   5,240,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0602-0001: 
98,878,254.00 0.00 98,878,254.00 

  
       

      

  
 

0602-0010 
   

Програмска активност: 

Стална буџетска 

резерва 

      

  
  

112 
   

Финансијски и фискални 

послови 
      

  
  

112 60 4991
 

Средства резерве 1,191,710.00   1,191,710.00 
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1 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0010: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 1,191,710.00   1,191,710.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0602-0010: 
1,191,710.00 0.00 1,191,710.00 

  
 

0602-0009 
   

Програмска активност: 

Текућа буџетска 

резерва 

      

  
  

112 
   

Финансијски и фискални 

послови 
      

  
  

112 61 
4991

2  

Средства текуће резерве 

4% 
6,751,602.20   6,751,602.20 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0009: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 6,751,602.20   6,751,602.20 

  
      

Свега за програмску 

активност 0602-0009: 
6,751,602.20 0.00 6,751,602.20 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 112 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 7,943,312.20   7,943,312.20 

  
     

13 
Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

    0.00 

  
      

Функција 112 7,943,312.20   7,943,312.20 

  
 

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 
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Извор финасирања за 

Програм 15 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 101,831,566.20   101,831,566.20 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

6,240,000.00   6,240,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 15 108,071,566.20   108,071,566.20 

  
       

  
 

  

5.

1. 
            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 

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.

2 
            

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 
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68 423 
 

Услуге по уговору 350,000.00   350,000.00 

  
   

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 770,000.00   770,000.00 

  
  

160 
   

Функција 160 770,000.00   770,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

0602-0014: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 770,000.00   770,000.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 0602-0014: 
770,000.00 0.00 770,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

Програм 15 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 770,000.00   770,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 15 : 770,000.00   770,000.00 

  
       

      

5.

3 
            

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 

      

  
   

71 451 
 

Текуће субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

3,000,000.00   3,000,000.00 

  
    

4511 
 

Текуће субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

1,200,000.00   1,200,000.00 

  
    

4512 
 

Капиталне субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

1,800,000.00   1,800,000.00 

  
   

210 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
495,000.00   495,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

функцију 660 
     

  
  

660 
  

01 Приход из буџета 3,495,000.00   3,495,000.00 

  
      

Функција 660       

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

1501-0001: 

      

  
     

01 Приходи из буџета 3,495,000.00   3,495,000.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1501-0001: 
3,495,000.00   3,495,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програм 3 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 3,495,000.00   3,495,000.00 

  
      

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

  
      

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 
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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 
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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 

  
       

      

  
 

1102-П1 
    

Пројекат: 

Реконструкција дела 

главног цевовода у 

Александровцу 

      

  
  

630 
   

Функција:Водоснабдевањ

е 
      

  
   

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.

4  
0101 

    

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

      

  
 

0101-0001 
   

Програмска активност: 

Подршка за спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници       

      

  
  

421 
   

Функција: Пољопривреда       
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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 
      

  
      

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 
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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 

  
 

0101-П1 
    

Пројекат: Утврђивање 

плодности земљишта 
      

  
   

214 424 
 

Специјализоване услуге 75,000.00   75,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 421 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  75,000.00   75,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

421 
   

Функиција 421 75,000.00   75,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 0101-П1: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 75,000.00   75,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за пројекат 0101-

П1: 
75,000.00   75,000.00 

  
      

        

  
      

Извор финансирања за 

Програм 5: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 2,848,213.00   2,848,213.00 

  
     

04 Сопствени приход     0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,430,725.00   1,430,725.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 5: 4,278,938.00   4,278,938.00 

  
       

      

5 
 

0401 
    

ПРОГРАМ 6: 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

      

  
 

0401-0004 
   

Програмска активност: 

Управљање отпадним 

водама 

      

  
  

520 
   

Управљање отпадним 

водама 
      

  
   

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 
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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 

5 
 

0401-П2 
    

Пројекат: Рушење и 

уклањање остатака 

изгорелог објекта у 

Александровцу 

      

  
   

218 424 
 

Специјализоване услуге 1,100,000.00   1,100,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 560 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета      0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
1,100,000.00   1,100,000.00 

  
  

560 
   

Функиција 560 1,100,000.00   1,100,000.00 
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Извори финансирања за 

Пројекат 0401-П2: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета     0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
1,100,000.00   1,100,000.00 

  
      

Свега за пројекат 0401-

П2: 
1,100,000.00   1,100,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за 

Програм 6 
      

  
     

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

  
     

13 
Нераспоређени вишак 

прихода из раних година 
2,468,000.00   2,468,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 6 9,898,000.00   9,898,000.00 

  
       

      

  
 

0701 
    

ПРОГРАМ 7 - 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

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 
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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 
      

  
     

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     



 36 

  
     

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 
65,801,849.74   65,801,849.74 

  
  

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 

61,301,849.74   61,301,849.74 

  
      

Функција 451 66,801,849.74 0.00 66,801,849.74 

  
      

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 

61,301,849.74 0.00 61,301,849.74 

  
      

Свега за пројекат 0701-

П4: 
66,801,849.74 0.00 66,801,849.74 

  
       

      

  
 

0701-0002 
   

Програмска активност: 

Управљање и 

одржавање саобраћајне 

инфраструктуре  

      

  
  

360 
   

Јавни ред и безбедност 

некласификован на 

другом месту 
      

  
   

211 423 
 

Услуге по уговору 900,000.00   900,000.00 

  
   

212 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
250,000.00   250,000.00 

  
   

213 511 
 

Капитално одржавање 

зграда и објеката 
450,000.00   450,000.00 

  
   

220 426 
 

Материјал 200,000.00     

  
      

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 

  
      

        

  
      

        

  
      

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 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

62,901,849.74 0.00 62,901,849.74 

  
      

Свега за Програм 7: 75,101,849.74 0.00 75,101,849.74 

  
       

      

  
       

      

  
       

      

  
 

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 
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некласификована на 

другом месту 

  
   

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 

  
    

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:САВЕТОДА

ВНЕ-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 
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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:САВЕТОДА

ВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И 

СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ 

УСЛУГЕ 

      

  
  

090 
   

Функција: Социјална 

заштита 

некласификована на 

другом месту 

      

  
 

0901-П2 
    

Пројекат: "Помоћ у 

кући за стара лица" 
      

  
   

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 

  
  

090 
   

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:САВЕТОДА

ВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И 

СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВНЕ 

УСЛУГЕ 
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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 

  
  

090 
   

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: 

      

  
     

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 470,000.00   470,000.00 
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организацијама 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 090 
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета 470,000.00   470,000.00 

  
  

090 
   

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-П4 
    

Пројекат: 

"СТАМБЕНО 

РЕШЕЊЕ ЗА 

НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 

ИЗБЕЛИЦЕ И 

СОЦИЈАНО 

УГРОЖЕНА ЛИЦА И 

ПОРОДИЦЕ" 

      

  
  

060 
   

Функција: Становање       

  
   

113 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
1,600,000.00   1,600,000.00 

  
    

5114 
 

Пројектно планирање 400,000.00   400,000.00 

  
    

5111

2  

Изградња зграда и 

објеката 
1,200,000.00     

  
   

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 

1,700,000.00   1,700,000.00 

  
  

060 
   

Функција 060 1,700,000.00   1,700,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 0901-П4: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета     0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,700,000.00   1,700,000.00 

  
      

Свега за пројекат 0901-

П4: 
1,700,000.00   1,700,000.00 

  
      

        

  
      

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 

7,744,986.93   7,744,986.93 

  
      

Свега за Програм 11: 32,072,346.88 0.00 32,072,346.88 

  
       

      

  
       

      

  
 

1801 
    

ПРОГРАМ 12: 

ЗДРАВСТВЕНА 
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ЗАШТИТА 

  
 

1801-0002 
   

Програмска активност: 

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 

      

  
   

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 
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1801-0001 
   

Програмска 

активност:Функционис

ање 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 

  
 

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 

  
 

1801-П2 
    

ПРОЈЕКАТ:Спровођењ

е мера популационе 

политике 

      

  
  

760 
   

Функција: Услуге јавног 

здравства 
      

  
   

215 512 
 

Машине и опрема 4,853,778.00   4,853,778.00 

  
    

5125 
 

Медицинска и 

лабораторијска опрема 
970,756.00   970,756.00 

  
    

5125 
 

Медицинска и 

лабораторијска опрема 
3,883,022.00   3,883,022.00 

  
   

216 464 
 

Дотације организацијама 

за обавезно социјално 

осигурање 

714,972.00   714,972.00 

  
    

4641 
 

Текуће дотације 

организацијама за 

обавезно социјално 

осигурање 

142,994.00   142,994.00 

  
    

4641 
 

Текуће дотације 

организацијама за 

обавезно социјално 

осигурање 

571,978.00   571,978.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 760: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 1,113,750.00   1,113,750.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власит 
4,455,000.00     

  
  

760 
   

Функција 760 5,568,750.00   5,568,750.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 1801-П2: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 1,113,750.00   1,113,750.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власит 
4,455,000.00   4,455,000.00 

  
      

Свега за пројекат 1801-

П2: 
5,568,750.00   5,568,750.00 
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Извори финансирања за 

Програм 12: 
      

  
     

01 Приходи из буџета 4,290,750.00   4,290,750.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власит 
4,455,000.00   4,455,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак 

прихода из буџета 
113,000.00   113,000.00 

  
      

Свега за Програм 12: 8,858,750.00 0.00 8,858,750.00 

  
       

      

  
       

      

    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 

  
     

01 Приход из буџета 500,000.00   500,000.00 
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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 
6,672,000.00   6,672,000.00 

  
   

123 423 
 

Услуге по уговору 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извор финасирања за 

функцију 820: 
      

  
     

01 Приход из буџета 1,672,000.00   1,672,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

5,100,000.00   5,100,000.00 

  
  

820 
   

Функицја 820 6,772,000.00   6,772,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Пројекат 1201-П1: 
      

  
     

01 Приход из буџета 1,672,000.00   1,672,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 

  
      

Свега за Пројекат 1201-

П1: 
6,772,000.00 0.00 6,772,000.00 

  
       

      

    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 
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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 2,772,000.00   2,772,000.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
  0.00 0.00 

  
     

08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица 

    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 

  
      

Свега за Програм 13: 8,772,000.00 0.00 8,772,000.00 

  
       

      

  
       

      

  
 

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 

  
  

810 
   

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 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

810 
   

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 

  
   

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 

  
  

810 
   

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 

  
       

      

  
 

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 
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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 

  
      

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 
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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 
14,285,000.00   14,285,000.00 

  
    

4631 
 

Текући трансфери 

осталим нивоима власти 
13,515,000.00   13,515,000.00 

  
    

4632 
 

Капитални трансфери 

осталим нивоима васти 
770,000.00   770,000.00 
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Извор финансирања за 

функцију 912  
    0.00 

  
     

01 Приход из буџета  14,285,000.00   14,285,000.00 

  
     

06 

Донације од 

међународних 

организација 

    0.00 

  
     

07 
донације од осталих 

нивоа власти 
    0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак 

прихода 
    0.00 

  
  

912 
   

Функција 912 14,285,000.00   14,285,000.00 

  
      

Извори финансирања за 

Програмску активност 

2002-0001: 

    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 14,285,000.00   14,285,000.00 

  
     

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: 
14,285,000.00   14,285,000.00 

  
       

    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 32,240,330.80   32,240,330.80 

  
     

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: 
34,360,330.80   34,360,330.80 

  
       

    0.00 
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Извори финансирања за 

Програм 9: 
    0.00 

  
     

01 Приходи из буџета 32,240,330.80   32,240,330.80 

  
     

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: 34,360,330.80   34,360,330.80 

  
       

      

  
 

1101 
    

ПРОГРАМ 1 -

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

      

  
 

1101-001 
    

Програмска активност: 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

      

  
  

130 
   

Функција: Оште услуге       

  
   

138 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
1,550,000.00   1,550,000.00 

  
      

Извор финасирања за 

функцију 130: 
      

  
     

01 Приход из буџета       

  
     

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 
312,923,262.41 0.00 312,923,262.41 

  
     

01 Приход из буџета 204,213,860.00   204,213,860.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
    0.00 

  
     

06 
донације међународних 

организација 
    0.00 
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07 
Донације од осталих 

нивоа власти 
7,192,359.95   7,192,359.95 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

101,517,042.46   101,517,042.46 

  
       

      

5 1           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 3,051,000.00   3,051,000.00 

  
   

140 422 
 

Трошкови путовања 10,000.00     

  
   

141 423 
 

Услуге по уговору 981,000.00   981,000.00 

  
   

142 424 
 

Специјализоване услуге 1,020,000.00     

  
   

143 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
9,283,000.00   9,283,000.00 

  
   

144 426 
 

Материјал 1,200,000.00   1,200,000.00 

  
   

145 465 
 

Остале донације, 

дотације и трансфери 
30,000.00   30,000.00 

  
   

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 

  
     

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       
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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 
230,000.00   230,000.00 

  
   

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 720,000.00   720,000.00 

  
   

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 

  
       

      

  
       

      

  
 

1201-П2 
    

Пројекат 

манифестације:"ЧЕТЕР

ЕШКО ПРЕЛО" 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге 

културе 
      

  
   

162 423 
 

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

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
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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 
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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 

  
   

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 
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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 

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           

ПРЕДШКОЛСКА 

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 
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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 
150,000.00   150,000.00 

  
  

911 187 421 
 

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

  
  

911 188 422 
 

Трошкови путовања 110,000.00   110,000.00 

  
  

911 189 423 
 

Услуге по уговору 800,000.00   800,000.00 

  
  

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 
340,000.00   340,000.00 

  
  

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 

  
     

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       
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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: 
      

  
     

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 246,887,860.00   246,887,860.00 

  
     

04 
Сопштвени приходи 

буџетских корисника 
    0.00 

  
     

06 
Донације од 

међународних 
    0.00 
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организација 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
8,946,359.95   8,946,359.95 

  
     

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: 362,581,262.41   362,581,262.41 

  
       

      

  
      

        

  
      

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 
8,946,359.95   8,946,359.95 

  
     

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: 
401,862,238.41   401,862,238.41 

 

 

 

Члан 11. 

 

Члан 12. мења се и гласи: 

 

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

Функциje Функционална класификација  

Приходи из 

буџета - 

Извор 01 

Структура 

- Извор 01 

(%) 

Средства из 

осталих 

извора 

финансирања  

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Структура  

укупних 

јавних 

средстава(%) 

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

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 32,072,346.88 8.0% 0 32,072,346.88 8.0% 

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% 

050 Незапосленост; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

060 Становање; 1,700,000.00 0.4% 0 1,700,000.00 0.4% 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту; 
10,220,359.95 2.5% 0 10,220,359.95 2.5% 
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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 161,801,966.20 40.3% 0 161,801,966.20 40.3% 

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 36,358,000.00 9.0% 0 36,358,000.00 9.0% 

112 Финансијски и фискални послови 7,943,312.20 2.0% 0 7,943,312.20 2.0% 

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; 100,578,254.00 25.0% 0 100,578,254.00 25.0% 

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; 
16,922,400.00 4.2% 0 16,922,400.00 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 4,770,576.00 1.2% 0 4,770,576.00 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; 2,570,576.00 0.6% 0 2,570,576.00 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 0.4% 0 1,800,000.00 0.4% 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 79,226,787.74 19.7% 0 79,226,787.74 19.7% 

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 4,278,938.00 1.1% 0 4,278,938.00 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% 

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% 
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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 73,301,849.74 18.2% 0 73,301,849.74 18.2% 

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 11,998,000.00 3.0% 0 11,998,000.00 3.0% 

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 
3,200,000.00 0.8% 0 3,200,000.00 0.8% 

600 
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
14,793,480.79 3.7% 0 14,793,480.79 3.7% 

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 2.4% 0 9,748,480.79 2.4% 

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 
3,545,000.00 0.9% 0 3,545,000.00 0.9% 

700 ЗДРАВСТВО 8,858,750.00 2.2% 0 8,858,750.00 2.2% 

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

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% 
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720 Ванболничке услуге; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

721 Опште медицинске услуге 0.00 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. 
8,858,750.00 2.2% 0 8,858,750.00 2.2% 

800 
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ 
32,213,000.00 8.0% 0 32,213,000.00 8.0% 

810 Услуге рекреације и спорта; 12,556,000.00 3.1% 0 12,556,000.00 3.1% 

820 Услуге културе; 18,357,000.00 4.6% 0 18,357,000.00 4.6% 

830 Услуге емитовања и штампања; 500,000.00 0.1% 0 500,000.00 0.1% 

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 56,127,330.80 14.0% 0 56,127,330.80 14.0% 

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

911 Предшколско образовање 21,767,000.00 5.4% 0 21,767,000.00 5.4% 

912 Основно образовање 34,360,330.80 8.6% 0 34,360,330.80 8.6% 

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 401,862,238.41 100.0% 0 401,862,238.41 100.0% 
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     Члан 12. 

 

Члан 41. Одлуке о буџету мења се и гласи масу средстава за плате у 2018. години 

обрачунали смо тако што смо исплаћена средства за плате у 2017. години увећали за дозвољено 

повећање код предшколске установе за 10% и 5% код органа и служби локалне власти. 

 

   Члан 13. 

 

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

општине Жабари“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 020-65 /2018-01                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 28 .08. 2018. године                                                               ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

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

 

   III - 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 се приходи и примања и расходи и издаци Буџета општине Жабари за 2018. 

годину повећају у износу од 4.455.000,00 динара, јер су то наменски транфери  који су дошли на 

рачун буџета општине Жабари, а на основу Уговора о суфинансирању мера популационе 

политике јединица локлане самоуправе, и да  заједно са сопственим средствима индиректних 

корисника који су сада планирани у оквиру буџета, извор 01, укупни буџет износи 401.862.238,41 

динара. 

 

         

 

 

 

 

                        

ОПИС 

Економска Буџет за  

класификација 2018.год. 

1 2 3 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   295,315,195.95 

Текући приходи 7 295,165,195.95 

1. Порески приходи 71 88,950,000.00 

1.1. Порез на доходак грађана 7111 48,500,000.00 

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   206,365,195.95 

2.1. Трансфери од другог нивоа 

власти 733 190,488,446.95 

2.2. Приходи од имовине 741 3,850,000.00 

2.3. Приходи од продаје добара и 

услуга 742 9,226,749.00 

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,  

77,78,8 800,000.00 

3. Донације 732   
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Имајући у виду смернице за припрему одлуке о буџету јединице локалне самоуправе према 

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

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

дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.   

Промене код текућих прихода и примања врше се за износ наменских трансферних 

средстава добијених од Републике, а по основу горе поменутог Уговора потписаног од стране 

Кабинета министра без портфеља надлежног за демографију и популациону политику. 

 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 обезбеђење средстава у 

буџету по допису Грађевинског инспектора, као и обезбеђење средстава за Пројекат: „Стамбено 

решење за најугроженије избеглице и социјално угрожена лица и породице“. 

  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  43.,  47. и  

чланом 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Р. Србије“ бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 47/2018). 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по 

основу продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 295.315.195,95 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5 401.862.238,41 

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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У следећој табели дат је приказ исплаћене масе средстава по корисницима у 2017. години, 

и планирани износи масе средстава за плате у 2018. години: 

 

  Исплаћена маса средстава за плате у 2017. Планирана маса средстава за плате у 2018. години 

Назив корисника 411 412 укупно 411 и 412 411 412 укупно 411 и 412 

Скупштина 

општине 3,369,681 603,173 3,972,854 3,590,000 660,000 4,250,000 

Председник 

општине 4,346,119 777,955 5,124,074 4,850,000 880,000 5,730,000 

Општински 

правобарнилац 1,167,774 209,031 1,376,805 1,371,000 246,000 1,617,000 

Општинска управа 26,864,755 4,825,009 31,689,764 28,521,000 5,182,000 33,703,000 

Библиотека  395,993 70,883 466,876 1,230,000 225,000 1,455,000 

Центар за културу 1,161,569 207,921 1,369,490 1,300,000 225,000 1,525,000 

Вртић 8,535,380 1,527,832 10,063,212 9,762,000 1,945,000 11,707,000 

Tуристичка 

организа ција      0     0 

МЗ     0     0 

УКУПНО 45,841,271 8,221,804 54,063,075 50,624,000 9,363,000 59,987,000 
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Назив  локалне 

власти ОПШТИНА ЖАБАРИ 
      

   

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. 

ГОДИНИ 

  

 

Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  

I-X  2017. године и планирана пројекција за 

период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 

2017. годину на економским класификацијама 

411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2018. 

годину на економским класификацијама 411 и 

412 

Редн

и 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне 

власти 

Укупа

н број 

зап. у 

октобр

у 2017. 

године 

из 

извора 

01 

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 01  

Уку

пан 

број 

зап. 

у 

окт

обр

у 

201

7. 

год

ине 

из 

изв

ора 

04 

Маса 
средстав

а за 

плате на 

извору 

04  

Укупа

н број 

зап. у 

октобр

у 2017. 

године 

из 

извора 

05-08 

Маса 
средстав

а за 

плате на 

извору 

05-08   

Укупан 

планира

н број 

зап. у 

децембр

у 2018. 

године 

из 

извора 

01 

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 01 

Укупа

н 

плани

ран 

број 

зап. у 

децемб

ру 

2018. 

године 

из 

извора 

04 

Маса 
средстав

а за 

плате 

на 

извору 

04 

Укупан 

планира

н број 

зап. у 

децембр

у 2018. 

године 

из 

извора 

05-08 

Маса 
средстав

а за 

плате 

на 

извору 

05-08 

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

1 

Органи и 

службе 

локалне 

власти 0 42,164,000 0   0   0 45,300,000 0   0   

      Изабрана 

лица 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   
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2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         0 1,836,000 0   0   0 2,980,000 0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

3 

Остале 

установе из 

области 

јавних 

служби које 

се 

финансирају 

из буџета 

(навести назив 

установе):                                                                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

2. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0       0   0   0   

4. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

5. 0   0   0   0   0   0   



 69 

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

4 

Дирекције 

основане од 

стране 

локалне 

власти 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

5 

Месне 

заједнице 0   0 1,224,000 0   0   0   0   

     Изабрана 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

6 

Предшколске 

установе  0 10,063,000 0   0   0 11,707,000 0   0   

Постављена 

лица 0   0   0   0   0   0   

Запослени 0   0   0   0   0   0   

7 

Нове установе 

и органи 

(навести назив 

установа и 

органа):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

2. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   
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      Запослени 0   0   0   0   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

8 

Укупно за све 

кориснике 

буџетa који се 

финансирају  

са економских 

класификациј

а 411 и 412 0 54,063,000 0 1,224,000 0 0 0 59,987,000 0 0 0 0 

 

      Изабрана 

лица 0   0   0   0   0   0   

 

      

Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

 
      Запослени 0   0   0   0   0   0   
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Шифра 

Опис 

Приходи из 

буџета - 

Извор 01 

Стру

ктура 

- 

Изво

р 01 

(%) 

Средст

ва из 

остали

х 

извора 

финан

сирањ

а  

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%   

  1101-П2   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/одр

жавање 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% 

  

  

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 0.4% 

  

  

1102-П1 

Реконструкција 

дела главног 

цевовода у 

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

  1102-П2   0.00 0% 0 0.00 0.0%   

  1102-П3   0.00 0% 0 0.00 0.0%   

  1102-П20   0.00 0% 0 0.00 0.0%   

1501 

  

Програм 3.  

Локални 

економски 

развој 

3,495,000.00 1% 0 3,495,000.00 0.9% 

Општинска 

управа-

Начелник, 

Јавно 

комунално 

предузеће-

Директор 

  

1501-

0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

3,495,000.00 1% 0 3,495,000.00 0.9% 

  

  

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% 

  

  1501-П1   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% 

  

0101 

  

Програм 5.  

Пољопривреда 

и рурални 

развој 

4,278,938.00 1% 0 4,278,938.00 
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 0.2% 

  

  

0101-

0002 

Мере подршке 

руралном 

развоју 

3,203,938.00 1% 0 3,203,938.00 0.8% 

  

  

0101-П1 

Утврђивање 

плодности 

земљишта 

75,000.00 0% 0 75,000.00 0.0% 

  

  0101-П2   0.00 0% 0 0.00 0.0%   

  0101-П20   0.00 0% 0 0.00 0.0%   

0401 

  

Програм 6.  

Заштита 

животне 

средине 

9,898,000.00 2% 0 9,898,000.00 
2.5

% 

Општинска 

управа-

Начелник 

  

0401-

0001 

Управљање 

заштитом 

животне 

0.00 0% 0 0.00 0.0% 
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средине 

  

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%   

  

0401-П2 

Уклањање 

остатака 

изгорелог 

објекта у 

Александровцу 

1,100,000.00 0% 0 1,100,000.00 0.3% 

  

0701   

Програм 7.  

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктур

а 

75,101,849.74 19% 0 75,101,849.74 
18.7

% 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 0% 0 2,000,000.00 0.5%   

  

0701-П4 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине 

Жабари 

66,801,849.74 17% 0 66,801,849.74 
16.6

% 

  

2001 

  

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

21,767,000.00 5% 0 21,767,000.00 
5.4

% 

Предшколс

ка установа-

Директор 

  

2001-

0001 

Функционисање 

и остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

21,767,000.00 5% 0 21,767,000.00 5.4% 

  

2002   

Програм 9.  

Основно 

образовање и 

васпитање 

34,360,330.80 9% 0 34,360,330.80 
8.6

% 

Основне 

школе-

Директор 

  

2002-

0001 

Функционисање 

основних школа 
32,145,000.00 8% 0 32,145,000.00 8.0% 
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  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 

пасоша за 

школе 

400,000.00 0% 0 400,000.00 0.1% 

  

  

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% 

  

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 

32,072,346.88 8% 0 32,072,346.88 
8.0

% 

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 1.2% 

  

  

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

  

0901-П4 

Стамбено 

решење за 

најугроженије 

избеглице и 

социјално 

угрожена лица 

и породице 

1,700,000.00 0% 0 1,700,000.00 0.4% 

  

1801 

  

Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

8,858,750.00 2% 0 8,858,750.00 
2.2

% 

Дом 

здравља-

Директор, 

Начелник 

ОУ 

  

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%   

  

1801-П2 

Спровођење 

мера 

популационе 

политике 

5,568,750.00 1% 0 5,568,750.00 1.4% 

  

1201 

  

Програм 13.  

Развој културе 

и 

информисања 

19,657,000.00 5% 0 19,657,000.00 
4.9

% 

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 

500,000.00 0% 0 500,000.00 0.1% 

  

  

1201-

0005 

Унапређење 

јавног 

информисања 

на језицима 

националних 

мањина 

0.00 0% 0 0.00 0.0% 
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1201-

0006 

Унапређење 

јавног 

информисања 

особа са 

инвалидитетом 

0.00 0% 0 0.00 0.0% 

  

  

1201-П1 

Реконструкција 

Дома културе у 

Породину 

6,772,000.00 2% 0 6,772,000.00 1.7% 

  

  
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% 

  

  
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% 

  

1301 

  

Програм 14.  

Развој спорта 

и омладине 

12,556,000.00 3% 0 12,556,000.00 
3.1

% 
Спортски 

савез 

  

1301-

0001 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

12,556,000.00 3% 0 12,556,000.00 3.1% 

  

  

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% 

  

0602 

  

Програм 15.  

Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

127,672,142.20 32% 0 127,672,142.20 
31.8

% 

Правобрани

лац, МЗ, 

Општинска 

управа 

  

0602-

0001 

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

99,428,254.00 25% 0 99,428,254.00 
24.7

% 

  

  

0602-

0002 

Функционисање 

месних 

заједница 

15,860,000.00 4% 0 15,860,000.00 3.9% 

  

  

0602-

0003 

Сервисирање 

јавног дуга 
0.00 0% 0 0.00 0.0% 

  

  

0602-

0004 

Општинско/гра

дско 

правобранилаш

тво 

2,570,576.00 1% 0 2,570,576.00 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% 
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0602-

0009 

Текућа 

буџетска 

резерва 

6,751,602.20 2% 0 6,751,602.20 1.7% 

  

  

0602-

0010 

Стална 

буџетска 

резерва 

1,191,710.00 0% 0 1,191,710.00 0.3% 

  

  

0602-

0011 
Робне резерве 0.00 0% 0 0.00 0.0% 

  

  

0602-

0014 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

770,000.00 0% 0 770,000.00 0.2% 

  

  0602-П1 
Пројекат јавних 

радова 
1,100,000.00 0% 0 1,100,000.00 0.3%   

0602 

  

Програм 16.  

Политички 

систем 

локалне 

самоуправе 

36,650,400.00 9% 0 36,650,400.00 
9.1

% 
Скупштина-

Председник 

општине 

  

2101-

0001 

Функционисање 

Скупштине 
11,641,000.00 3% 0 11,641,000.00 2.9% 

  

  

2101-

0002 

Функционисање 

извршних 

органа 

22,927,000.00 6% 0 22,927,000.00 5.7% 

  

  

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-П20   0.00 0% 0 0.00 0.0%   

    

УКУПНИ 

ПРОГРАМСК

И ЈАВНИ 

РАСХОДИ  

401,862,238.41 100% 0 401,862,238.41 
100.

0% 

Председник 

општине-

Наредбодава

ц 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     

       
  

          

         

81,571,299 107,381,419 13,000,000 13,000,000 13,000,000 

         

81,571,299 107,381,419 13,000,000 13,000,000 13,000,000 

         
                у дин (заокружено на 000) 

  

Р.б
р. 

Назив капиталног 
пројекта 

Шифр
а 

програ
ма 

Шифра 
програмс

ке 
активнос

ти/ 
Пројекта 

Конт
о 3. 

ниво 

Конт
о 4. 

ниво 
Извор 

Реали
зован

о 
закљу
чно са 
31.12.2

016. 
годин

е 

2017- 
план 

2017 - 
процена 
реализац

ије 

 2018  2019  2020 
Након   
2020 

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

1 
Рекпнструкција дела 
главнпг цевпвпда у 
Александрпвцу  

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

2 
Асфалтираое путева на 
теритприји ппштине 
Жабари 

0701 П 0701-0002 511 5113 13    07   16,677,476 16,677,476 65,801,850 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3 

Уређеое 
(ревитализација) 
ппљских путева на 
теритприји ппштине 
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 

4 

Извпђеое радпва на 
летоем пдржаваоу 
лпкалних путева и улица 
на теритприји ппштине 

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 
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Жабари 

5 

Инвестиципнп 
пдржаваое ОШ "Херпј 
Рпса Трифунпвић 
Александрпвац 

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

6 

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

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

7 
Ппјачанп пдржаваое и 
дпградоа сппртскпг 
терена у Влашкпм Дплу 

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

8 

Грађевински радпви на 
адаптацији и санацији 
О.Ш. "Дуде Јпвић" ул. 
Кнеза Милпша 117,  
Жабари 

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

9 

Грађевински радпви на 
адаптацији и санацији 
шкплскпг пбјекта 
пснпвне шкпле "Дуде 
Јпвић" издвпјенп 
пдељеое Брзпхпде, 
ппштина Жабари 

    511 5113 07   8,307,216 8,307,216         

10 

Грађевински радпви на 
санацији и адаптацији 
здравствене амбуланте у 
Влашкпм Дплу 

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

11 

Завршетак шкплске 
фискултурне сале у ОШ 
„Дуде Јпвић” Жабари, 
ради релизације 
прпграма Заврши 
заппчетп 

1301 П1 1301-003 511 5113 07   13   13,439,280 13,255,181         
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12 

Санација Шајкпвачкпг 
пптпка  
(пбезбеђеое прптицајнпг 
прпфила бујичних 
пптпка) 

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

13 

Израда прпјектне 
дпкуменације за 
устанпве културе у 
ппштини Жабари 

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

14 
Прпјекти за Индустријску 
зпну Жабари   1101-0001 511 5114     550,000   1,550,000       

15 

Израда прпјектне 
дпкументације за 
впдпснабдеваое у 
ппштини Жабари 

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

16 

Израда прпјектне 
дпкументације за путну 
инфраструктуру у 
ппштини 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 прпјектне 
дпкуменације за 
канализацију у ппштини 
Жабари 

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

18 
Рекпнструкција Дпма 
културе у Ппрпдину 1201 П 1201-0001 511 5113 13   5,000,000   6,672,000       

19 
Изградоа надстрешнице 

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

20 
Стручни надзпр 

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

21 
Управљаое и пдржаваое 
сапбраћајне 
инфраструктуре 

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

22 
Ппправљаое 
сапбраћајне 
инфраструктуре 

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

23 
Рушеое и уклаоаое 
пстатака изгпрелпг 
пбјекта у Александрпвцу 

  0401 424 4246         1,100,000       
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24 

Каблпвски впд за 
прикључеое 
вишеппрпдичнпг 
стамбенпг пбјекта у ул. 
Кнеза Милпша 117 у 
Жабарима 

  0901 511 5112         1,200,000       

25 

Управљаое и пдржаваое 
сапбраћајне 
инфраструктуре - 
Прпјектнп планираое 

    511 5114 01       450,000 450,000 450,000 450,000 

 

 

 

             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       
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  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       

  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       
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        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       

        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 9,848,000.00       

  0401-0004 520   Управљање отпадним водама 9,848,000.00       

      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) 780,000.00       

      425 Текуће поправке и одржавање 740,000.00       

      423 Услуге по уговору 40,000.00       

      4235 Стручне услуге 40,000.00       
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  0401-0005 510   Управљање комуналним отпадом 6,500,000.00       

      424 Специјализоване услуге 6,500,000.00       

      4249 Специјалаизоване услуге 6,500,000.00       

                      

  2/4/1901 560   

Рушење и уклањање остатка изгорелог 

објекта у Александровцу  1,100,000.00       

      424 Специјализоване услуге 1,100,000.00       

      4246 Услуге очувања животне средине 1,100,000.00       

                      

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 9,848,000.00       

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 9,848,000.00       

        Из других извора         

                      

        

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 75,101,850.00 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 
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      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 

  0701-П5   511 

Асфалтирање путева на територији општине 

Жабари 66,801,850.00 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 

      511 Зграде и грађевински објекти 65,801,850.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

      5113 Капитално одржавање зграда и објеката 65,801,850.00 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: 75,101,850.00 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 75,101,850.00 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       
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      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       

                      

        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 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 

  6/19/1902 60   

Стамбено решење за најугроженије избеглице 

и социјално угрожена лица и породице 1,200,000.00       

      511 Зграде и грађевински објекти 1,200,000.00       

      5112 

Кабловски вод за прикључење 

вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза 

Милоша 117 у Жабарима 1,200,000.00       

                      

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 1,200,000.00       

        Из других извора         
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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 7,472,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

  1201-0001 820    Функционисање локалних установа културе  7,472,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

      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 6,772,000.00       

      511  Зграде и грађевински објекти  6,672,000.00       

      423  Услуге по уговору  100,000.00       

                      

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка Након 2020.         

        Укупна вредност: 7,472,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 7,472,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

        Из других извора         
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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       

                  

        Година почетка 2018.         

        Година завршетка 2018.         

        Укупна вредност: 16,340,000.00       

        Извори финансирања:         

        Буџет општине 16,340,000.00       

        Из других извора         
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        УКУПНИ РАСХОДИ : 129,269,599.59 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 9,848,000.00 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 7 75,101,850.00 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 11 1,200,000.00       

        УКУПНО ПРОГРАМ 12 290,000.00 0.00 0.00 0.00 

        УКУПНО ПРОГРАМ 13 7,472,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

        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: 129,269,599.59 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.акт

ивност,п

ројекат Функција ЦИЉ ИНДИКАТОР 

Средства 

буџета 2018.g.  % 

 

Сред. 

из 

ост. 

извор

а 

2018. 

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 0.00 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                                                  

Управљање/одржава

ње 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 

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 0004 560 

Унапређење заштите од заразних и других 

болести које преносе животиње 

1.Висина накнаде штете за 
уједе паса и мачака луталица,                         

2.Третиране површине за 

сузбијање глодара и инсеката 2,100,000.00 0.52   2,100,000.00 2,163,000.00 2,249,520.00 
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Одржавање гробља 

и погребне услуге 0006 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 0008 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 1.98   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 0001   

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 3,495,000.00 1.13   3,495,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 3.   3,495,000.00 1.13   3,495,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 

4. РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 1502. 473 Повећање прихода од туризма 

Проценат повећања укупног 

броја гостију                          0.00   0.00 0.00 0.00 

Управљање 

развојем туризма 0001.   

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:Новогоди
шње 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 
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Мере подршке 

руралном развоју 0002   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 

Пројекат:Утврђивањ

е плодности 

земљишта П   

Раст производње и стабилност дохотка 

произвођача 

Број домаћинстава која су 

учестововала у утврђивању 

плосности земљишта 75,000.00 0.02   75,000.00 77,250.00 80,340.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 5   4,278,938.00 1.38   4,278,938.00 4,407,306.14 4,583,598.39 

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 

Управљање 

отпадним водам 0004 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 0005 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 

Пројекат:Уклањање 

остатака изгорелог 
објекта у 

Александровцу П 560 Отклањање остатака изгореле зграде Количина уклоњеног отпада 1,100,000.00 0.36   1,100,000.00 0.00 0.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 6   9,898,000.00 3.20   9,898,000.00 10,194,940.00 10,602,737.60 
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7.ОРГАНИЗАЦИЈ

А САОБРАЋАЈА 

И ПУТНА 

ИНФРАСТУКТУР

А 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 0002   

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:Ревитализа
ција 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 66,801,849.74 21.62   66,801,849.74 68,805,905.23 71,558,141.44 

Управљање и 
одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 0002 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    75,101,849.74 24.30   75,101,849.74 77,354,905.23 80,449,101.44 

8.ПРЕТШКОЛСК

О 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) 32,145,000.00 10.40   32,145,000.00 33,109,350.00 34,433,724.00 
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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:   34,360,330.80 11.12   34,360,330.80 35,391,140.72 36,806,786.35 

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 0001 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 
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Пројекат:Стамбено 

решење за 
најугроженије 

избелице  и 

социјално угрожена 
лица и породице П 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 1,700,000.00 0.55   1,700,000.00 1,751,000.00 1,821,040.00 

Подршка 

реализацији 

програма Црвеног 
крста 0005   

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 

0006   

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:   32,072,346.88 10.38   32,072,346.88 33,034,517.29 34,355,897.98 

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 0001   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 0003   

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 

Пројекат:Спровође

ње мера 
популационе 

политике П   

Брига о наталитету и здравственом стању 

пре свега жена Укупан број  ултразвук у ДЗ 5,568,750.00 1.80   5,568,750.00 0.00 0.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 12:   8,858,750.00 2.87   8,858,750.00 9,124,512.50 9,489,493.00 

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 6,772,000.00 2.19   6,772,000.00 6,975,160.00 7,254,166.40 

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 

Унапређење 

система очувања и 

представљања 

културно-
историјског наслеђа 0003   Очување и заштита културног наслеђа 

Број пројеката и улагања за 

очување и заштиту културног 
наслеђа код Верских заједница 800,000.00 0.26   800,000.00 824,000.00 856,960.00 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса у 
области јавног 

информисања 0004   

Повећана понуда квалитетних медијских 
садржаја из области друштвеног живота 

локалне заједнице 

Број програмских садржаја 
подржаних на конкурсима 

јавног информисања 500,000.00 0.16   500,000.00 515,000.00 535,600.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13:   19,657,000.00 6.36   19,657,000.00 20,246,710.00 21,056,578.40 
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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  0001   

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 0001   

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 99,428,254.00 32.17   99,428,254.00 102,411,101.62 106,507,545.68 

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 

Функционисање 

месних заједница 0002   

Обезбеђено задовољавање потреба и 
интереса локалног становништва 

деловањем месних заједница  

Број иницијатива /предлога 

месних заједница према 

граду/општини у вези са 
питањима од интереса за 

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

Општинско јавно 
правобранилаштво 0004   

Заштита имовинских права интереса града/ 
општине  

Број решених предмета у 

односу на укупан број предмета 
на годишњем нивоу 2,570,576.00 0.83   2,570,576.00 2,647,693.28 2,753,601.01 

Текућа буџетска 

резерва 0009   

Обезбеђење средстава за непланиране и 
недовољно планиране расходе током 

родине 

Реализација програма пројеката 

за које нису довољно планирана 
средства буџетом за текућу 

годину 6,751,602.20 2.18   6,751,602.20 6,954,150.27 7,232,316.28 

Стална буџетска 

резерва 0010   

Обезбеђење средстава у ванредним 

ситуацијама и ванредноф или ратног стања 

Обезбеђење средстава у 

ванредним ситуацијама и 

ванредног или ратног стања 1,191,710.00 0.39   1,191,710.00 1,227,461.30 1,276,559.75 
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Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 0014   

Изградња ефикасног превентивног система 

заштите и спасавања на избегавању 

последица елементарних и других непогода 

Број идентификованих објеката 

критичне инфраструктуре (нпр. 

трафо станице) 770,000.00 0.25   770,000.00 793,100.00 824,824.00 

      Укупно ПРОГРАМ 15. 0.00 127,672,142.20 41.31   127,672,142.20 131,502,306.47 136,762,398.72 

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 22,927,000.00 7.42   22,927,000.00 23,614,810.00 24,559,402.40 

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.   36,650,400.00 11.86   36,650,400.00 37,749,912.00 39,259,908.48 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:     0.00   0.00 0.00 0.00 

      УКУПНИ РАСХОДИ :     0.00   0.00 0.00 0.00 

      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   3,495,000.00 1.13   3,495,000.00 3,599,850.00 3,743,844.00 

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

      УКУПНО ПРОГРАМ 5   4,278,938.00 1.38   4,278,938.00 4,407,306.14 4,583,598.39 

      УКУПНО ПРОГРАМ 6   9,898,000.00 3.20   9,898,000.00 10,194,940.00 10,602,737.60 

      УКУПНО ПРОГРАМ 7   75,101,849.74 24.30   75,101,849.74 77,354,905.23 80,449,101.44 

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

      УКУПНО ПРОГРАМ 9   34,360,330.80 11.12   34,360,330.80 35,391,140.72 36,806,786.35 

      УКУПНО ПРОГРАМ 11   32,072,346.88 10.38   32,072,346.88 33,034,517.29 34,355,897.98 

      УКУПНО ПРОГРАМ 12   8,858,750.00 2.87   8,858,750.00 9,124,512.50 9,489,493.00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13   19,657,000.00 6.36   19,657,000.00 20,246,710.00 21,056,578.40 

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

      УКУПНО ПРОГРАМ 15   127,672,142.20 41.31   127,672,142.20 131,502,306.47 136,762,398.72 

      УКУПНО ПРОГРАМ 16.   36,650,400.00 11.86   36,650,400.00 37,749,912.00 39,259,908.48 

 

    УКУПНО   401,862,238.41 100.00   401,862,238.41 413,918,105.56 430,474,829.78 
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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.актив

ност Пројекат Функција     Корисници 

Средства 

буџета  % 

Ср

едс

тва 

из 

ост

ал

их 

изв

ора 

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  12,177,000.00 3.06   12,177,000.00 

  

13. Развој културе и 

информисања 1201-0004   830 Информисање 500,000.00 0.13   500,000.00 

          Укупно раздео 2: 12,677,000.00 3.19   12,677,000.00 

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 2,570,576.00 0.65   2,570,576.00 

          Укупно раздео 4: 2,570,576.00 0.65   2,570,576.00 
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5.00.01. 15. Локална самоуправа 0602-0001   130 Општинска управа 99,028,254.00 24.92   99,028,254.00 

    0602-0009   112 Текућа буџетска резерва 6,751,602.20 1.70     

        112 Стална буџетска резерва 1,191,710.00 0.30   1,191,710.00 

      0602 П1 620 

Тек.донације НАЦИОНАЛНОЈ 

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

          Укупно раздео 05.00.00. 108,071,566.20 27.19   108,071,566.20 

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 770,000.00 0.19   770,000.00 

5.00.4. 3. Локални економски развој 1501-0001   660 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 3,495,000.00 0.88   3,495,000.00 

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-П1 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 

      0101-П2 421 Утврђивање плодности земљишта 75,000.00 0.02   75,000.00 

          Укупно програм 5 4,278,938.00 1.08   4,278,938.00 
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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 

      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 

      0401-П3 560 

Уклањање остатака изгорелог 

објекта у Александровцу 1,100,000.00 0.28   1,100,000.00 

          Укупно програм 6 9,898,000.00 2.49   9,898,000.00 

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 66,801,849.74 16.81   66,801,849.74 

    0701-002   360 

Јавни ред и безбедност 

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

          Укупно програм 7: 75,101,849.74 18.90   75,101,849.74 

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 
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    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" 1,700,000.00 0.43   1,700,000.00 

          Укупно програм 11: 32,072,346.88 8.07   32,072,346.88 

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     500,000.00 

      1801-П 760 

Пројекат:Мере популационе 

политике 5,568,750.00     5,568,750.00 

          Укупно програм 12: 8,858,750.00 2.23   8,858,750.00 

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 6,772,000.00 1.70   6,772,000.00 

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

          Укупно програм 13: 8,772,000.00 2.21   8,772,000.00 

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     
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      2002-П3 912 Технички пријем школа 495,330.80 0.12     

        912 Осн.школа "Дуде Јовић"Жабари 14,285,000.00 3.59   14,285,000.00 

    2002-0001   912 
Осн.школа"Роса 

Трифуновић"Александровац 11,760,000.00 2.96   11,760,000.00 

          Укупно програм 9: 34,360,330.80 8.65   34,360,330.80 

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 

          Укупно програм 1: 1,550,000.00 0.39   1,550,000.00 

          Укупно  глава 5.00.: 312,923,262.41 78.74 
0.0

0 312,923,262.41 

5.1. 

15. Опште услуге локалне 

самоуправе 0602-0002   160 Месне заједнице 15,860,000.00 3.99   15,860,000.00 

          
Укупно 5.1. 

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 5.2. 6,786,000.00 1.71 

0.0

0 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 5.3. 3,599,000.00 0.91 

0.0

0 3,599,000.00 

          Укупно5.2 и 5.3. 10,385,000.00 2.61 
0.0

0 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 
0.0

0 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 
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          Укупно раздео 05.5. 1,646,000.00 0.41   1,646,000.00 

          Укупно раздео 5: 362,581,262.41 91.24 
0.0

0 362,581,262.41 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 401,862,238.41 100.00 
0.0

0 401,862,238.41 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1 1,550,000.00 0.39   1,550,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 12,298,480.79 3.09 

0.0

0 12,298,480.79 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 3,495,000.00 0.88 

0.0

0 3,495,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 4 1,646,000.00 0.41 

0.0

0 1,646,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 4,278,938.00 1.08 

0.0

0 4,278,938.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 9,898,000.00 2.49 

0.0

0 9,898,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 75,101,849.74 18.90 

0.0

0 75,101,849.74 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 21,767,000.00 5.48 

0.0

0 21,767,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 34,360,330.80 8.65 

0.0

0 34,360,330.80 

          УКУПНО ПРОГРАМ 11 32,072,346.88 8.07 

0.0

0 32,072,346.88 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 8,858,750.00 2.23 

0.0

0 8,858,750.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 19,657,000.00 4.95 

0.0

0 19,657,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 12,556,000.00 3.16 

0.0

0 12,556,000.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 127,672,142.20 32.13 

0.0

0 127,672,142.20 

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 36,650,400.00 9.22 

0.0

0 36,650,400.00 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 401,862,238.41 100.00 
0.0

0 401,862,238.41 

 

Број: 400-98 /2018-01                                                                                                                              Аналитичар буџета  

Датум: 28. 08.2018. год.                                                                                                               Надица Ивковић, дипл.екон., с.р. 

     



  

 На основу члана 76.Закона о буџетском систему („Службени гласник Р.Србије“бр. 54/2009, 

73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. 108/13,142/2014,68/15,103/15, 99/2016 и 

113/2017), чл.8 Уредбе о буџетском рачуноводству(„Службени гласник Р.Србије“ бр.125/03) и 

Правилника о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним 

примањима и издацима јединица локалне самоуправе („Службени гласник Р.Србије“бр.10/04 ), на 

основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» број 129/07 

и 83/2014) , на основу члана 13. Статута општине Жабари (« Службени гласник општине 

Жабари»број 7/2008,3/2013,4/2014,7/2014,10/2015 и 6/2017), Буџета општине Жабари за 

2018.годину „Сл.гласник општине Жабари“бр.14/2017, 1/2018 и 9/2018)  Председник општине 

Лукић Јован, донео је  11.07.2018.године 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

    О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ 

ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ ИЗДАЦИМА ПО ФИНАНСИЈСКОМ  ПЛАНУ 

БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ПЕРИОД  

ЈАНУАР-ЈУНИ 2018. ГОДИНЕ 

 

 

                                                                           I 

                              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о оствареним приходима и примањима и 

извршеним расходима и издацима по финансијском плану  буџета и буџетских корисника Општине 

Жабари за период Јануар-Јуни 2018 године. 

 

                                                                          II 

                               Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима по финансијском 

плану прихода и расхода буџета и буџетских корисника општине Жабари за период Јануар-Јуни  

2018. године, је саставни део овог Закључка. 

                                                                         III 

 

                              Овј Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

         
Број 400-78/2018-01                                                        

   У Жабарима 11.07.2018.год .                                                   

 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

 ЛУКИЋ ЈОВАН, С.Р. 

 

 

 

 

 



 106 

 

                На основу члана 76.Закона о буџетском систему („Службени гласник Р.Србије“бр. 

54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. 108/13,142/2014,68/15,103/15, 

99/2016 и 113/2017), чл.8 Уредбе о буџетском рачуноводству(„Службени гласник Р.Србије“ 

бр.125/03) и Правилника о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и 

оствареним примањима и издацима јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Р.Србије“бр.10/04 ), на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Србије» број 129/07 и 83/2014) , на основу члана 13. Статута општине Жабари (« 

Службени гласник општине Жабари»број 7/2008,3/2013,4/2014,7/2014,10/2015 и 6/2017), Буџета 

општине Жабари за 2018.годину („Сл.гласник општине Жабари“бр.14/2017, 1/2018 и 9/2018)  

Скупштина општине Жабари, донела је                                      28.08.2018.године 

 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

    О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ 

ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ ИЗДАЦИМА ПО ФИНАНСИЈСКОМ  ПЛАНУ 

БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ПЕРИОД  

ЈАНУАР-ЈУНИ 2018. ГОДИНЕ 

 

 

                                                                           I 

 

                              ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о оствареним приходима и примањима и 

извршеним расходима и издацима по финансијском плану  буџета и буџетских корисника Општине 

Жабари за период Јануар-Јуни 2018 године. 

 

                                                                          II 

 

                               Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима по финансијском 

плану прихода и расхода буџета и буџетских корисника општине Жабари за период Јануар-Јуни  

2018. године, је саставни део овог Закључка. 

 

                                                                         III 

 

                              Овј Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

         
Број 020- 64 /2018-01                                   

   У Жабарима, 28.08. 2018год .                                                  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

 ДЕЈАН АДАМОВИЋ, с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ  
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ  

РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ БУЏЕТА  

И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2018. ГОДИНЕ 

 

 

Буџет општине Жабари за 2018 .годину донет је 14.12.2017. године, број:400-206 

(»Службени гласник општине Жабари« бр.14/2017 ), у укупном износу од 309.035.028,72 динара. 

        План буџета за 2018.годину је динара 287.745.836,00  а расходи су планирани у износу 

од 309.035.028,72 динара тако да је планиран ДЕФИЦИТ у износу од 21.289.192,72 динара који се 

покрива из пренетих неутрошених средстава из предходне године 2017.г. 

          Први квартални план , код буџета износи, 88.927.640,97 динара а то је 30,91% од 

годишњег текућег буџета за 2018. годину  или 28,78% од укупних прихода и примања заједно са 

пренетим неутрошеним средствима из 2017.године oд динара 21.289.192,72+ донације од осталих 

нивоа власти динара 350.000,00+добровољни трансфери од физичких и правних лица 200.000,00 

динара+ јавни приходи-буџетска средства динара 67.088.448,25. 

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

Децембру 2017.године а заведен је под бројем 400-223 дана 28.12.2017.године.  

        У међувремену извршена је измена и допуна Одлуке о буџету општине Жабари за 

2018.годину где су првим ребалансом средства буџета увећана за разлику  средства неутрошених 

из предходне године динара 85.257.849,74 (од укупно динара 106.547.042,46) и за 2.737.359,95 

динара добијена наменски за социјални програм од надлежног Министарства  и 377.000,00 динара 

наменских трансферних средстава од Републике за дечју заштиту=88.372.209,69 динара тако да 

сада Буџет износи динара 397.407.238,41 .  

           Укупан буџет садржи 286.168.836,00 буџетских средстава, донације од осталих 

нивоа власти динара 4.491.359,95, добровољни трансфери од физичких и правних лица динара 

200.000,00 и 106.547.042,46 динара пренета неутрошена средства из предходних година. 

           Кумулативни план буџета за Први квартал износи динара 177.299.850,66 динара или 

44,62% од годишњег плана буџета и садржи 67.088.448,25 динара буџетских прихода, добровољни 

трансфери ид физичких и правних лица динара 200.000,00, донације од осталих нивоа власти 

динара 3.464.359,95 и 106.547.042,46 динара пренетих неутрошених средстава из предходних 

година.. 

          Највећи део пренетих неутрошених средстава из предходне године односи се на 

обавезе неизвршене у предходној години а мањи део  на повећање оних позиција за које нису 

довољно планирана средства у овој години. 

        Планирана динамика за овај период прелази мало већ утврђену динамику али то је наша 

процена остварења за овај период. 

Текући буџетски приходи за први квартал остварени су у износу од 65.388.759,39 

динара или са 93,25% од кварталног плана а у односу на годишњи план остварење је са 16,46%, 

пренета неутрошена средства из 2017.године износе  106.547.042,46 динара,  тако да су укупна 

средства за овај период у износу од 171.935.801,85 динара , док је остварење прихода и примања 

осталих буџетских корисника без пренетих неутрошених средстава у износу од 909.000,00 динара,  

пренета неутрошена средства из предходне године осталих буџетских корисника у износу од 

63.000,00 динара чине масу од 972.000,00 динара а укупна средства Трезора су у износу од 

172.908.000,00 динара. 

         По евиденцији буџета општине, расходи и издаци буџета општине за први квартал 

извршени су у износу од 57.128.002,54 динара или са 32,22% у односу на квартал а у односу на 

годишњи план извршење је 14,38% , док су укупни расходи и издаци осталих буџетских корисника 

из сопствених извора извршени у износу од 929.000,00 динара, што чини укупну масу извршених 

расхода и издатака Трезора општине од 58.057.002,54 динара (Табела по позицијама) а то је више у 

односу на консолидовану табелу за динара 98.000,00 динара  колико се и налазе средства буџета 

код буџетских корисника на рачуну а неутрошена.    
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         Консолидацијом извршених расхода и издатака Трезора по корисницима утврдили смо 

да су исти извршени у износу од 57.030.000,00 динара од буџетских средстава  за овај период , 

мање за 98.000,00 динара колико је пренето корисницима али средства нису утрошена и налазе се 

на рачуну истих, што се може видети из горње табеле по основним наменама издатака и из 

приложене табеле расхода по корисницима.  

       Неслагање имамо код ГОТОВИНСКЕ ОСНОВЕ и то код Месних зуаједница за 4.000,00 

динара које нису приказане као трошак у 2018.години иако су у 2018.години пренета са рачуна 

Месних заједница на рачун буџета општине из разлога што су у 2017.години код Месних заједница 

приказани као обавезе према буџету а приходи су сторнирани .  

Финансијски план за други квартал буџета и осталих буџетских корисника донет је у 

марту а заведен је под бројем 400-43 дан 30.03.2018.године када је на њега дата сагласност 

Решењем од стране Председника општине као Извршног органа.  

Приходи и примања , расходи и издаци буџета за период Април-Јуни 2018.године, 

планирани су у износу од 69.904.948,25 динара .Финансијски план буџетских средстава за други 

квартал планиран је са 17,59% од годишњег плана са првим ребалансом и са пренетим средствима 

из предходне године а од текућих прихода и примања од 290.860.195,95 динара то је 24,04% и 

садрже буџетска средства у износу од 68.877.948,25 и 1.027.000,00 динара су трансферна средства 

од другог нивоа власти .  

           У међувремену Скупштина је дана 08.06.2018.године под бројем: 400-69/2018-01 

донела Одлуку о другој измени и допуни Одлуке о буџету за 2018. годину где се буџет за 2018. 

годину остао на истом нивоу каи после првог ребаланса.  и да  износи динара 397.407.238,41. 

 Укупан буџет садржи 286.168.836,00 буџетских средстава, донације од осталих нивоа 

власти динара 4.491.359,95, добровољни трансфери од физичких и правних лица динара 

200.000,00 и 106.547.042,46 динара пренета неутрошена средства из предходних година 

          Ове Ребаланса буџета за 2018. годину радили смо у складу са чланом 28. Буџета 

општине Жабари за 2018. годину(„Сл.гласник општине Жабари“ бр. 14/2017 и 1/2018). 

           После и првог и другог ребаланса квартални планови нису мењани већ су 

остали на истом нивоу.  

            Кумулативни квартални план , код буџета износио је , 247.204.798,91 динара а то је 

62,21 од годишњег буџета за 2018. 

  Текући буџетски приходи за други квартал остварени су у износу од 69.306.709,53 

динара или са 99,22 од кварталног плана а у односу на годишњи план остварење је са 23,84%, 

примања од продаје нефинансијске имовине су динара 3.336,00=69.310.045,53+ остварена средства 

Првог квартала од динара 171.935.801,85 чине масу буџетских средстава од динара 241.245.847,38 , 

док је остварење прихода и примања свих буџетских корисника без пренетих неутрошених 

средстава у износу од 3.459.000,00 динара,  пренета неутрошена средства из предходне године свих 

буџетских корисника и буџета у износу од 63.000,00 динара чине масу укупног Трезора су у износу 

од 244.768.000,00 динара. 

            По евиденцији буџета општине, расходи и издаци буџета општине за други квартал 

извршени су у износу од 78.448.220,97 динара или са 112,22% у односу на квартал а у односу на 

годишњи план извршење је 19,76% , а са извршеним расходима и издацима из Првог квартала чине 

масу извршених средстава у износу од динара 135.576.223,51 динара, док су укупни расходи и 

издаци осталих буџетских корисника из сопствених извора извршени у износу од 2.760.000,00 

динара, што чини укупну масу извршених расхода и издатака Трезора општине од 138.336.223,51 

динара (Табела по позицијама) а то је више у односу на консолидовану табелу за динара 58.000,00 

динара  колико се и налазе средства буџета код буџетских корисника на рачуну а неутрошена и 

14.000,00 динара налази се код МЗ на рачунима на име обавеза..    

         Консолидацијом извршених расхода и издатака Трезора по корисницима утврдили смо 

да су исти извршени у износу од 137.278.000,00 динара од буџетских средстава  за овај период , 

мање за 58.000,00 динара колико је пренето корисницима али средства нису утрошена и налазе се 

на рачуну истих, што се може видети из горње табеле по основним наменама издатака и из 

приложене табеле расхода по корисницима.      
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        Поједине потпозиције  мењале су се Решењима  председника општине у оквиру већ 

донетих позиција на захтев корисника. 

Основ за доношење ових финансијских планова је Буџет општине Жабари за 2018. 

годину,  Закон о буџетском систему и Правилник о садржини и начину финансијског извештавања 

о планираним и оствареним примањима и издацима и динамика остваривања средстава по 

кварталима. 

Утврђена динамика наплате прихода и распореда средстава је за период следећа: 

-Јануар-Март до 21,0%, 

-Јануар-Јули до 42% и  

-Јануар-Септембар до 73%. 

У прилогу је табела планираних и остварених прихода и примања буџета и осталих 

буџетских корисника са процентом остварења по видовима примања за буџет и све буџетске 

кориснике као и по економским класификацијама за период Јануар-Јунит 2018.године, као и 

годишњи и квартални план 2018.године. 

У прилогу је табела прихода по изворима, планирано по годишњем плану, кумулативно 

по кварталима, и остварено и % остварења према кварталима: 

 

1. ПРИХОДИ  

  ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ ЗА I-VI  2018. ГОДИНЕ 

ПРИХОДИ 

Конто Назив Конта ПЛАНИРАНО ПЛАН  za I-VI  
ОСТВАРЕЊЕ za I-VI  

КВАРТАЛ 
 % 

    

Из 

буџета 

оптшине 

Из 

осталих 

извора 

УКУП

НО: 

Из 

буџета 

Оста

ли 

изво

ри 

УКУПН

О 

Из 

буџета 

Остали 

извори 

УКУП

НО 
  

321 311 

Нераспор. вишак 

прихода из ран. година за 

редов.делатност 

106.547   106.547     0     0 
#DIJ/0

! 

  УКУПНО  321 000 106.547 0 106.547 0 0 0 0 0 0 
#DIJ/0

! 

711-000 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 

ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

711-110 

Порез на доходак и 

капи. добитке које 

плаћају физичка лица 

35.000 0 35.000 17.000 0 17.000 15.798 0 15.798 92,93 

711 111 Порез на зараде 35.000   35.000 17.000   17.000 15.798   15.798 92,93 

711-120 
Порез на приходе од 

самосталне делатности 
5.600 0 5.600 2.560 0 2.560 2.643 0 2.643 103,24 

711 121 

Порез на приход од 

сам.делатности који се 

плаћа према оствареном 

нето приходу 

600   600 280   280 140   140 50,00 

711 122 

Порез на приход од 

сам.делатности који се 

плаћа према апсолутно 

одрећеном нето приходу 

2.500   2.500 1.140   1.140 830   830 72,81 

711 123 

Порез на приход од 

сам.делатности-

самоопорезивање 

2.500   2.500 1.140   1.140 1.673   1.673 146,75 

711-140 
Порез на приход од 

имовине 
500 0 500 200 0 200 137 0 137 68,50 

711-143 
Порез на приходе од 

непокретности 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 
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711-145 
Порез на прихиде од 

давања у закуп 
500   500 200   200 137   137 68,50 

711-146 

Порез на приход од 

пољопривреде и 

шумарства 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

711-147 Порез на земљиште     0     0     0 
#DIJ/0

! 

711-150 
Порез на добитке од 

игара на срећу 
    0 0   0     0 

#DIJ/0

! 

711-151 
Порез на добитке од 

игара на срећу 
    0     0     0 #DIJ/0! 

711-160 
Порез на приходе од 

осигурања лица 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

711-180 Самодоприноси 400 0 400 160 0 160 50 0 50 31,25 

711-181 
Самодопринос према 

зарадама запослених 
200   200 80   80 36   36 45,00 

711-184 

Самодопринос из 

прихода лица која се баве 

самосталном делатношћу 

200   200 80   80 14   14 17,50 

711-190 Порез на друге приходе 6.000 0 6.000 2.000 0 2.000 2.237 0 2.237 111,85 

711-191 Порез на друге приходе 6.000   6.000 2.000   2.000 2.233     111,65 

711-193 
Порез на прих.спортиста 

ин спорт.стручњака 
            4     

#DIJ/0

! 

  УКУПНО  711 000 47.500 0 47.500 21.920 0 21.920 20.865 0 20.865 95,19 

712-000 

ПОРЕЗ НА ФОНД 

ЗАРАДА И РАДНУ 

СНАГУ 

                  
#DIJ/0

! 

712-110 
Порез на фонд зарада и 

радну снагу 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

  УКУПНО 712 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ/0

! 

713 000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ     0     0     0 
#DIJ/0

! 

713-120 Порез на имовину 19.600 0 19.600 8.357 0 8.357 8.225 0 8.225 98,42 

713-121 

Пор.на имовину од 

физичких лица (осим на 

земљиште, акције и 

уделе) 

14.500   14.500 6.257   6.257 6.307   6.307 100,80 

713-122 

Пор.на имовину од 

правних лица (осим на 

земљиште, акције и 

уделе) 

5.100   5.100 2.100   2.100 1.918   1.918 91,33 

713 310 
Порез на наслеђе и 

поклоне 
500   500 200   200 498   498 249,00 

713 420 
Порез на финансијске 

трансакције 
3.800 0 3.800 1.600 0 1.600 811 0 811 50,69 

713-421 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

непокрет. 

1.800   1.800 800   800 269   269 33,63 

713-423 

Порез на пренос 

апсолутних права на  

моторним возилима и 

пловним објектима 

2.000   2.000 800   800 537   537 67,13 

714-426 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

половним моторним 

возилима и пловним 

објектима 

    0     0 5   5 
#DIJ/0

! 

  УКУПНО 713 000 23.900 0 23.900 10.157 0 10.157 9.534 0 9.534 93,87 

714-000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

714-431 

Комуналне таксе за 

коришћење рекламних 

паноа 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 
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714-440 

Сред за 

противпож.зашт.од 6% 

нап.премије осиг. од 

пожара у општ.на чијој 

се тер.налази имовина 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

714-500 

Порези,таксе и нак.на 

употребу добара,на 

дозв.да се добра 

употреб.или 

делатн.обавњају 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

714-510 Порез на моторна возила 8.000 0 8.000 3.000 0 3.000 2.820 0 2.820 94,00 

714-513 

Ком.такса за држање 

моторних и друмских 

возила осим 

пољопривредних возила 

и машина 

8.000   8.000 3.000   3.000 2.820   2.820 94,00 

714-514 

Годишња накнада за 

моторна возила.тракторе 

и прикључне машине 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

714-540 
Нак.за коришћ-добара од 

општег интереса 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

#DIJ/0

! 

714-543 

Накнада за промену 

намене обрадивог 

пољ.земљишта 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

714-547 
Накнада за загаћивање 

животне средине 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

714-552 
Концесионе накнаде и 

боравишне таксе 
50   50 50   50 8   8 16,00 

714-562 

Општинске накнаде-

пос.накн.за заштиту и 

унапрећење животне 

средине 

3.500   3.500 1.540   1.540 799   799 51,88 

714-570 
Општинске и градске 

комуналне таксе 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

#DIJ/0

! 

714-571 
Ком.такса за држање 

кућних и егзот.животиња 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

714-572 

Ком.такса за држање 

средстава за игру(забавне 

игре) 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

714-573 

Ком.такса за 

коришћ.витрина ради 

излагања робе ван 

пословног простора 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

714-600 
Другу порези на добра и 

услуге 
  0   0   0 

#DIJ/0

! 

  УКУПНО 714 000 11.550 0 11.550 4.590 0 4.590 3.627 0 3.627 79,02 

716-000 ДРУГИ ПОРЕЗИ     0     0     0 
#DIJ/0

! 

716-110 
Комунална такса на 

фирму 
5.000   5.000 2.200   2.200 2.557   2.557 116,23 

  УКУПНО 716 000 5.000 0 5.000 2.200 0 2.200 2.557 0 2.557 116,23 

732-000 

ДОНАЦИЈЕ И 

ПОНИОЋИ ОД 

МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ. 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

732-151 

Текуће донације од 

међун.организ.-повраћај 

за СОЦИЈАЛНИ 

ПРОГРАМ 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

  УКУПНО 733 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ/0

! 

733-000 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 
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733-150 

Текући трансфери  од 

других нивоа власти у 

корист нивоа општина 

181.542   181.542 90.767   90.767 90.771 710 91.481 100,00 

733-154 
Намен.трансф.за 

соц.програм 
2.737   2.737 2.737         0 0,00 

733-154 
Намен.трансф.за дечју 

заштиту 
1.754   1.754 1.754     2.244 14 2.258 127,94 

733-250 

Капитални трансфери  од 

других нивоа власти у 

корист нивоа општина 

    0     0   987 987 
#DIJ/0

! 

  УКУПНО 733 000 186.033 0 186.033 95.258 0 95.258 93.015 1.711 94.726 97,65 

741-000 
ПРИХОДИ ОД 

ИМОВИНЕ 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

741-151 
Камате на средства 

трезора  општина 
1.000   1.000     0     0 

#DIJ/0

! 

741-500 
Закуп непроизведене 

имовине 
2.850 0 2.850 1.260 0 1.260 228 7 235 18,10 

741-513 
Накнада за посечено 

дрво 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

741-522 

Сред.оствар.од давања у 

закуп пољопривредног 

земљишта,односно 

пољ.објекта у државној 

својини 

600   600 240   240 32   32 13,33 

741-526 
Накн,за коришћење шума 

и шумског земљишта 
100   100 40   40     0 0,00 

741-531 

Ком.такса за коришћење 

простора на јавним 

површинама или испред 

посл.прост.осим продаје 

штампе,књига,уметн.дела 

и домаће радиности 

1.700   1.700 800   800 145   145 18,13 

741-532 

Ком.такса за паркирање 

на уреженим 

површинама 

100   100 40   40     0 0,00 

741-534 
Накнада за коришћење 

грађевинског земљишта  
300   300 120   120 51   51 42,50 

741-535 

Комунална такса за 

заузеће јавне површине 

грађев.материјалом 

50   50 20   20     0 0,00 

741-569 

Накнада за коришћење 

сливних вода-приватна 

лица 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

  УКУПНО   741 000 3.850 0 3.850 1.260 0 1.260 228 7 235 18,10 

742 000 

ПРИХОДИ ОД 

ПРОДАЈЕ ДОБРА И 

УСЛУГА 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

742100 
Приходи од прод. добара 

и услуга или закупа 
    0     0   1.727 1.727 

#DIJ/0

! 

742 152 

Прих.од закупа односно 

коришћења непокр.у 

државној својини које 

користе органи општине 

700   700 280   280 78   78 27,86 

7420156 
Приходи по основу деце 

у предшколском 
2.823   2.823 1.240   1.240 1.439   1.439 116,05 

742-251 

Таксе у кор.нив.општине 

Општин. Админастр. 

такса  

500   500 200   62 185   185 92,50 

742-253 

Накнада за уређење 

грађевинског земљишта 

(дубиоза) 

500   500 200   200 94   94 47,00 

742-255 
Накнада за озакоњавање 

објекта 
2.500   2.500 1.260   1.260 1.445   1.445 114,68 
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742-270 
Накнада за уређење 

грађевинског земљишта 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

742-351 

Приходи  општинских 

органа од споредне 

продаје добара и услуга 

које врше државне 

нетржишне јединице 

3.000   3.000 1.083   1.083 503 4 507 46,45 

742-372 

Прих.буџ.кор.које 

остварују додатним 

активностима 

304   304 120   120     0 0,00 

     УКУПНО 742 000 10.327 0 10.327 4.383 0 4.383 3.744 1.731 5.475 85,42 

743-000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

743-324 
Приходи од новч. казни 

за саобраћајне прекршаје 
1.800   1.800 520   520 941   941 180,96 

743-351 

Приходи од новч. казни 

за прекрш-у корист нивоа 

општине прописане 

актом скупштине 

100   100 40   40     0 0,00 

743-924 
Прих.од увећ.дуга који је 

предмет наплате за 5% 
100   100 40   40 15   15 37,50 

  УКУПНО  743 000 2.000 0 2.000 600 0 600 956 0 956 159,33 

744 000 

ДОБРОВОЉНИ 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА  

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

744 100 

Текући добровољни 

трансфери од физичких и 

правних лица 

300   300 120   120     0 0,00 

744 200 
Кап.добров.трансф.од 

физич.и прав.лица 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

  УКУПНО  744 000 300 0 300 120 0 120 0 0 0 0,00 

745 000 

МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

745-100 
Мешовити и 

неодређени приходи 
    0     0   8 8 

#DIJ/0

! 

745 
151-1 

Мешов.и 

неодређ.приходи у 

корист нивоа општин  

100   100 40   40 125   125 312,50 

745 152 
Приходи од закупа стана 

у државној својини 
100   100 40   40     0 0,00 

  УКУПНО  745 000 200 0 200 80 0 80 125 8 133 156,25 

771 000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

771 111 
Меморанду. ставке за 

рефундацију расхода 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

  УКУПНО 771 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ/0

! 

772 000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ 

ПРЕДХ.ГОДИНЕ 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

772 111 

Меморанду. ставке за 

рефундацију расхода из 

п'редх.год. 

50   50 20   20 35   35 175,00 

  УКУПНО 771 000 50 0 50 20 0 20 35 0 35 175,00 
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781 000 

TРАНСФЕРИ 

ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

781100 

Трансф.између 

буџет.корисни на истом 

нивоу 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

  УКУПНО 781000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ/0

! 

791 000 
ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

791 100 Приходи из буџета     0     0   2 2 
#DIJ/0

! 

  УКУПНО 791 000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
#DIJ/0

! 

811 000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

811 151 

Примања од продаје 

непокретности у корист 

општине  

100   100 20   20 3   3 15,00 

  УКУПНО 811 000 100 0 100 20 0 20 3 0 3 15,00 

813 000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ 

ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

813 151 

Примања од продаје 

осталих основних 

средстава  

50   50 50   50 10   10 20,00 

  УКУПНО 813 000 50 0 50 50 0 50 10 0 10 20,00 

911 
ПРИМАЊА ОД 

ДОМАЋ.ЗАДУЖИВ. 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

911 450 
Прим.од задуж.од 

посл.банака у земљи 
    0     0     0 

#DIJ/0

! 

  УКУПНО 911 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ/0

! 

921 000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

921 951 

Примања од продаје 

домаћих акција и осталог 

капитала у корист нивоа 

општине 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

  УКУПНО 921 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#DIJ/0

! 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 290.710 0 290.710 140.588 0 140.588 134.686 3.459 138.145 95,80 

  
СВЕГА ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА   БУЏЕТА 
290.860 0 290.860 140.658 0 140.658 134.699 3.459 138.158 95,76 

  
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0     0 

#DIJ/0

! 

01. 
ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 
290.860   290.860 140.658   140.658 134.699   134.699 95,76 

01. ОПШТИ ПРИХОДИ     0     0   1.748 1.748 
#DIJ/0

! 

07. 
ДОНАЦ.ОД ОСТАЛИХ 

НИВОА ВЛ. 
    0     0   1.711 1.711 

#DIJ/0

! 

06. 

ДОНАЦУЈЕ ОД 

МЕЂУНАР. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

08. 

ДОНАЦ.ОД 

НЕВЛАД.ОРГАН.И 

ПОЈЕД. 

    0     0     0 
#DIJ/0

! 

13. 
Нераспор. вишак 

прихода из ран. година 
106.547   106.547     0 106.547 63 106.610 

#DIJ/0

! 
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за редов.делатност 

  УКУПНО: 397.407 0 397.407 140.658 0 140.658 241.246 3.522 244.768 171,51 

 

 
 

Укупно планирани и годишњи и квартални план а и извршени текући расходи и издаци 

према економској класификацијии и из буџета и осталих сопствених извора буџетских корисника 

износе у динарима: 

 

 

2. РАСХОДИ 

ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА I-VI  2018. ГОДИНE 

РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

            

Економ 

класиф 
ОПИС 

ПЛАНИРАНО 2018.g. 
ПЛАНИРАНО za I-VI  

квартал 

ОСТВАРЕНО У I -VI 

КВАРТАЛУ 

Из 

буџета 

оптшине 

Из 

осталих 

извора 

УКУПНО: 

Из 

буџета 

оптшине 

Из 

остали

х 

извора 

УКУПН

О: 

Из 

буџета 

оптшине 

Из 

остали

х 

извора 

УКУПН

О: 

41 
РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
    0     0     0 

411 
Плате и додаци 

запослених 
59.560 0 59.560 29.223 0 29.223 24.011 528 24.539 

4111 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
59.560   59.560 29.223   29.223 24.011 528 24.539 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
10.707 0 10.707 5.127 0 5.127 4.298 95 4.393 

4121 
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигур. 
7.149   7.149 3.367   3.367 2.881 64 2.945 

4122 
Допринос за здравствено 

осигурање 
3.099   3.099 1.526   1.526 1.238 27 1.265 

4123 Допринос за незапослене 459   459 234   234 179 4 183 

413 Накнаде у натури 275 0 275 120 0 120 6 0 6 

4131 Накнаде у натури 275   275 120   120 6   6 

414 
Социјална давања 

запосленим 
4.405 0 4.405 1.183 0 1.183 301 29 330 

4141 
Исплата накн.за време 

одсуств.с посла 
220   220 90   90   29 29 

4143 Отпремнине и помоћи 3.105   3.105 1.238   1.238 132   132 

4144 

Помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или 

члана уже породице и 

остале помоћи 
запосленим радницима 

1.080   1.080 -145   -145 169   169 

415 Накнаде за запослене 6.580 0 6.580 2.898 0 2.898 2.697 0 2.697 

4151 Накнаде за запослене 6.580   6.580 2.898   2.898 2.697   2.697 

416 
Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 
665 0 665 250 0 250 0 0 0 

4161 
Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 
665   665 250   250     0 

  УКУПНО   41 82.192 0 82.192 38.801 0 38.801 31.313 652 31.965 

42 
КОРИШЋЕЊЕ 

УСЛУГА И РОБА 
    0     0     0 

421 Стални трошкови 12.560 0 12.560 6.303 0 6.303 5.478 675 6.153 

4211 
Трошкови платног 

промета и банк услуга 
915   915 390   390 287 4 291 

4212 Енергетске услуге 6.045   6.045 3.350   3.350 3.148 600 3.748 

4213 Комуналне услуге 1.975   1.975 865   865 530 51 581 

4214 Услуге комуникације 2.767   2.767 1.190   1.190 1.170 20 1.190 
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4215 Трошкови осигурања 770   770 450   450 322   322 

4216 Закуп имовине и опреме     0     0     0 

4219 Остали трошкови 88   88 58   58 21   21 

422 Трошкови путовања 785 0 785 330 0 330 118 0 118 

4221 
Трошкови службених 

путовања у земљи 
555   555 230   230 118   118 

4222 
Трошкови служб. 

путовања у иностранство 
220   220 90   90     0 

4223 
Трошкови путовања у 

оквиру редовног рада 
    0     0     0 

4224 
Трошкови путовања 

ученика 
10   10 10   10     0 

423 Услуге по уговору 40.149 0 40.149 19.476 0 19.476 11.802 100 11.902 

4231 Административне услуге 50   50 56   56     0 

4232 Компјутерске услуге 1.310   1.310 590   590 444   444 

4233 
Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
790   790 355   355 189   189 

4234 Услуге информисања 3.363   3.363 1.313   1.313 806   806 

4235 Стручне услуге 22.878   22.878 10.528   10.528 6.510 45 6.555 

4236 
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 
120   120 60   60     0 

4237 Репрезентација 4.437   4.437 1.514   1.514 1.039 11 1.050 

4239 Остале опште услуге 7.201   7.201 5.060   5.060 2.814 44 2.858 

424 Специјализоване услуге 9.705 0 9.705 4.065 0 4.065 6.069 20 6.089 

4241 Пољопривредне услуге 50   50 -70   -70     0 

4242 

Услуге 

обрзовања,културе и 
спорта 

    0     0     0 

4243 Медицинске услуге 350   350 170   170 136 18 154 

4244 
Услуге одржавања 

аутопутева 
    0     0     0 

4245 

Услуге 

одрж.национ.паркова и 
прир.површина 

    0     0     0 

4246 

Услуге очувања животне 

средине,науке и геодетске 

услуге 

905   905 635   635 563 2 565 

4249 
Остале специјализоване 

услуге 
8.400   8.400 3.330   3.330 5.370   5.370 

425 
Текуће поправке и 

одржавања 
18.320 0 18.320 11.334 0 11.334 5.472 2 5.474 

4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 

16.720   16.720 10.844   10.844 5.147   5.147 

4252 
Текуће поправке и 
одржавање опреме 

1.600   1.600 490   490 325 2 327 

426 Материјал 10.898 0 10.898 5.125 0 5.125 4.382 145 4.527 

4261 
Административни 

материјал 
2.120   2.120 1.020   1.020 905 19 924 

4262 
Материјал за 

пољопривреду 
50   50 20   20 5   5 

4263 
Материјал за образ.и 

усавршавање запослених 
995   995 515   515 396   396 

4264 Материјал за саобраћај 3.068   3.068 1.244   609 966 19 985 

4265 
Материјал за очување 

животне средине и науку 
    0     0     0 

4266 

Материјал за 

образовање,културу и 
спорт 

520   520 280   280 360   360 

4267 
Медицински и 

лабораторијски мат. 
    0     0     0 

4268 
Материјал за домаћинство 

и угоститељство 
3.255   3.255 1.666   1.666 1.491   1.491 

4269 
Материјал за посебне 

намене 
890   890 380   380 259 107 366 

  УКУПНО  42 92.417 0 92.417 46.633 0 46.633 33.321 942 34.263 

43 

УПОТРЕБА 

ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

    0     0     0 
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431 
Употреба основних 

средстава 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4311 
Зграда и грађевински 

објекти 
    0     0     0 

4312 Машине и опрема     0     0     0 

4313 Остала основна средства     0     0     0 

434 

Употреба 

земљ.,шума,воде и руд. 

богастава 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4343 Употреба шума и воде     0     0     0 

  УКУПНО 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 ОТПЛАТА КАМАТА     0     0     0 

441 Отплатедомаћих камата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4414 
Отплата камата домаћим 

пословним банкама 
    0     0     0 

  УКУПНО 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 СУБВЕНЦИЈЕ     0     0     0 

451 

Субвенције 

нефинансијских 

корпорација 

4.499 0 4.499 2.676 0 2.676 260 0 260 

4511 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима и 

организацијама 

695   695 595   595     0 

4512 

Капиталне субвенције 

јавним нефинансијским 
предузећима 

иорганизацијама 

3.804   3.804 2.081   2.081 260   260 

453 

Субвенције јавним 

финансиским 

институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4531 
Тек.субвенције јавним 

финан.институцијама 
    0     0     0 

4532 

Капиталне субвенције 

јавним нефинансијским 
предузећима 

иорганизацијама 

    0     0     0 

  УКУПНО    45 4.499 0 4.499 2.676 0 2.676 260 0 260 

46 
ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
    0     0     0 

463 
Трансфери осталим 

нивоима власти 
38.947 0 38.947 23.861 0 23.861 15.788 0 15.788 

4631 
Текуће донац.и 

транс.осталим нивоима 

власти 

37.267   37.267 23.011   23.011 14.934   14.934 

4632 
Капиталне дона.и 

тран.осталим нивоима 

власти 

1.680   1.680 850   850 854   854 

464 

Донације и трансфери 

организацијама 

социјалног осигурања 

3.500   3.500 2.140   2.140 922   922 

4641 
Текуће донац.и 

транс.организацијама 

социјалног осигурања 

2.000   2.000 1.540   1.540 379   379 

4642 
Капиталне донац.и 

транс.организацијама 

социјалног осигурања 

1.500   1.500 600   600 543   543 

465 

Остале 

нонације,дотације и 

трансфери 

9.360 0 9.360 3.876 0 3.876 2.679 72 2.751 

4651 
Остале текуће 

донац.дотац.и трансфери 
9.360   9.360 3.876   3.876 2.679 72 2.751 

4652 
Остале капит.донац.дотац 

и трансфери 
    0     0     0 

  УКУПНО  46 51.807 0 51.807 29.877 0 29.877 19.389 72 19.461 

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ     0     0     0 

472 
Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 
22.500 0 22.500 11.315 0 11.315 12.064 0 12.064 

4723 
Накнаде из буџеза за децу 

и породицу 
13.700   13.700 6.790   6.790 6.863   6.863 

4724 
Накнаде из буџеза за 

незапосленост 
60   60 40   40     0 
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4726 
Накнаде из буџета у 

случају смрти 
    0     0     0 

4727 
Накнаде из буџета за 

образовање,културу,науку 

и спорт 

440   440 200   200     0 

4728 
Накнада из буџета за 
становање и живот 

300   300 120   120     0 

4729 Остале накнаде из буџета 8.000   8.000 4.165   4.165 5.201   5.201 

  УКУПНО  47 22.500 0 22.500 11.315 0 11.315 12.064 0 12.064 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ     0     0     0 

481 
Дотације невладиним 

организацијама 
16.068 0 16.068 9.766 0 9.766 7.648 0 7.648 

4811 

Дотације непрофитним 

организацијама које 
пружају помоћ 

домаћинствима 

810   810 -450   -450     0 

4819 
Дотације осталим 

непрофитним 

институцијама 

15.258   15.258 10.216   10.216 7.648   7.648 

482 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнути од 

једног нивоа власти 

другом 

15.395 0 15.395 8.151 0 8.151 6.114 100 6.214 

4821 Остали порези 634   634 250   250 78 88 166 

4822 Обавезне таксе 14.741   14.741 7.881   7.881 6.032 12 6.044 

4823 Новчане казне 20   20 20   20 4   4 

483 
Новч.казне и пенал по 

реш. Суд.и суд. тела 
4.511 0 4.511 3.511 0 3.511 3.882 7 3.889 

4831 
Новч.казне и пенали по 

решењу суд. и суд.тела 
4.511   4.511 3.511   3.511 3.882 7 3.889 

484 

Накнаде штете 

наст.услед 

елемент.непогода 

300 0 300 120 0 120 0   0 

4841 

Накн.штете зс повреде 

или штету услед 

елемент.непог. 

300   300 120   120     0 

4842 
Накнада штете од 

дивљачи 
    0     0     0 

485 

Накнада штете за 

повреду или штету 

нанету од стране 

државних органа 

1.415 0 1.415 650 0 650 253 0 253 

4851 

Нак.штете за повреду или 

штету нанету од стране 

државних органа  

1.415   1.415 650   650 253   253 

  УКУПНО  48 37.689 0 37.689 22.198 0 22.198 17.897 107 18.004 

49 РЕЗЕРВЕ     0     0     0 

499 Средства резерви 9.382 0 9.382 2.894 0 2.894 0 0 0 

4991 Средства резерви 9.382   9.382 2.894   2.894     0 

  УКУПНО  49 9.382 0 9.382 2.894 0 2.894 0 0 0 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА     0     0     0 

511 
Зграда и грађевински 

објекти 
95.610 0 95.610 91.940 0 91.940 20.693 987 21.680 

5111 
Куповина зграда и 

објеката 
    0     0     0 

5112 
Изградња зграда и 

објеката 
6.983   6.983 6.983   6.983 3.067   3.067 

5113 
Капитално одржавање 

зграда и објеката 
76.964   76.964 73.604   73.604 15.461 987 16.448 

5114 Пројектно планирање 11.663   11.663 11.353   11.353 2.165   2.165 

512 Машине и опрема 1.010 0 1.010 660 0 660 388 0 388 

5121 Опрема за саобраћај 50   50 -10   -10     0 

5122 Административна опрема 660   660 460   460 355   355 

5123 Опрема за пољопривреду 50   50 50   50 33   33 

5125 
медицинска и 

лабораторијска опрема 
    0     0     0 

5126 
Опрема за 

образовање,културу и 

спорт 

250   250 160   160     0 

5128 
Опрема за јавну 

безбедност 
    0     0     0 
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5129 

Опрема за 

произв.моторна,непокр.и 
немотор.опрема 

    0     0     0 

513 
Остала основна 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5132 
Нематеријална основна 

средства 
    0     0     0 

514 Култивисана имовина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5141 Култивисана имовина     0     0     0 

515 Нематеријална имовина 300 0 300 210 0 210 193 0 193 

5151 Нематеријална имовина 300   300 210   210 193   193 

  УКУПНО  51 96.920 0 96.920 92.810 0 92.810 21.274 987 22.261 

54 
ПРИРОДНА 

ИМОВИНА 
    0     0     0 

541 Земљиште 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5411 Земљиште     0     0     0 

  УКУПНО 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 УКУПНО КЛ.5 96.920 0 96.920 92.810 0 92.810 21.274 987 22.261 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ     0     0     0 

611 
Отплата главнице 

домаћим кредиторима 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6114 
Отпл.главнице 

дом.пословним банкама 
    0     0     0 

  УКУПНО 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
УКУПНИ ТЕКУЋИ 

РАСХОДИ 
300.486 0 300.486 154.394 0 154.394 114.244 1.773 116.017 

  
УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 
397.406 0 397.406 247.204 0 247.204 135.518 2.760 138.278 

  
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА: 
    0     0     0 

01. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 397.406   397.406 247.204   247.204 135.518   135.518 

04. 
СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 
    0     0   1.744 1.744 

06. 

ДОНАЦИЈЕ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

    0     0     0 

07. 
ДОНАЦ.ОД 

ОСТ.НИВОА ВЛАСТИ 
    0     0   1.016 1.016 

08. 

ДОНАЦ.ОД 

НЕВЛАДИНИХ 

ОРГАН.И 

ПОЈЕДИНАЦА 

    0     0     0 

13. 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ 

ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ 

    0     0     0 

  
УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 
397.406 0 397.406 247.204 0 247.204 135.518 2.760 138.278 

 

 

         

          Табела извршених расхода и издатака по корисницима буџета и економским 

класификацијама на четири нивоа за 2018. годину налази се у прилогу и чини саставни део овог 

извештаја. 

 Сви буџетски корисници извештаје о оствареним приходима и примањима и извршене 

расходе и издатке , по донетом кварталним плановима, доставили су служби рачуноводства 

Општинске управе, а консолидацију је извршила служба буџета, за период Јануар-Јуни 2018. 

године и исте  сложила са стањем трезора. На основу сопствене евиденције и директне евиденције 

из извештаја буџетских корисника консолидован је овај извештај у трезору који је достављен 

Извршном органу на усвајање и давање. Ови извештаји и одступања у односу на трезор допуњени 

су образложењима у писаној форми за не слагање у приказивањима појединих врста прихода и 

примања и расхода и издатака.  
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Приходи и примања трезора општине остварени су у износу 138.158.000,00  динара а 

заједно са пренетим неутрошеним средствима из 2017.године од 106.610.000,00 динара  чини масу 

од 244.768.000,00 динара , а у табели су приказани по корисницима и изворима.  

 

 

ОПИС 

Економска Буџет за  

класификација 2018.год. 

1 2 3 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   138.158.000,00 

Текући приходи 7 138.158.000,00 

1. Порески приходи 71 36.583.000,00 

1.1. Порез на доходак грађана 7111 20.865.000,00 

1.2. Порез на имовину 713 9.534.000,00 

1.3. Порез на добра и услуге 714 3.627.000,00 

1.4. Остали порески приходи 716 2.557.000,00 

2. Непорески приходи   101.575.000,00 

2.1. Трансфери од другог нивоа власти 733 94.726.000,00 

2.2. Приходи од имовине 741 235.000,00 

2.3. Таксе 742 5.475.000,00 

2.4. Новчане казне 743 956.000,00 

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,  77,78,8 183.000,00 

3. Донације 732   

 

 

1.3.ПРИХОДИ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ПО  
КОРИСНИЦИМА ЗА I-VI 2018.ГОДИНE                  .дин. 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Соп.тек. Од.друг. Укупно С.2017. Укупно 

Приходи нивоа       

БУЏЕТ  41.684.000 93.015.000 134.699.000 106.547.000 241.246.000 

ШКОЛА БРЗОХОДЕ     0   0 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА     0   0 

Д.ВРТИЋ"М.ЦВЕТ"ЖАБАРИ   15.000 15.000 21.000 36.000 

БИБЛИОТЕКА"А.ИВИЋ"ЖАБ. 2.000   2.000 1.000 3.000 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЖАБ.     0 1.000 1.000 

ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ   0 0   0 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ     0 4.000 4.000 

ПРОЈ.КА ИНКЛУЗИЈИ     0   0 

НОВ СОЦ. ПРОЈЕКAТ "Подршка 

сам.живљењу"       0 5.000 5.000 

ЗАКУП ПОЉ.ЗЕМЉИШТА     0   0 

ПОМ.ЗА ДЕЦУ И СТАРЕ СА 

ИНВ.ЖАГУБИЦА     0 3.000 3.000 
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ПРОЈ.ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ 
УСЛУГА     0   0 

 ШКОЛА АЛЕКСАНДРОВАЦ    987.000 987.000   987.000 

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 2.000   2.000 2.000 4.000 

ПРОЈЕКАР ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ   710.000 710.000   710.000 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1.743.000 0 1.743.000 26.000 1.769.000 

УКУПНО: 43.431.000 94.727.000 138.158.000 106.610.000 244.768.000 

 

 
                                                 

                         Из табеле може се видети ( сем појединачно за Месне заједнице, али и за њих има 

прилог )  колико је сваки буџетски корисник остварио своје сопствене приходе, средства добијена 

од других нивоа власти ( Републике и др,) и колико су пренета неутрошена средства из претходне 

године., а појединачни збир прихода сваког буџетског корисника приказује износ ( промет) активе 

т.ј. приходне стране.  

                       У табели прихода по наменама може се видети план буџета за целу годину за први 

квартал и остварење истих из буџета и осталих извора( сопствена средства и средства из од других 

нивоа власти) по облицима прихода и проценат остварења у односу на план.  

                       Расходи и издаци буџета и буџетских корисника извршени су у износу од 

138.278.000,00 динара а односе се на следеће трошкове и издатке следећих буџетских корисника 

приказаних у следећој табели. 

 

 

2.4.РАСХОДИ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА И ИЗДАТАКА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

ЗА I-VI 2018.ГОДИНE 
        

  

РЕПУБЛ.И 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТ.     

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА     УКУПНИ 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК               ТЕК.РАС.   ИЗДАЦИ УКУПНО ТЕК.РАСХ. ИЗДАЦИ УКУПНО 
РАС.И 
ИЗД 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ 114.244.000 21.274.000 135.518.000     0   

ОПШТИНСКА УПРАВА      0 92.146.000 21.187.000 113.333.000 113.333.000 

ОПШТИНСКО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО       1.105.000   1.105.000 1.105.000 

ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉОШТА     0     0 0 

 ПРЕДШК.УСТАНОВА 
"М.ЦВЕТ"ЖАБАРИ 29.000   29.000 11.268.000 44.000 11.312.000 11.341.000 

БИБЛИОТЕКА 
"А.ИВИЋ"ЖАБАРИ     0 950.000 43.000 993.000 993.000 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
ЖАБАРИ     0 1.871.000   1.871.000 1.871.000 

ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗ.ЖАБАРИ     0 354.000   354.000 354.000 

ШКОЛА 
АЛЕКСАНДРОВАЦ   987.000 987.000     0 987.000 

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ     0     0 0 

ИЗБОРИ ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА     0     0 0 

ФК     0     0 0 

ПОМОЋ 
ИЗБЕГЛИЦАМА     0     0 0 

ПРОГРАМ 
СОЦ.ЗАШТИТЕ  -
Изградња одрживих 
услуга     0     0 0 



 122 

СОЦ-ПРОГРАМ-
Подршка 
самосталном 
живљењуЈагодина     0     0 0 

СОЦ-ПРОГРАМ-За 
децу и старе са 
инвалидитетом 
Жагубица     0     0 0 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1.744.000   1.744.000 6.550.000 0 6.550.000 8.294.000 

У К У П Н О : 116.017.000 22.261.000 138.278.000 114.244.000 21.274.000 135.518.000 138.278.000 

 

 

 
                  

                    Из приказане табеле расхода и издатака по буџетским корисницима могу се видети 

посебно текући расходи, посебно издаци за не финансијску имовину и укупни расходи и издаци по 

припадности извора финансирања за сваког буџетског корисника .  Из другог дела исте табеле 

може се видети утрошак буџетских средстава у износу од 135.518.000,00 динара по корисницима и 

врсти расхода, за текуће расходе и издатке за не финансијску имовину а што је мање  од 

евиденције буџета за 58.000,00 динара које је буџет пренео корисницима а они нису исте утрошили 

тако да се овај износ налази у суфициту за овај период . 

 

     Стање трезора општине Жабари 30.03.2018. године је 106.503.834,98 динара од тога 

17.715,29 динара налазе се на консолидованом рачуну трезора пласирано је по банкама и то код: 

  -ЦЕПТЕР БАНКЕ                                                                             17.715,29 динара 

  

  Вишак прихода-суфицит и стање жиро-рачуна буџета и буџетских корисника 

30.06.2018.године у износу од 106.503.834,98 динара преноси се у наредни период 2018.године за 

редовну делатност као нераспоређен приход а односи се на следеће буџетске кориснике: 
 

1. Буџет општине                                                                                  105.669.623,87 динара 

2. Пројекат, школа Александровац                     31,65 динара 

3. Дечији вртић „Моравски цвет“ Жабари                                             6.560,86 динара 

4. Народна библиотека „Проф.Др.Аца Ивић „Жабари                             3.532,00 динара 

5. Центар за културу „Војислав Илић Млађи“ Жабари                        4.901,02 динара 

6.  Туристичка организација Жабари                                                             1.523,14 динара 

7. МЗ Полатна                                                                            2.624,16 динара 

8. МЗ Сибница                                                                                   2.740,57 динара 

9.  МЗ Симићево                                                                                4.113,20 динара 

10. МЗ Породин                                                                                21.071,79 динара 

11. МЗ Ореовица                                                                                 2.435,19 динара 

12. МЗ Мирјево                                                                                    1.803,33 динара 

13. МЗ Александровац                                                                        8.244,64 динара 

14. МЗ Влашко До                                                                                5.851,00 динара 

15. МЗ Жабари                                                                                     1.599,95 динара 

16. МЗ Брзоходе                                                                                   2.001,68 динара 

17. МЗ Витежево                                                                                17.120,57 динара 

18. МЗ Четереже                                                                                 12.358,59 динара 

19. МЗ Кочетин                                                                                    3.842,99 динара 

20. МЗ Тићевац                                                                                     2.717,82 динара 

21. МЗ Горња Ливадица                                                                      1.460,37 динара 

22. МЗ Свињарево                                                                                1.328,69 динара 

 23. МЗ Точка  Влашки До                                                                0,00 динара 

24. Наменски рачун за обезбеђење избеглих лица                 4.170,45 динара 
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                 25.Програм-реформа пореза                                                           710.427,46 динара 

      26. Социјални програм Жагубица                                                                      3.263,75 динара      

      27. Остали корисници                                         3.849,10 динара 

 ‚    28. Соц.прог.“Самостално живљење“                                                              4.637,14 динара 

 

                                                                                   У К У П Н О :                        106.503.834,98 динара 
 

 

  Код буџета  општине Жабари у табели извршења буџета по позицијама, за период 

Јануар-Јуни 2018.године укупни расходи и издаци су у износу од 135.576.223,51 динара, код 

буџетских корисника укупни расходи и издаци од средстава из буџета  су 135.518.000,00 динара, 

разлика је 58.000,00 динара које је буџет пренео буџетским корисницима по захтевима али ти 

издаци нису извршени код буџетских корисника већ се налазе на рачуну корисника и улазе у 

укупан резултат буџета и трезора општине Жабари, а односе се на кориснике:  

  

            - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЖАБАРИ динара 4.000,00 пренетих на име трошкова 

платног промета 2.000,00 динара 2.000,00 динара код плата а нису утрошени, 

            - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЖАБАРИ, динара 1.000,00 пренетих на име трошкова 

платног промета која нису утрошена, 

            - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАРИ динара 1.000,00 пренетих за трошкове 

платног промета и стручне услуге а нису утрошени и 

            - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  динара 52.000,00 пренетих по свим видовима а нису 

утрошена. 

   Код осталих корисника има мало одступања у коришћењу наменских средстава а то 

се махом односи на трошкове платног промета.   

         У табели утврђивање резултата види се појединачно за буџет, за остале кориснике 

буџета и укупно за све кориснике буџета утврђени резултат за овај претходни период 2018.године 

појединачно за све врсте прописане Законом. 

 

 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
         

         

ОПИС Економска  

класификација 

Буџетска  

средства 

Додатна  

средства 

Укупна  

средства 

1 2 3 4 5 

I УКУПНА СРЕДСТВА ( II+III ) 3+7+8+9 241.246.000 3.522.000 244.768.000 

II УКУПНА ПРИМАЊА 

(1+2+3) 7+8+9 134.699.000 3.459.000 138.158.000 

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 134.686.000 3.459.000 138.145.000 

од којих су 1.1. камате 7411     0 

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 13.000   13.000 

3. ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА  

И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  

ИМОВИНЕ 9     0 

       3.1 ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ  

          ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 92     0 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 106.547.000 63.000 106.610.000 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6 ) 4+5+6 135.518.000 2.760.000 138.278.000 

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 114.244.000 1.773.000 116.017.000 

од којих су 4.1. отплате камата 44     0 
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5. ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 5 21.274.000 987.000 22.261.000 

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ  

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ  

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6     0 

     6.1 НАБАВКА 

ФИНАНСИЈСКЕ  

     ИМОВИНЕ 62     0 

V УКУПНО ОСТВАРЕН 

ТЕКУЋИ 

СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ 

(7+8+9)- 

(4+5+6) 
-819.000 699.000 -120.000 

VI УКУПНА СРЕДСТВА 

МИНУС  

УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)- 

(4+5+6) 105.728.000 762.000 106.490.000 

VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 

     (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -819.000 699.000 -120.000 

VIII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ 

( УКУПНИ ПРИХОДИ  

УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ  

КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ  

РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА  

ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ ) 

(VI - (1.1-4.1 )) 

(7-7411+8)- 

(4-44+5 ) 

41.729.000 2.673.000 44.402.000 

IX УКУПНИ ФИСКАЛНИ  

РЕЗУЛТАТ (VI + (3.1-6.1 ) 

(7+8)-(4+5)+ 

(92-62) -819.000 699.000 -120.000 

 

 

 

 
У табели извештаја трезора види се појединачно по буџетским корисницима по врсти утврђени 

резултат и код ког буџетског корисника колико средстава се налази неутрошено: 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТРЕЗОРА 30.06.2018. ГОДИНЕ О СОПСТВЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
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ПРО

ЈЕК. 

СОЦ

ИЈ. 

МЕС

НЕ 

ЗАЈЕ

ДНИ

ЦЕ 

ОСТАЛ

И КОР. 

Прог

.реф

орма 

поре

за 

УКУПНО: 

1 
700 

000 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 
134.686     2 15       987       1.743 2 710 138.145 

2 
400 

000 

ТЕКУЋИ 

РАСХОДИ 
114.244       29       987       1.744     117.004 

3 
321 

120 

ВИШАК ( 1-2 )-

МАЊАК(2-1) 
20.442 0 0 2 -14 0 0 0 0     0 -1 2 710 21.141 

4 
К.8+

9 

ОСТВАРЕНА 

ПРИМАЊА 
13                             13 

5 
К.5+

6 

ИЗВРШЕНИ 

ИЗДАЦИ 
21.274                             21.274 

6   
ВИШАК ( 4-5 )-

МАЊАК(5-4) 
-21.261 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 -21.261 
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7   
КОРИГ.СУФИ

ЦИТ-ДЕФИЦ. 
-819 0 0 2 -14 0 0 0 0     0 -1 2 710 -120 

8   
УКУПНА 

ПРИМАЊА 
134.699 0 0 2 15 0 0 0 987     0 1.743 2 710 138.158 

9   
УКУПНИ 

ИЗДАЦИ 
135.518 0 0 0 29 0 0 0 987     0 1.744 0 0 138.278 

10   
КОРИГОВАН 

СУФИЦИТ 
-819 0 0 2 -14 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 710 -120 

11   

КОРИГОВАН 

ПРИЛИВ ИЗ 

ДРУГИХ 

ИЗВОРА 

-58   4 1   1             52     0 

    

ПОВРАЋАЈ 

СРЕДСТ ИЗ 

ПРЕДХОДНЕ 

ГОДИНЕ 

                        14     14 

    

СУФИЦИТ 

ТРЕЗОРА 

30.06.2018. ГОД. 

-877 0 4 3 -14 1 0 0 0 0 0 0 51 2 710 -120 

12   

СУФИЦИТ 

ТРЕЗОРА 

31.12.2017. ГОД. 

106.547   1 1 21     4   5 3   26 2   106.610 

    
ЖИРО РАЧУН 

30.06.2018..Г. 
105.670   5 4 7 1 0 4 0 5 3   91 4 710 106.504 

13   

СУФИЦИТ 

ТРЕЗОРА 

30.06.2018. ГОД. 

105.670 0 5 4 7 1 0 4 0 5 3 0 91 4 710 106.504 

 

 

 

    Из приказане табеле трезора 31.06.2018 године може се видети по свим буџетским 

корисницима колико су текући приходи и расходи и резултат текући, примања и издаци и резултат 

по том основу као и кориговани приходи и примања, расходи и издаци и кориговани резултат као и 

извор из кога су покривени евентуални дефицити. 

  Трезор општине Жабари за период Јануар-Јуни 2018.године, из текућих прихода и 

текућих расхода остварио је текући суфицит од 21.141.000,00 динара , али зато је остварио дефицит 

код остварених примања и издатака у износу од 21.261.000,00 динара тако да је коригован дефицит 

трезора за период Јануар-Јуни 2018. године износио 120.000,00 динара заједно са оствареним 

средствима од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општине од 13.000,00 

динара, са пренетим средствима из претходне године од 106.610.000,00 динара, чини суфицит од 

106.504.000,00 динара колико је и стање жиро рачуна трезора 30.06.2018.године а и коригован 

суфицит 2018.године који се преноси у наредни период 2018.године као нераспоређен., за редовну 

делатност по финансијским плановима.   

 

 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА     

ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ     

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.Г.-

30.06.2018. ГОД.     

     

ОПИС 
Шифра 

ек.класиф. 
Сред.из буџета 

сопст.сред. Укупна сред. 

  2 3     

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

  134.699.000,00 3.459.000,00 

  

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 138.158.000,00 

1. Порески приходи 71 36.583.000,00 0,00 36.583.000,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и 
кап.добитке(осим самодоп.) 711 20.865.000,00   20.865.000,00 

    1.2. Самодопримос 711180 50.000,00   50.000,00 

    1.3. Порез на имовину 713 9.534.000,00   9.534.000,00 

    1.4. Порез на добра и услуге 
714 

3.627.000,00   3.627.000,00 
       (осим накнаде које се користе преко 
Буџ.фонда), у чему: 

  - поједине врсте прихода са одређеном 
наменом (намен.пх.)       0,00 
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    1.5. Остали порески приходи 716+719 2.557.000,00   2.557.000,00 

2. Непорески приходи 
74+77+78 

5.088.000,00 1.748.000,00 6.836.000,00 
    (осим накнада које се користе преко 
Буџ.фонда), у чему: 

3. Донације 731+732     0,00 

4. Трансфери 733 93.015.000,00 1.711.000,00 94.726.000,00 

5. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 8 13.000,00   13.000,00 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 

  135.518.000,00 2.760.000,00 138.278.000,00 И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Текући расходи 4 114.244.000,00 1.773.000,00 116.017.000,00 

    1.1. Расходи за запослене 41 31.313.000,00 652.000,00 31.965.000,00 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 33.321.000,00 942.000,00 34.263.000,00 

  43     0,00 

    1.3. Отплата камата 44     0,00 

    1.4. Субвенције 45 260.000,00   260.000,00 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 12.064.000,00   12.064.000,00 

    1.6. Остали расходи 48+49 17.897.000,00 107.000,00 18.004.000,00 

2. Трансфери 463+465 19.389.000,00 72.000,00 19.461.000,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 21.274.000,00 987.000,00 22.261.000,00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим 6211) 62     0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И       

0,00 ЗАДУЖИВАЊА   0,00 0,00 

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

    1.1. Примања од продаје домаће 
финансијске имовине 921       

2. Задуживање 91 0,00 0,00 0,00 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911    0,00 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912     0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ   0,00 0,00 0,00 

3. Отплата дуга 61 0,00 0,00 0,00 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611     0,00 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612    0,00 

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613     0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211     0,00 

     0,00 

НЕРАСОПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 3 

106.547.000,00 63.000,00 106.610.000,00 (класа 3, извор финансирања 13) 

     0,00 

     0,00 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ИЗ  

3 

  

  

0,00 
ПРЕДХОДИНИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 14)   

ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ:(92+3-62+62)   105.728.000,00 762.000,00 106.490.000,00 

 

            

 

              Неслагање имамо код ГОТОВИНСКЕ ОСНОВЕ и то код Месних зуаједница за 

14.000,00 динара које нису приказане као трошак у 2018.години иако су у 2018.години пренета 

са рачуна Месних заједница на рачун буџета општине из разлога што су у 2017.години код 

Месних заједница приказани као обавезе према буџету а приходи су сторнирани. 
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                           Средства распоређена  кварталним плановима преношена су месечно, у висини 1/3 

планираних средстава и директном а и индиректним корисницима, с размерно оствареним 

приходима а према створеним обавезама и уредно приложене потребне документације а највише до 

планираног износа квартала.                                

                Табела расхода по корисницима и изворима средстава је коначан и стваран преглед 

са трошковима приказаним тамо где су и извршени и то по наменама. 

                          Табела расхода по основним наменама је збирна за све буџетске кориснике и то по 

изворима средстава. 

                            Извештај трезора о стању средстава по припадности је уједно и приказ и 

појединачног и укупног стања трезора, где се могу видети текући приходи, текући расходи, 

суфицит и дефицит по корисницима, извршени издаци за не финансијску имовину, кориговани 

приливи и одливи средстава, салдо готовине на почетку године и усаглашено стање трезора 

30.06.2018. године са Управом за трезор. 

                           У прилогу су и обрасци који по Закону о буџетском систему чине саставни део 

Извештаја трезора-буџета и буџетских корисника. 

               У прилогу је такође, табела извршених расхода буџета по програмима, по 

пројектима и по функцијама, по корисницима за овај период за период Јануар-Јуни 2018. године., 

утрошених и пренетих по евиденцији буџета општине која је већа од стварног утрошка средстава 

за 58.000,00 динара које се налазе код буџетских корисника неутрошени. 

 

 

 

 ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА 

 ТРЕЗОР ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

 2018.Г.    

   у динaрима 

Pozicija 
  

Опис Износ 

    

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА   

  

  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине (кл. 7+8) 138.158.000,00 

    1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 138.145.000,00 

1   - буџетска средства 134.686.000,00 

2   - сопствени приходи 3.459.000,00 

3   - донације   

4   
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 
8) 13.000,00 

    
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине (кл. 4+5) 138.278.000,00 

    2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 116.017.000,00 

5   - текући буџетски расходи 114.244.000,00 

6   - расходи из сопствених прихода 1.773.000,00 

7   - донације   

    
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у 
чему: 22.261.000,00 

8   - текући буџетски издаци 21.274.000,00 

9   - издаци из сопствених прихода 987.000,00 

10   - донације   

    БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -120.000,00 
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11   
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 
политика) категорија 62   

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

    
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-
62) -120.000,00 

    Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

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

14   Примања од задуживања (категорија 91)   

15   Неутрошена средства из претходних година 106.610.000,00 

16   Издаци за отплату главнице дуга (61)    

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

    НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(13+29)-(16+17) 106.490.000,00 

 

 

     

 

      Неслагање имамо код ГОТОВИНСКЕ ОСНОВЕ и то код Месних зуаједница за 14.000,00 

динара које нису приказане као трошак у 2018.години иако су у 2018.години пренета са рачуна 

Месних заједница на рачун буџета општине из разлога што су у 2017.години код Месних заједница 

приказани као обавезе према буџету а приходи су сторнирани. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

  

Раздео Програм Прог.активност 

Прој 

екат 

Функ 

ција     Корисници 

План буџета 

2018.г.  % 

План I и II 

квартала 

2018.г 

Остварена 

средства I и 

II квартала 

из буџета  % 

Остварена 

средства I 

и II 

квартала 

из осталих 

извора 

Остварена 

средства I и 

II квартала= 

Укупна јавна 

средства 

01. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0001   111 Скупштина општине 11.641.000,00 2,93 4.078.000,00 4.416.239,56 1,79   4.416.239,56 

      
2101 
П1 111 

МанифестацијаДана 
ослобођења општине Жабари 1.350.000,00 0,34     0,00   0,00 

      

2101 

П2 160 Изборна комисија 200.000,00 0,05 100.000,00   0,00   0,00 

      
2101 
П3 160 Политичке странке 92.400,00 0,02 46.200,00 17.089,60 0,01   17.089,60 

          Укупно раздео 1: 13.283.400,00 3,34 4.224.200,00 4.433.329,16 1,79   4.433.329,16 

02. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0002   111 Председник општине  11.577.000,00 2,91 5.313.000,00 4.478.724,59 1,81   4.478.724,59 

  

13 Развој 

културе и 

информисања 1201-0004   830 Информисање 1.000.000,00 0,25 400.000,00 79.063,07 0,03   79.063,07 

          Укупно раздео 2: 12.577.000,00 3,16 5.713.000,00 4.557.787,66 1,84   4.557.787,66 

03. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0002   111 Општинско веће 10.750.000,00 2,71 4.100.000,00 4.477.340,80 1,81   4.477.340,80 

          Укупно раздео 3: 10.750.000,00 2,71 4.100.000,00 4.477.340,80 1,81   4.477.340,80 

04. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0004   330 
Општинско јавно 

правобранилаштво Жабари 2.423.576,00 0,61 1.227.000,00 1.104.800,93 0,45   1.104.800,93 

          Укупно раздео 4: 2.423.576,00 0,61 1.227.000,00 1.104.800,93 0,45   1.104.800,93 
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5.00.0. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   130 Општинска управа 101.625.254,00 25,57 51.081.000,00 37.238.137,17 15,06   37.238.137,17 

    0602-0009   112 Текућа буџетска резерва 7.940.352,20 2,00 3.208.510,70   0,00     

        112 Стална буџетска резерва 1.441.710,00 0,36 720.855,00   0,00   0,00 

      

0602 

П11 620 

Тек.донације 
НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ 

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 1.250.000,00 0,31 1.250.000,00 150.000,00 0,06   150.000,00 

          Укупно раздео 05.00.00. 112.257.316,20 28,25 56.260.365,70 37.388.137,17 15,12   37.388.137,17 

5.00.2. 

15 Опште услуге 

локалне 

самоуправе 0602-0001   320 Јавни ред и мир 400.000,00 0,10 160.000,00   0,00   0,00 

5.00.3. 

15 Опште услуге 

локалне 

самоуправе 0602-0014   160 Ванредне ситуације 520.000,00 0,13 220.000,00 20.375,00 0,01   20.375,00 

5.00.4. 

3 Локални 

економски 

развој 1501-0001   660 Јавно комунално пред.Жабари 1.495.000,00 0,38 995.000,00 495.000,00 0,20   495.000,00 

5.00.5. 

16 Политички 

систем локалне 

самоуправе 2101-0003   111 
Дотације невладиним 
организацијама и удружењима 440.000,00 0,11 220.000,00   0,00   0,00 

5.00.6. 

2 Комуналнае 

делатности 1102-001   640 

Управљање јавноим 

осветљењем 400.000,00 0,10 160.000,00   0,00   0,00 

    1102-004   560 
Зоохигијена 
(зашт.жив.средине) 2.100.000,00 0,53 800.000,00 965.000,00 0,39   965.000,00 

    1102-006   660 
Одржавање гробља и погребне 
услуге 50.000,00 0,01 20.000,00 13.954,94 0,01   13.954,94 

    1102-0008   630 Водоснабдевање 1.800.000,00 0,45 1.380.000,00 52.473,76 0,02   52.473,76 

    1102-П   630 

Реконструкција дела главног 

цевовода у Александровцу 7.948.480,79 2,00 7.948.480,79 3.431.608,95 1,39   3.431.608,95 

              0,00     0,00   0,00 

          Укупно програм 2 12.298.480,79 3,09 10.308.480,79 4.463.037,65 1,81   4.463.037,65 
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5.00.7. 

5 

Пољопривреда 

и рурални 

развој 0101-0001   421 

Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 1.000.000,00 0,25 420.000,00 254.569,70 0,10   254.569,70 

      0101-П 421 

Капиталне субвенције у 

пољопривреди 3.003.938,00 0,76 1.680.725,00 260.000,00 0,11   260.000,00 

        421 

Дотације невладиним 

организацијама 200.000,00 0,05 200.000,00   0,00   0,00 

          Укупно програм 5 4.203.938,00 1,06 2.300.725,00 514.569,70 0,21   514.569,70 

5.00.8. 

6 Заштита 

животне 

средине 0401-0004   520 Управљање отпадним водама 1.100.000,00 0,28 1.040.000,00   0,00   0,00 

      0401-П 520 

Пројекат канализационе 

мреже у Александровцу 418.000,00 0,11 388.000,00   0,00   0,00 

        520 

Санација БУЈИЧНИХ 

ПОТОКА (обезбеђење 
протицајног профила бујичних 

потока) 780.000,00 0,20 320.000,00   0,00   0,00 

    0401-0005   510 Управљање отпадом 6.500.000,00 1,64 2.600.000,00 4.251.695,80 1,72   4.251.695,80 

          Укупно програм 6 8.798.000,00 2,21 4.348.000,00 4.251.695,80 1,72   4.251.695,80 

5.009. 

7 Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 0701-0002   451 

Управљање саобраћајне 

инфраструктуре 300.000,00 0,08 150.000,00   0,00   0,00 

      0701 П 451 

Ревитализација пољских 

путева 3.150.000,00 0,79 1.620.000,00   0,00   0,00 

      0701 П 451 Летње одржавање путева 1.050.000,00 0,26 420.000,00   0,00   0,00 

      0701 П 451 

Пројекти за путну 

инфраструктуру 2.000.000,00 0,50 1.400.000,00 901.920,00 0,36   901.920,00 

      0701 П 451 

Асфалтирање путева на 

територији општине 69.101.849,74 17,39 65.801.849,74 15.629.412,10 6,32   15.629.412,10 

        360 Јавни ред и безбедност 1.800.000,00 0,45 1.800.000,00   0,00   0,00 

          Укупно програм 7: 77.401.849,74 19,48 71.191.849,74 16.531.332,10 6,69   16.531.332,10 

5.00.10. 
11 Социјална и 

дечја заштита 0901-0006   40 Породица и деца 17.600.000,00 4,43 8.610.000,00 9.346.084,00 3,78   9.346.084,00 
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    0901-0001   70 
Центар за социјални рад 

Жабари 2.283.000,00 0,57 1.408.000,00 646.854,48 0,26   646.854,48 

    0901-0004 901 П1 90 Прој."Помоћ у кући за старе 489.572,73 0,12 489.572,73 464.072,04 0,19   464.072,04 

    0901-0004   70 

Пројекат:"Помоћ у кући за 

одрасла и стара лица" 5.737.359,95 1,44 5.737.359,95 676.787,98 0,27   676.787,98 

    0901-0004 901-п 90 

Пројекат "Помоћ у кући за 
одрасле и старе са 

психофизичким сметњама" 1.092.414,20 0,27 1.092.414,20 990.108,46 0,40   990.108,46 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ 
СОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВНИШТВУ 1.000.000,00 0,25 600.000,00 122.798,25 0,05   122.798,25 

    0901-0001   70 

Социјална помоћ 

НЕСОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВНИШТВУ 1.200.000,00 0,30 790.000,00 510.509,09 0,21   510.509,09 

    0901-0003   90 Донације невладиним орган. 500.000,00 0,13 200.000,00 40.636,68 0,02   40.636,68 

    0901-0005   90 ОО Црвени крст Жабари 470.000,00 0,12 216.000,00   0,00   0,00 

    0901-0003   060. 

Пројекат "Стамбено решење 
за најугрошеније избеглице и 

социјално угрожена лица и 

породице" 500.000,00 0,13 500.000,00   0,00   0,00 

          Укупно програм 7: 30.872.346,88 7,77 19.643.346,88 12.797.850,98 5,18   12.797.850,98 

5.1.11. 

12 Здраствена 

заштита 1801-0002   760 Здравство не кв.на др.месту 990.000,00 0,25 570.000,00 194.620,26 0,08   194.620,26 

    1801-0001   760 Дом здравља Жабари 2.300.000,00 0,58 1.000.000,00 921.475,62 0,37   921.475,62 

          Укупно програм 12: 3.290.000,00 0,83 1.570.000,00 1.116.095,88 0,45   1.116.095,88 

5.1.12. 

13 Развој 

културе и 

инфоррмисања 1201-0001   820 Развој културе 700.000,00 0,18 600.000,00   0,00   0,00 

    1201-0001   820 Трансфери ост.нив.вл-културе 500.000,00 0,13 240.000,00 57.500,00 0,02   57.500,00 

      1201-П 820 

Реконструкција Дома културе 

у Породину 6.772.000,00 1,70 6.772.000,00 82.890,00 0,03   82.890,00 
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    1201-0001   840 Верске и др.услуге заједнице 800.000,00 0,20 560.000,00   0,00   0,00 

          Укупно програм 13: 8.772.000,00 2,21 8.172.000,00 140.390,00 0,06   140.390,00 

5.00.13. 

14 Развој спорта 

и омладине 1301-0001   810 

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима 

и савезима  1.100.000,00 0,28 1.040.000,00 2.890,00 0,00   2.890,00 

    1301-0001   810 
Спортски савез општине 

Жабари 11.056.000,00 2,78 7.064.000,00 6.750.320,49 2,73   6.750.320,49 

    1301-0001   810 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима 

и савезима  400.000,00 0,10 160.000,00   0,00   0,00 

          Укупно програм 14: 12.556.000,00 3,16 8.264.000,00 6.753.210,49 2,73   6.753.210,49 

5.00.14. 

9 Основно 

образовање и 

васпитање 2002-0001   912 Превоз ученика 6.100.000,00 1,53 3.205.000,00 3.033.617,50 1,23   3.033.617,50 

      2002-П 912 

Пројекат=Израда енергетских 

пасоша школа 400.000,00 0,10 400.000,00 99.600,00 0,04   99.600,00 

      2002-П 912 

Пројекат: Надзор и 

кординатор за безбедност 

школа  1.320.000,00 0,33 1.320.000,00   0,00     

      2002-п 912 Технички пријем школа 495.330,80 0,12 495.330,80 95.330,80 0,04     

        912 
Осн.школа "Дуде 

Јовић"Жабари 13.785.000,00 3,47 6.848.000,00 6.185.832,28 2,50   6.185.832,28 

    2002-0001   912 
Осн.школа"Роса 

Трифуновић"Александровац 11.760.000,00 2,96 6.196.000,00 5.817.814,04 2,35   5.817.814,04 

        912 Школа Александровац   0,00     0,00 987.000,00 987.000,00 

          Укупно програм 9: 33.860.330,80 8,52 18.464.330,80 15.232.194,62 6,16 987.000,00 16.219.194,62 
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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 2.550.000,00 631.981,83 0,26   631.981,83 

          Укупно програм 1: 1.550.000,00 0,39 2.550.000,00 631.981,83 0,26   631.981,83 

          Укупно  глава 5.00.: 308.715.262,41 77,68 204.668.098,91 100.335.871,22 40,59 987.000,00 101.322.871,22 

5.1. 

15 Опште услуге 

локалне 

самоуправе 0602-0002   160 Месне заједнице 15.860.000,00 3,99 10.034.000,00 6.601.929,67 2,67 1.744.000,00 8.345.929,67 

5.2. 

13 Развој 

културе 1201-0001   820 Центар за културу Жабари 4.043.000,00 1,02 2.324.000,00 813.284,32 0,33   813.284,32 

      
1201 
П1 820 

Манифестација "Четерешко 
прело" 1.143.000,00 0,29 400.000,00 221.500,00 0,09   221.500,00 

      

1201 

П2 820 Остале манифестације 1.600.000,00 0,40 800.000,00 840.000,00 0,34   840.000,00 

          Укупно . 6.786.000,00 1,71 3.524.000,00 1.874.784,32 0,76 0,00 1.874.784,32 

5.3.       820 Народна библиотека Жабари 3.464.000,00 0,87 1.918.500,00 964.406,33 0,39   964.406,33 

      

1201 

П3 820 

Културне манифестације у 

Библиотекарству 80.000,00 0,02 45.000,00   0,00   0,00 

          Пројекат: Смотра рецитатора 55.000,00 0,01 55.000,00 29.409,88 0,01   29.409,88 

          Укупно . 3.599.000,00 0,91 2.018.500,00 993.816,21 0,40 0,00 993.816,21 

          Укупно 10.385.000,00 2,61 5.542.500,00 2.868.600,53 1,16 0,00 2.868.600,53 

5.4. 

8 Предшколско 

васпитање и 

образовање 2001-0001   911 

Предшколска 

установа"Моравски 

цвет"Жабари 21.767.000,00 5,48 10.830.000,00 10.841.625,92 4,39 29.000,00 10.870.625,92 

          Укупно раздео 05.04. 21.767.000,00 5,48 10.830.000,00 10.841.625,92 4,39 29.000,00 10.870.625,92 

5.5. 

4 Развој 

туризма 1502.   473 
Туристичка организација 

Жабари 1.250.000,00 0,31 640.000,00 258.937,62 0,10   258.937,62 
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    1502-0001 

1502 

П1 473 

Новогодишње украшавање 

општине 396.000,00 0,10 226.000,00 96.000,00 0,04   96.000,00 

          Укупно раздео 05.5. 1.646.000,00 0,41 866.000,00 354.937,62 0,14   354.937,62 

          Укупно раздео 5: 358.373.262,41 90,18 231.940.598,91 121.002.964,96 48,95 2.760.000,00 123.762.964,96 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 397.407.238,41 100,00 247.204.798,91 135.576.223,51 54,84 2.760.000,00 138.336.223,51 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1 1.550.000,00 0,39 2.550.000,00 631.981,83 0,26   631.981,83 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 12.298.480,79 3,09 10.308.480,79 4.463.037,65 1,81 0,00 4.463.037,65 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 1.495.000,00 0,38 995.000,00 495.000,00 0,20 0,00 495.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 4 1.646.000,00 0,41 866.000,00 354.937,62 0,14 0,00 354.937,62 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 4.203.938,00 1,06 2.300.725,00 514.569,70 0,21 0,00 514.569,70 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 8.798.000,00 2,21 4.348.000,00 4.251.695,80 1,72 0,00 4.251.695,80 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 77.401.849,74 19,48 71.191.849,74 16.531.332,10 6,69 0,00 16.531.332,10 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 21.767.000,00 5,48 10.830.000,00 10.841.625,92 4,39 29.000,00 10.870.625,92 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 33.860.330,80 8,52 18.464.330,80 15.232.194,62 6,16 987.000,00 16.219.194,62 

          УКУПНО ПРОГРАМ 11 30.872.346,88 7,77 19.643.346,88 12.797.850,98 5,18 0,00 12.797.850,98 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 3.290.000,00 0,83 1.570.000,00 1.116.095,88 0,45 0,00 1.116.095,88 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 20.157.000,00 5,07 14.114.500,00 3.088.053,60 1,25 0,00 3.088.053,60 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 12.556.000,00 3,16 8.264.000,00 6.753.210,49 2,73 0,00 6.753.210,49 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 131.460.892,20 33,08 67.901.365,70 45.115.242,77 18,25 1.744.000,00 46.859.242,77 

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 36.050.400,00 9,07 13.857.200,00 13.389.394,55 5,42 0,00 13.389.394,55 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 397.407.238,41 100,00 247.204.798,91 135.576.223,51 54,84 2.760.000,00 138.336.223,51 
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ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА, ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА I-VI У 2018.Г. 

  

Програм 

Шиф 

ра,Прог. 

 Актив 

ност, 

 пројек. 

Фун 

кција ЦИЉ ИНДИКАТОР 

Планирана 

средства 

буџета 2018. 

год  % 

Планирана 

средства I и II 

кварталa 

2018.g 

Остварена 

средства I и II 

квартала 

2018. год  % 

Остварена 

средства I i 

II квартала 

из осталих  

извора 

2018.g 

Остварена 

укупна јавна 

средства I и II 

квартала 

2018.g. 

1 Становање, 

урбанизам и  

Просторио 

 планирање 1101. 130 

Просторни развој у складу 

са плановима 

Проценат покривености 

територије урбанистичком 

планском документацијом 

  0,00     0,00   0,00 

Просторно и 
урбанистичко 

планирање 0001. 130 

Повећање покривености 
територије планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Усвојен просторни план 

општине, број усвојених 

планова генералне 
регулације у односу на број 

предвиђених планова вишег 

реда и проценат површине 
покривен плановима 

детаљне регулације 

1.550.000,00 0,39 2.550.000,00 631.981,83 0,26   631.981,83 

Спровођење 

урбанистичких и 
просторних планова 0002. 130 

Ефикасно администрирање 

захтева за издавање 

грашевинских дозвола 

Проценат издатих 

грађевинских дозвола у 

односу на број поднетих 
захтева, просечно време за 

издавање грађевинских 

дозвола, проценат решених 
захтева и укупан број 

озакоњених објеката у 

години  
  0,00     0,00   0,00 

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 0003. 130 

Стављање у функцију 

грађевинског земљишта 

Површина земљишта датог 

у закуп и број локација 

комуналног опремљеног 
земљишта 

  0,00     0,00   0,00 

Стамбена подршка 0004. 130 

Планско управљање 

стамбеном подршком 

Број корисника стамбене 
подршке и број станова у 

јавној својини у режиму 

непрофитног закупа 
  0,00     0,00     
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Остваривање јавног 
интереса у одржавању 

зграда 0005. 130 

Очување и унапређење 

стамбеног фонда 

Број склопљених уговора о 

бесповратном 

суфинансирању активности 

на инвестиционом 
одржавању и унапређењу 

својства зграде 

  0,00     0,00   0,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 1   

1.550.000,00 0,39 2.550.000,00 631.981,83 0,26 0,00 631.981,83 

2 Комуналне 

делатности 1102. 600 

Адекватан квалитет 

пружених услуга и 

ефикасно и рационално 

спровођење комуналне 

делатности 

1. Укупан број притужби 

грађана и привредних 
субјеката на услуге 

комуналне делатности,         

2. Степен наплате 

комуналних услуга и                                        

  0,00     0,00   0,00 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 0001. 640 

Адекватанno управљање 
јавним 

осветљење 

Укупан број замена 
светиљки након пуцања 

лампи (на годишњој бази) 
400.000,00 0,10 160.000,00   0,00   0,00 

Одржавање јавних 

зелених површина 0002. 660 

Максимална могућа 

покривеност 

насеља и територије 
услугама 

уређења и одржавања 

зеленила 

Број м2 јавних зелених 
површина на којима се 

уређује и одржава зеленило 

у односу на укупан број м 2 
зелених површин 

  0,00     0,00   0,00 

Зоохигијена 0004. 560 

Унапређење заштите од 
заразних 

и других болести које 
преносе животиње 

1.Висина накнаде штете за 

уједе паса и мачака 

луталица 2.Третиране 
површине за сузбијање 

глодара и инсеката 
2.100.000,00 0,53 800.000,00 965.000,00 0,39   965.000,00 

Одржавање гробаља и 

погребне услуге 0006. 660 

Адекватан квалитет 
пружених 

услуга одржавања гробаља 

и погребних услуга 

Број интервенција у односу 

на укупан број поднетих 

иницијатива грађана за 
чишћење и одржавање 

гробаља 
50.000,00 0,01 20.000,00 13.954,94 0,01   13.954,94 

Управљање и 

снабдевање водом за 

пиће 0008. 630 

Адекватан квалитет 

пружених 
услуга водоснабдевања 

Број кварова по км 

водоводне мреже 

1.800.000,00 0,45 1.380.000,00 52.473,76 0,02   52.473,76 

Реконструкција дела 

главног цевовода у 
Александривцу П 630 

Већа снабдевеност дела 
насеља пијаћом водом 

Већа обухватностј 
домаћинства пијаћом водом 

7.948.480,79 2,00 7.948.480,79 3.431.608,95 1,39   3.431.608,95 

      УКУПНО ПРОГРАМ 2. 
  

12.298.480,79 3,09 10.308.480,79 4.463.037,65 1,81 0,00 4.463.037,65 
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3  

Локални економски 

развој 1501. 660 

Повећање запослености на 

територији општине 

Број становника 

града/општине који су 

запослени на новим радним 

местима, а налазили су се 
на евиденцији НСЗ 

(разврстаних по полу и 

старости) 
  0,00     0,00   0,00 

Унапређење привредног 

и инвестиционог 

амбијента 0001.   

Унапређење 

администрат. процедура и 
развој 

адекватних сервиса и 

услуга 
за пружање подршке 

постојећој  привреди 

Број предузећа која су 

користила услуге и сервисе  
општине у односу на 

укупан број предузећа 

1.495.000,00 0,38 995.000,00 495.000,00 0,20   495.000,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 3.   

1.495.000,00 0,38 995.000,00 495.000,00 0,20 0,00 495.000,00 

4  

Развој туризма 1502. 473 

Повећање прихода од 

туризма 

Проценат повећања укупног 
броја гостију                             

  0,00     0,00   0,00 

Управљање развојем 

туризма 0001. 473 

Повећање квалитета 
туристичке услуге на 

територији општине 

Број уређених и на 

адекватан начин 
обележених туристичких 

локалитета у односу на 

укупан број локалитета 
1.250.000,00 0,31 640.000,00 258.937,62 0,10   258.937,62 

Пројекат:Новогодишње 
украшавање општине  П3   

Новогодишње украшавање 

општине 

Окупљање  већег броја 
грађана на дочек Нове 

године 

396.000,00 0,10 226.000,00 96.000,00 0,04   96.000,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 4.   1.646.000,00 0,41 866.000,00 354.937,62 0,14 0,00 354.937,62 

5  

Поољопривреда и 

рурални развој 0101. 421 

Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

1.Коришћење 

пољопривредних површина 
у односу на укупне 

пољопривредне површине и 

2.Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава. 
  0,00     0,00   0,00 

Мере подршке руралном 

развоју 0002. 421 

1.Стварање услова за развој 

и унапређење 

пољопривредне производње 
на територији општине и   

2.Ефикасно управљање 

пољопривредним 
земљиштем. 

1.Број едукација 

намењеним 
пољопривредним грађанима 

на територији општине,             

2.Број учесника едукације  

1.200.000,00 0,30 620.000,00 254.569,70 0,10 0,00 254.569,70 
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Пројекат; Капиталне 
субвенције у 

пољопривреди П1   

Повећање броја 
квалитетних грла стоке и 

бољи услови за 

регистрована 
пољопривредна 

домаћинства 

Већи број квалитетних 

крава, бикова и телади, са 

већом количином и 
квалитетом датог млека и 

већим рандманом меса као 

и већи принос 
пољопривредних производа 

3.003.938,00 0,76 1.680.725,00 260.000,00 0,11 0,00 260.000,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 5   4.203.938,00 1,06 2.300.725,00 514.569,70 0,21 0,00 514.569,70 

6  

Заштита животне 

средине 0401. 560 

Унапређење квалитета 

животне средине 

Проценат територије под 
заштитом. 

  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                                          

1.100.000,00 0,28 1.040.000,00   0,00   0,00 

Управљање отпадним 
водама 0004. 520 

Адекватан квалитет 

пружених 

услуга одвођења отпадних 
вода 

Број интервенција на 

канализационој мрежи 
  0,00     0,00   0,00 

Санација бујичних 

порока П 520 

Обезбеђење протицајног 

профила бујичних потока 

Мања површина земљишта 

обухваћена поплавама од 
киша и падавина 780.000,00 0,20 320.000,00   0,00   0,00 

Пројекат канализационе 

мреже у Александровцу П 520 

Повећање насеља која имају 

канализациону мрежу 
Мање отпада и загађености 

418.000,00 0,11 388.000,00   0,00   0,00 

Управљање комуналним 

отпадом 0005. 510 

Спровођење редовних 

мерења на територији града 
/општине и испуњење 

обавеза у складу са 

законима 

Број спроведених мерења 

количина комуналног 

отпада у складу са Законом 
о управљању отпадом 

6.500.000,00 1,64 2.600.000,00 4.251.695,80 1,72   4.251.695,80 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 6   

8.798.000,00 2,21 4.348.000,00 4.251.695,80 1,72 0,00 4.251.695,80 

7 Oрганизација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 001. 451 

Развијеност 

инфраструктуре у 

контексу диприноса социо 

економском развоју . 

Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности општине( у 
км) 

  0,00     0,00   0,00 



 140 

Упеављање и  

одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 0002.   

Одржавање квалитета путне 
мреже кроз реконструкцију 

и 

редовно одржавање 
асфалтног 

покривача 

.Број километара санираних 
или реконструисаних 

путева,           

300.000,00 0,08 150.000,00   0,00   0,00 

Пројекат; 

Ревитализација пољских 
путева  П1   

Поправка и насипање 
пољских путева 

Доступност грађана до свог 
пољопривредног земљишта 

3.150.000,00 0,79 1.620.000,00   0,00   0,00 

Пројекат:Летње 
одржавање путева  П2   

Текуће поправке и 

одржавање путева током 
целе календарске године 

.Број километара санираних 

или реконструисаних 
путева,           

1.050.000,00 0,26 420.000,00   0,00   0,00 

Пројекат: 

Пројекти локалних 
путева П3   

Израда пројеката за ону 

путну инфраструктуру која 

незадовољава услове за 

коришћење 

Број израђенихпројеката 

пројеката 

2.000.000,00 0,50 1.400.000,00 901.920,00 0,36   901.920,00 

Пројекат: 

Асфалтирање путева на 

територији општине  П4   

Асфалтирање свих путева 
на територији општине. 

Број км новоизграђених 
путева 

69.101.849,74 17,39 65.801.849,74 15.629.412,10 6,32   15.629.412,10 

    360 
Јавни ред о безбедност   

1.800.000,00 0,45 1.800.000,00   0,00     

      
 УКУПНО ПРОГРАМ 7    

77.401.849,74 19,48 71.191.849,74 16.531.332,10 6,69 0,00 16.531.332,10 

8 Предшколско 

васпитање и 

образовање 2001. 911 

Повећање обухвата деце 

предшколским 

образовањем и 

васпитањем. 

Број деце која су уписана у 

предшколске установе у 
односу на укупан број деце 

у општини (јаслена 

група,предшколска група и 
ППП) 

  0,00     0,00   0,00 

Функционисање и 
остваривање 

предшколског 

васпитања и образовања 0001.   

Обезбеђени адекватни 

услови за Васпитно-
образовни рад са децом уз 

повећан обухват 

1.Просечан број деце у 
групи 

(јасле,предшколски,ППП), 

2.Просечан број деце по 
васпитачу,                    

3.Проценат деце ослобођен 

од пуне цене услуге у 
односу на укупан број деце 

21.767.000,00 5,48 10.830.000,00 10.841.625,92 4,39 29.000,00 10.870.625,92 

      
УКУПНО ПРГРАМ 8   

21.767.000,00 5,48 10.830.000,00 10.841.625,92 4,39 29.000,00 10.870.625,92 
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9  

Основно образовање и 

васпитање 2002. 912 

Потпуни обухват 

основним образовањем и 

васпитањем,  

Обухват деце основним 

образовањем. 

  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 7,96 16.249.000,00 15.037.263,82 6,08   15.037.263,82 

Пројекат-Израда 

енергетских пасоша 

школа П   

.Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама,  

Уређенији изглед основне 
школе и бољи услови за 

несметани рад ученика и 

наставника 
400.000,00 0,10 400.000,00 99.600,00 0,04   99.600,00 

Пројекат:Технички 

пријем школа П 912 

.Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама,  

Уређенији изглед основне 
школе и бољи услови за 

несметани рад ученика и 

наставника 
495.330,80 0,12 495.330,80 95.330,80 0,04   95.330,80 

Пројекат: Надзор и 

кординатор за 

безбедност школа П   

.Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-
образовни рад са децом у 

основним школама,  

Уређенији условии за 
несметани рад школе 

1.320.000,00 0,33 1.320.000,00   0,00   0,00 

    912 
Школа Александровац   

  0,00     0,00 987.000,00 987.000,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 9:   

33.860.330,80 8,52 18.464.330,80 15.232.194,62 6,16 987.000,00 16.219.194,62 

11 Социјална и дечја 

заштита 0901. 40 

Повећање доступности 

права и 

услуга социјалне заштите  

Проценат корисника мера и 

услуга социјалне и дечје 

заштите 
који се финансирају из 

буџета града/општине у 

односу на број 
становника 

  0,00     0,00   0,00 

Једнократне помоћи и 

сруги облици помоћи 0001. 70 

Унапређење заштите 

сиромашних 

Број грађана-корисника 
субвенција (нпр, 

комуналних услуга услуга 

превоза и др.). 4.483.000,00 1,13 2.798.000,00 1.280.161,82 0,52   1.280.161,82 

Пројекат:Помоћ у кући 
за одрасле и стара лица 0004. 70 

Подршка развоју мреже 
ванинституционалне услуге 

социјалне заштите 

предвиђене Одлуком о 
социјалној заштити и 

Законом о социјалној 

заштити 

Број корисника 

саветодавно-терапијских и 

социо - 
едукативних услуга у 

заједници  

5.737.359,95 1,44 5.737.359,95 676.787,98 0,27   676.787,98 
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Саветодавне-терапијске 
и социјално-едукативне 

услуге 0004. 90 

Подршка развоју мреже 

ванинституционалне услуге 
социјалне заштите 

предвиђене Одлуком о 

социјалној заштити и 
Законом о социјалној 

заштити 

Број корисника 
саветодавно-терапијских и 

социо - 

едукативних услуга у 
заједници  

  0,00     0,00   0,00 

 Пројекат:Помоћ у кући 

за стара лица 0004-П 90 

Подршка развоју мреже 

ванинституционалне услуге 
социјалне заштите 

предвиђене Одлуком о 

социјалној заштити и 
Законом о социјалној 

заштити 

Број грађана старијих лица-
корисника  помоћи. 

489.572,73 0,12 489.572,73 464.072,04 0,19   464.072,04 

Пројекат:Помоћ у кући 
за одрасле и старе са 

психофизичким 

метњама"  0004-П 90 

Подстицање развоја 

разноврсних социјалних 

услуга у заједници и 
укључивање у сферу 

пружања услуга што више 

различитих социјалних 
актера 

Број грађана старијих лица-

корисника помоћи. 

1.092.414,20 0,27 1.092.414,20 990.108,46 0,40   990.108,46 

Подршка социо-

хуманитарним 
организацијама-

ДОНАЦИЈЕ 0003. 90 

Подстицање развоја 
разноврсних социјалних 

услуга у заједници и 

укључивање у сферу 
пружања услуга што више 

различитих социјалних 

актера 

Број удружења 
(хуманитарних 

организација које добијају 

средства из буџета) 

500.000,00 0,13 200.000,00 40.636,68 0,02   40.636,68 

Пројекат"Стамбено 

решење за најугроженије 
избеглице и социјално 

угрожена лица и 

породице 0003. 060. 

Подстицање развоја 

разноврсних социјалних 

услуга у заједници и 
укључивање у сферу 

пружања услуга што више 

различитих социјалних 

актера 

Број избеглица и социјално 

угрожених лица и 
породица-корисника 

помоћи за решавање 

стамбених потреба 

500.000,00 0,13 500.000,00   0,00   0,00 
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Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 0005. 90 

Социјално деловање-

олакшавање људске патње 
пружањем  неопходне 

ургентне помоћи лицима у 

невољи, развијањем 
солидарности међу људима, 

организовањем различитих 
облика помоћи 

1. Број акција на 
прикупљању различитих 

врста помоћи,       

 2. Број дистрибуираних 
пакета хране за социјално 

угрожено становништво. 

470.000,00 0,12 216.000,00   0,00   0,00 

Подршка деци и 

породицама са децом 0006.   

1.Обезбеђивање 
натеријалне подршке за 

децу и породицу и           

 2. Унапређење 
популационе политике. 

1.Висина буџетских 
издвајања за мере 

материјалне подршке деци 

и породици,                            
2.Број мера материјалне 

подршке намењен мерама 

локалне популационе 
политике (нпр.подршка 

материнству, подршка 

породиљама, накнада за 
новорођену децу ) и 

17.600.000,00 4,43 8.610.000,00 9.346.084,00 3,78   9.346.084,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 11:   

30.872.346,88 7,77 19.643.346,88 12.797.850,98 5,18 0,00 12.797.850,98 

12 Примарна 

здраствена заштита 1801. 760 

Унапређење здравља 

становништва  

Покривеност становништва 

примарном здравственом 
заштитом 

  0,00     0,00   0,00 

Функционисање 

установа примарне 

здраствене заштите 0001.   

1.Унапређење доступности 
и правичности здраствене 

заштите (ПЗЗ) 

Број обраћања саветнику за 

заштиту права пацијената 

2.300.000,00 0,58 1.000.000,00 921.475,62 0,37   921.475,62 

Мртвозорство 0002.   

Утврђивање престанка 

живљења 
Престанак живота 

500.000,00 0,13 240.000,00 194.620,26 0,08   194.620,26 

Спровођење активности 
из области друштвене 

бриге за јавно здравље 0003.   

Стварање услова за 

очување и унапређење 
здравља становништва 

Број посебних програма и 

пројеката из области јавног 
здравља 

490.000,00 0,12 330.000,00   0,00   0,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 12:   

3.290.000,00 0,83 1.570.000,00 1.116.095,88 0,45 0,00 1.116.095,88 



 144 

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 

Функционисање 

локалних установа 

културе 0001.   

Обезбеђење редовног 

функционисања установа 
културе  

Број запослених у 

установама културе у 
односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

8.707.000,00 2,19 5.082.500,00 1.835.190,65 0,74   1.835.190,65 

Пројекат:Реконструкција 

Дома културе у 

Породину П   

Довиђење дома културе у 
нормалан изглед са 

условима за обављање 

основне делатности 

Већа посећеност збивањима 

које се одржавају у Дому 
културе 

6.772.000,00 1,70 6.772.000,00 82.890,00 0,03   82.890,00 

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 0,29 400.000,00 221.500,00 0,09   221.500,00 

Пројекат: Остале 

културне манифестације П2   

Задовољавање културних 

потреба становништва свих 
узраста у летњем периоду, 

и анимирање деце за 
бављењем фолклором и 

очувањем народне 

традиције 

Број догађаја , већи број 

посетиоца и већи број 
учесника у 

манифестацијама. 

1.600.000,00 0,40 800.000,00 840.000,00 0,34   840.000,00 

Пројекат: 
Културне манифестације  П3   

1.Обележавање Дана 
библиотеке и 2. Остале 

књижевне и др вечери, 
трибине и предавања. 

1. Број посетиоца,             
2.Број одржаних културних 

манифестација,                                             
3. Број гостију  

80.000,00 0,02 45.000,00   0,00   0,00 

Смотра рецитатора П4   

1.Очување традиције 

читалаштва,и 2. Остале 

књижевне и др вечери, 
трибине и предавања. 

. Број гостију (књижевника, 

предавача,едукатор 

55.000,00 0,01 55.000,00 29.409,88 0,01   29.409,88 

Унапређење система 
очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа  0003.   

Очување и заштита 

културног наслеђа 

Број пројеката и улагања за 

очување и заштиту 

културног наслеђа код 
Верских заједница 

800.000,00 0,20 560.000,00   0,00   0,00 
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Остваривање и 
унапређивање јавног 

интереса у области 

јавног информисања 0004.   

Повећана понуда 

квалитетних 

медијских садржаја из 

области 
друштвеног живота локалне 

заједнице 

Број програмских садржаја 

подржаних на конкурисма 

јавног 
информисања 

1.000.000,00 0,25 400.000,00 79.063,07 0,03 0,00 79.063,07 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 13:   

20.157.000,00 5,07 14.114.500,00 3.088.053,60 1,25 0,00 3.088.053,60 

 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 

Подршка локалним 

спортским 
организацијама, 

удружењима и 

савезима 0001.   

Обезбеђивање услова за рад 
и унапређење капацитета 

спортских организација 

прекокојих се остварује 
јавни интерес у области 

спорта у граду/општини 

Број посебних програма 

спортских организација 

финансираних од стране 
града/општине  

11.056.000,00 2,78 7.064.000,00 6.750.320,49 2,73   6.750.320,49 

Одржавање спортске 
инфраструктуре 0001.   

Редовно одржавање 

постојећих спортских 
објеката од интереса за 

град/општину 

Број постојећих 

функционалних спортских 

објеката 

1.500.000,00 0,38 1.200.000,00 2.890,00 0,00 0,00 2.890,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 14:   

12.556.000,00 3,16 8.264.000,00 6.753.210,49 2,73 0,00 6.753.210,49 

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 

Функционисање локалне 

самоуправе и град.опш. 0001.   

Функционисање управе 

Проценат попуњености 
радних места која 

подразумевају 

вођење управног поступка 102.025.254,00 25,67 51.241.000,00 37.238.137,17 15,06   37.238.137,17 

Пројекат; Јавни радови  П1 620 

Обезбеђено задовољавање 
потреба локалног 

становништва 

Проценат остварења плана 

јавних радова 

1.250.000,00 0,31 1.250.000,00 150.000,00 0,06   150.000,00 
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Функционисање месних 

заједница 0002.   

Обезбеђено задовољавање 

потреба и 
интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 
заједница 

Број иницијатива /предлога 

месних заједница према 
граду/општини у вези са 

питањима од интереса за 

локално 
становништво 

15.860.000,00 3,99 10.034.000,00 6.601.929,67 2,67 1.744.000,00 8.345.929,67 

Општинско јавно 

правобранилаштво 0004.   

Заштита имовинских права 

и интереса општине 

Број решених предмета у 
односу на укупан број 

предмета 

на годишњем нивоу 
2.423.576,00 0,61 1.227.000,00 1.104.800,93 0,45   1.104.800,93 

Текућа буџетска резерва 009.   

Обезбеђивање средстава за 
непланиране и недовољно 

планиране расходе током 

године 

Реализација програма и 

пројеката за које нису 

довоњно планирана 
средства буџетом за текућу 

годину. 7.940.352,20 2,00 3.208.510,70   0,00   0,00 

Стална буџетска резерва 0010.   

Обезбеђивање средстава у 

ванредним ситуацијама и 
ванредног или ратног стања 

Обезбеђивање средстава у 

ванредним ситуацијама и 
ванредног или ратног стања 

1.441.710,00 0,36 720.855,00   0,00 

  

0,00 

Управљање у ванредним 

ситуацијама 0014. 160 

Изградња ефикасног 

превентивног 

система заштите и 
спасавања на избегавању 

последица елементарних и 
других непогода 

Број идентификованих 

објеката критичне 
инфраструктуре 

520.000,00 0,13 220.000,00 20.375,00 0,01   20.375,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 15:   

131.460.892,20 33,08 67.901.365,70 45.115.242,77 18,25 1.744.000,00 46.859.242,77 

16 Политички систем 

локалне самоуправе 2101. 111 

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе 

  

  0,00     0,00   0,00 

Функционисање 
скупштине 0001.   

Функционисање локалне 

скуштине 
Број седница скупштине 

11.933.400,00 3,00 4.224.200,00 4.433.329,16 1,79   4.433.329,16 

Пројекат; 

Манифестација Дана 

ослобођења општине 
Жабари  П1 111 

Обележавање 8.октобра-

Дана ослобођења општине 
Жабари 

1. Број званица,               

 2.број додељених повења, и 
награда. 

1.350.000,00 0,34     0,00   0,00 

Функционисање 

извршних ргана 0002.   

Функционисање извршних 

органа 

Број седница извршних 

органа 
22.327.000,00 5,62 9.413.000,00 8.956.065,39 3,62   8.956.065,39 
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 Подршка раду 

извршних органа власти 
и скупштине 0003. 111 

Дотације невладиним 
организацијама 

Редовни рад невладиниг 
организација 

440.000,00 0,11 220.000,00   0,00   0,00 

      
УКУПНО ПРОГРАМ 16: 

  36.050.400,00 9,07 13.857.200,00 13.389.394,55 5,42 0,00 13.389.394,55 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:   397.407.238,41 100,00 247.204.798,91 135.576.223,51 54,84 2.760.000,00 138.336.223,51 

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

      УКУПНО ПРОГРАМ 1   1.550.000,00 0,39 2.550.000,00 631.981,83 0,26   631.981,83 

      УКУПНО ПРОГРАМ 2   12.298.480,79 3,09 10.308.480,79 4.463.037,65 1,81 0,00 4.463.037,65 

      УКУПНО ПРОГРАМ 3   1.495.000,00 0,38 995.000,00 495.000,00 0,20 0,00 495.000,00 

      УКУПНО ПРОГРАМ 4   1.646.000,00 0,41 866.000,00 354.937,62 0,14 0,00 354.937,62 

      УКУПНО ПРОГРАМ 5   4.203.938,00 1,06 2.300.725,00 514.569,70 0,21 0,00 514.569,70 

      УКУПНО ПРОГРАМ 6   8.798.000,00 2,21 4.348.000,00 4.251.695,80 1,72 0,00 4.251.695,80 

      УКУПНО ПРОГРАМ 7   77.401.849,74 19,48 71.191.849,74 16.531.332,10 6,69 0,00 16.531.332,10 

      УКУПНО ПРОГРАМ 8   21.767.000,00 5,48 10.830.000,00 10.841.625,92 4,39 29.000,00 10.870.625,92 

      УКУПНО ПРОГРАМ 9   33.860.330,80 8,52 18.464.330,80 15.232.194,62 6,16 987.000,00 16.219.194,62 

      УКУПНО ПРОГРАМ 11   30.872.346,88 7,77 19.643.346,88 12.797.850,98 5,18 0,00 12.797.850,98 

      УКУПНО ПРОГРАМ 12   3.290.000,00 0,83 1.570.000,00 1.116.095,88 0,45 0,00 1.116.095,88 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13   20.157.000,00 5,07 14.114.500,00 3.088.053,60 1,25   3.088.053,60 

      УКУПНО ПРОГРАМ 14   12.556.000,00 3,16 8.264.000,00 6.753.210,49 2,73 0,00 6.753.210,49 

      УКУПНО ПРОГРАМ 15   131.460.892,20 33,08 67.901.365,70 45.115.242,77 18,25 1.744.000,00 46.859.242,77 

      УКУПНО ПРОГРАМ 16   36.050.400,00 9,07 13.857.200,00 13.389.394,55 5,42 0,00 13.389.394,55 

      УКУПНИ ПРОГРАМИ:   397.407.238,41 100,00 247.204.798,91 135.576.223,51 54,84 2.760.000,00 138.336.223,51 
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ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА И ПО ПРОГРАМИМА: 
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Организациона класификација 

ПЛАНИРАНО ЗА 2018.Г. 
СТР

УКТ

УРА 

ПЛАНИРАН

О ЗА I-II 

КВАРТАЛ 

2018.Г. 

СТРУК

ТУРА 
ОСТВАРЕНО ЗА I i II КВАРТАЛ 2018.Г. 

СТРУК

ТУРА 

К
л

а
с
и

ф
и

к
а

ц

и
ја

 

К
л

а
с
и

ф
и

к
а

ц

и
ја

 Из буџета 

оптшине 

Из осталих 

извора 
УКУПНО: % 

Из буџета 

оптшине 
% 

Из буџета 

оптшине 

Из осталих 

извора 
УКУПНО: % 

 

                    П Р О Г Р А М И       
0,00 

  
0,00 

      
##### 

            

ПРОГРАМ 1 Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 1.550.000,00   1.550.000,00 

0,39 

2.550.000,00 

1,03 

631.981,83   631.981,83 

24,78 

            

ПРОГРАМ 2 Комуналне 

делатности 12.298.480,79 0,00 12.298.480,79 

3,09 

10.308.480,79 

4,17 

4.463.037,65 0,00 4.463.037,65 
43,29 

            

ПРОГРАМ 3 Локални 

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

995.000,00 
0,40 

495.000,00 0,00 495.000,00 
49,75 

            ПРОГРАМ 4 Развој туризма 1.646.000,00 0,00 1.646.000,00 0,41 866.000,00 0,35 354.937,62 0,00 354.937,62 40,99 

            

ПРОГРАМ 5 Пољопривреда 

и рурални развој 4.203.938,00 0,00 4.203.938,00 

1,06 

2.300.725,00 

0,93 

514.569,70 0,00 514.569,70 
22,37 

            

ПРОГРАМ 6 Заштита 

животне средине 8.798.000,00 0,00 8.798.000,00 

2,21 

4.348.000,00 

1,76 

4.251.695,80 0,00 4.251.695,80 

97,79 

            

ПРОГРАМ 7 Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 77.401.849,74 0,00 77.401.849,74 

19,48 

71.191.849,74 

28,80 

16.531.332,10 0,00 16.531.332,10 

23,22 

            

ПРОГРАМ  8 Предшколско 

васпитање и образовање 21.767.000,00 0,00 21.767.000,00 

5,48 

10.830.000,00 

4,38 

10.841.625,92 29.000,00 10.870.625,92 

100,11 

            

ПРОГРАМ 9 Основно 

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

18.464.330,80 
7,47 

15.232.194,62 987.000,00 16.219.194,62 
82,50 

            

ПРОГРАМ 10 Средње 

образовање и васпитање     0,00 
0,00 

  
0,00 

    0,00 
##### 

            

ПРОГРАМ 11 Социјална и 

дечја заштита 30.872.346,88 0,00 30.872.346,88 

7,77 

19.643.346,88 

7,95 

12.797.850,98 0,00 12.797.850,98 

65,15 
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ПРОГРАМ 12 Здраствена 

заштита 3.290.000,00 0,00 3.290.000,00 

0,83 

1.570.000,00 

0,64 

1.116.095,88 0,00 1.116.095,88 
71,09 

            

ПРОГРАМ 13 Развој културе 

и информисања 20.157.000,00 0,00 20.157.000,00 
5,07 

14.114.500,00 
5,71 

3.088.053,60 0,00 3.088.053,60 
21,88 

            

ПРОГРАМ 14 Развој спорта 

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

8.264.000,00 
3,34 

6.753.210,49 0,00 6.753.210,49 
81,72 

            

ПРОГРАМ 15 Опште услуге 

локалне самоуправе 131.460.892,20 0,00 131.460.892,20 

33,08 

67.901.365,70 

27,47 

45.115.242,77 1.744.000,00 46.859.242,77 
66,44 

            

ПРОГРАМ 16 Политички 

систем локалне саоуправе 36.050.400,00 0,00 36.050.400,00 
9,07 

13.857.200,00 
5,61 

13.389.394,55 0,00 13.389.394,55 
96,62 

            

ПРОГРАМ 17 Енергетска 

ефикасност и обновљиви 

извори енергије     0,00 

0,00 

  

0,00 

    0,00 

##### 

            УКУПНО ПРОГРАМИ: 397.407.238,41 0,00 397.407.238,41 
100,00 

247.204.798,91 
100,00 

135.576.223,51 2.760.000,00 138.336.223,51 
54,84 

           0,00  0,00    #DIJ/0! 

            ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА       0,00   0,00       #DIJ/0! 

                    0,00   0,00       #DIJ/0! 

          01. Приходи из буџета 286.168.836,00   286.168.836,00 72,01 135.966.396,50 55,00 110.299.842,15   110.299.842,15 81,12 

          
02 

Трансфери између корисника 

на истом нивоу     0,00 
0,00 

  
0,00 

    0,00 
#DIJ/0! 

          03 Социјални доприноси     0,00 0,00   0,00     0,00 #DIJ/0! 

          
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника   0,00 0,00 

0,00 
  

0,00 
  1.744.000,00 1.744.000,00 

#DIJ/0! 

          
05 

Донације од иностраних 
земаља     0,00 

0,00 
  

0,00 
    0,00 

#DIJ/0! 

          
06 

Донације од међународних 
организација 0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 

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

#DIJ/0! 

          
07 

Трансфери од других нивоа 

власти 4.491.359,95 0,00 4.491.359,95 
1,13 

4.491.359,95 
1,82 

676.787,98 1.016.000,00 1.692.787,98 
15,07 

          
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 200.000,00 0,00 200.000,00 
0,05 

200.000,00 
0,08 

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

          
09 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине       
0,00 

  
0,00 

      
#DIJ/0! 

          
10 

Примања од домаћих 

задуживања     0,00 
0,00 

  
0,00 

    0,00 
#DIJ/0! 

          
11 

Примања од иностраних 

задуживања     0,00 
0,00 

  
0,00 

    0,00 
#DIJ/0! 
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12 

Примања од отплате датих 

кредита и продаје финансијске 

имовине     0,00 

0,00 

  

0,00 

    0,00 

#DIJ/0! 

          
13 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 106.547.042,46 0,00 106.547.042,46 

26,81 
106.547.042,46 

43,10 
24.599.593,38 0,00 24.599.593,38 

23,09 

          

14 

Неутрошена средства од 

приватизације из претходних 

година       

0,00 

  

0,00 

      

#DIJ/0! 

          

15 
Неутрошена средства донација 

из претходних година 
0,00     

0,00 

0,00 

0,00 

0,00     

#DIJ/0! 

          
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности       
0,00 

  
0,00 

      
#DIJ/0! 

            УКУПНИ ИЗВОРИ: 397.407.238,41 0,00 397.407.238,41 
100,00 

247.204.798,91 
100,00 

135.576.223,51 2.760.000,00 138.336.223,51 
54,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ПРИХОДИ  
 ОСТВАРЕЊЕ  ПРИХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА I-VI  2018. ГОДИНE 

ПРИХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА 

Конто Назив Конта 

ИЗВРШЕНО 

Буџет   

Цент

ар за 

култ

уру 

Библ

иоте

ка 

Дечи

ји 

врти

ћ 

Тури

ст 

Орг 

.низа

ција 

Жаб

ари 

Избо

ри за 

Пред

седн

ика 

Ком

есар.

за 

избе

глиц

е 

Закуп 

пољопр. 

Земљ. 

  

Подрш.

самост.

живљ.Ј

агодин

а 

За децу и 

старе 

Жагубица 

Изград

ња 

одржив.

услуга 

Остали 

корисн

ици 

ПРОЈЕ

КАТ 

Порез 

на 

имовин

у 

Месне 

заједни

це 

УКУПНО 

ИЗ 

БУЏЕТА 

УКУПН

О 

ОСТАЛ

ИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНО: 
Школа 

Алекса

ндрова

ц 

321 311 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година за редовну 

делатност 

106.547   1 1 21     4     5 3   2   26 106.547 63 106.610 

321 311 
За набавку нефинансиске 

имовине                                 0 0 0 

  УКУПНО 321 300 106.547 0 1 1 21 0 0 4 0 0 5 3 0 2 0 26 106.547 63 106.610 
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711 000 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 

ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

                                0 0 0 

711100 

Порез на доходак и 

капиталне добитке које 

плаћају физичка лица 
                                0 0 0 

711 111 Порез на зараде 15.798                               15.798 0 15.798 

711 121 

Порез на приход од 

самост. Делатности који 

се плаћа према пств.нето 

приходу 

140                               140 0 140 

711 122 

Порез на приход од 

самост. Делатн. који се 

плаћа према паушално 

одређеном.нето приходу 

830                               830 0 830 

711 123 
Порез на прих.од 

самоост.дел.самоопорез. 1.673                               1.673 0 1.673 

711 143 
Порез на приход од 

непокретности                                 0 0 0 

711014

5 

Порез на приходе од 

давања у закуп 137                               137 0 137 

711 146 
Порез на прих.од 

пољопривреде и шумар.                                 0 0 0 

711 147 Порез на земљиште                                 0 0 0 

711 148 
Порез на прих.од 

непокрет.на остале                                 0 0 0 

711150 
Порез на добитке од игара 

на срећу                                 0 0 0 

711 161 
Порез на прих.од 

осигурања лица                                 0 0 0 

711 181 
Самодоприноси према 

зарадама запослених 36                               36 0 36 

711 184 

Самодопринос из 

прих.лица која се баве 

самосталном деларношћу 
14                               14 0 14 

711 191 Порез на друге приходе 2.233                               2.233 0 2.233 

711 193 
Пор.на прих.спортиста и 

спорт.струч. 4                               4 0 4 

  УКУПНО  711 000 20.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.865 0 20.865 

712 000 

ПОРЕЗ НА ФОНД 

ЗАРАДА И РАДНУ 

СНАГУ 
                                0 0 0 

712 110 
Порез на фонд зарада и 

радну снагу 
                                0 0 0 

  УКУПНО 712 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

713 000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ                                 0 0 0 

713 121 

Порез на имовину осим 

на земљ.од физичких 

лица 
6.307                               6.307 0 6.307 

713 122 
Порез на имовину осим 

на земљ.од правних лица 1.918                               1.918 0 1.918 

713 311 Порез на наслеђе и 498                               498 0 498 
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поклоне 

713 421 
Порез на пренос 

апсол.права на непокрет. 269                               269 0 269 

713 423 

Порез на пренос 

апсол.права на  

мот.возила и пловним 

објектима 

537                               537 0 537 

713042

6 

Порез на пренос 

апсол.права на половним 

мот.возила и пловним 

објектима 

5                               5 0 5 

  УКУПНО 713 000 9.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.534 0 9.534 

714 000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 
                                0 0 0 

714-110 
Порез на додатну 

вредност                                 0 0 0 

714 120 
Једнофазни порез на 

промет                                 0 0 0 

714 130 
Кумулативно вишефазни 

порез напромет                                 0 0 0 

714 431 

Комунална такса за 

коришћење рекламних 

паноа 
                                0 0 0 

714 513 

Ком.такса за држање  

мотор.друмских и 

прикљ.возила осим 

пољопр.возила и маши. 

2.820                               2.820 0 2.820 

714 514 

Годишња накнада  за 

мот.возилс,тракторе и 

прикључна возила 
                                0 0 0 

714 543 
Накн.за промену намене 

пољопр.земљ.                                 0 0 0 

714 552 Боравишна такса 8                               8 0 8 

714-547 
Накн.за загађивање 

животне средине                                 0 0 0 

714-562 
Посебна накн.за зашт. и 

унапређ жив.сред. 799                               799 0 799 

714-573 

Ком.такса за кор.витрина 

ради излагања робе ван 

пословне просторије 
                                0 0 0 

714-600 
Други порези на добра и 

услуге                                 0 0 0 

  УКУПНО 714 000 3.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.627 0 3.627 

716 000 ДРУГИ ПОРЕЗИ                                 0 0 0 

716 111 

Комунална такса за 

истицање  фирме на 

посл.простору 
2.557                               2.557 0 2.557 

  УКУПНО 716 000 2.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.557 0 2.557 

732 000 

ДОНАЦИЈЕ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
                                0 0 0 

732 100 
Текуће донације од 

међунаро. организ.                                   0   

732 200 Капиталне донације од                                 0 0 0 
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међунар.организ. 

  УКУПНО 732 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

733 000 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 
                                0 0 0 

733 150 

Текући трансфери  од 

других нивоа власти у 

корист нивоа општина 
                                0 0 0 

733 151 
Ненаменски трансфери у 

корист општине 
90.771                           710   90.771 710 91.481 

733 154 

Тек.наменски трансфер 

Пројекат "Помоћ 

социјалне заштитедеци и 

одраслима" 

                                0 0 0 

733 154 
Тек.наменски трансфер  

за вртић 2.244       14                       2.244 14 2.258 

733 250 

Капитални трансфери  од 

других нивоа власти у 

корист нивоаа општина 
                  987             0 987 987 

  УКУПНО 733 000 93.015 0 0 0 14 0 0 0 0 987 0 0 0 0 710 0 93.015 1.711 94.726 

741 000 
ПРИХОДИ ОД 

ИМОВИНЕ 
                                0 0 0 

741 150 

Приходи буџ.опш.од 

камата на сред. 

консолид.рач.трезора 

укљ.у депоз.банака 

                                0 0 0 

741 500 
Закуп непроизводне 

имовине                               7   7   

741 513 Накнада за посечено дрво                                   0   

741 522 
Накн.за коришћење 

пољопр.земљ. 
32                               32 0 32 

741 526 
Нак.за коришћ-шума и 

шум.земљишта                                 0 0 0 

741 531 

Ком.такса за кор.простора 

на јавн.повр.у пословне 

сврхе осим 

прод.штампе,књига и 

др.публ.произв.домаће 

радин. 

145                               145 0 145 

741 532 
Ком.такса за паркирање 

на обележеним местима                                 0 0 0 

741 569 
Накн.сливна вода-

приватних лица                                 0 0 0 

741-534 
Накнада за коришћење  

грађевинског земљишта 51                               51 0 51 

741-535 

Комунална такса за 

заузеће јавне површине 

граћев.материјалом 
                                0 0   

  УКУПНО   741 000 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 228 7 235 

742 000 

ПРИХОДИ ОД 

ПРОДАЈЕ ДОБРА И 

УСЛУГА 
                                0 0 0 

742100 

Приходи од продаје 

добара и услуга или 

закупа од стране 
1.516       1                     1.726 1.516 1.727 3.243 
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тржишних организација  

742 251 
Општинске 

административне таксе 185                               185 0 185 

742 253 
Накнада за уређење 

грађевинског земљишта 
94                               94 0 94 

742 255 
Накнада за озакоњивање 

објеката 1.446                               1.446 0 1.446 

742 351 

Приходи  општинских 

органа од споредне 

продаје добара и услуга 

које врше државне 

нетржишне јединице 

503     2                       2 503 4 507 

  Ш   УКУПНО 742 000 3.744 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.728 3.744 1.731 5.475 

743 000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

                                0 0 0 

743 324 

Приходи од новчаних 

казни за саобраћајне 

прекршаје 
941                               941 0 941 

743 351 

Прих.од новчаних казни 

изреч.у прекршајном 

поступку за 

прекр.прописане актом 

скупштине 

                                0 0 0 

743-924 

Прих.од увећаног дуга 

који је предмет принудне 

наплате за 5% 
15                               15 0 15 

  УКУПНО  743 000 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 0 956 

744 000 

ДОБРОВОЉНИ 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА  

                                0 0 0 

744 100 

Текући добровољни 

трансфери од физичких и 

правних лица 
                                0 0 0 

744200 

Капитални добровољни 

трансф.од физичјих и 

правних лица 
                                0 0 0 

  УКУПНО  744 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

745 000 

МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 
                                0 0 0 

745 100 
Мешовити и неодређени 

приходи                               8 0 8 8 

745 150 

Меш. и неодређ. приходи 

у корист нивоа опш. 

(комунална такса на 

остале пред.) 

125                               125 0 125 

745 152 
Закуп стана у корист 

нивоа општине                                 0 0 0 

  УКУПНО  745 000 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 125 8 133 

771 000 

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 
                                0 0 0 
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РАСХОДА 

771 111 
Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода                                 0 0 0 

772 111 

Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода из 

предходне године 
35                               35 0 35 

  УКУПНО 771 000 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 

  

СОПСТВЕНИ 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 

134.686 0 0 2 15 0 0 0 0 987 0     0 710 1.743 134.686 3.457 138.143 

  
СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 
241.233 0 1 3 36 0 0 4 0 987 5     2 710 1.769 241.233 3.517 244.753 

781 000 

TРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ 

                                0 0 0 

781100 
Трансфер.између буџ. 

Кор на истом нивоу                                 0 0 0 

  УКУПНО 781000 0 0 0 0 0 0 0 0     0         0 0 0 0 

791 000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА                                 0 0 0 

791 100 Приходи из буџета                           2     0 2 2 

  УКУПНО 791 000 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 2 0 0 0 2 2 

811  

000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
                                0 0 0 

811 151 

Примања од продаје 

непокретности у корист 

општине 
3                               3 0 3 

  УКУПНО 811 000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 3 0 3 

813  

000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ  ИСТАЛИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
                                0 0 0 

813 151 

Примања од продаје 

oсталих непокретности у 

корист општине 
10                               10 0 10 

  УКУПНО 811 000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 10 0 10 

921 000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

                                0 0 0 

921 950 

Примања од продаје 

домаћих акција и осталог 

капитала у корист нивоа 

општине 

                                  0   

  УКУПНО 921 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 
134.686 0 0 2 15 0 0 0 0 987 0 0 0 2 710 1.743 134.686 3.459 138.145 

  

СВЕГА 

ПРИХ.И 

ПРИМ.    

134.699 0 0 2 15 0 0 0 0 987 0 0 0 2 710 1.743 134.699 3.459 138.158 

  

ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА

: 

                                0 0 0 

01. 
ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 
134.699                               134.699 0 134.699 

04. 
СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 
      2 1                 2   1.743 0 1.748 1.748 

06. 
ДОНАЦ.ОД 

МЕЂУН.ОРГ. 
                                0 0 0 

07. 
ДОНАЦ.ОД 

ОСТ.НИВ.ВЛАС. 
        14         987         710   0 1.711 1.711 

08. 
ДОНАЦ.ОД 

НЕВЛ.ОРГАН. 
                                0 0 0 

13. 

Нераспоређени 

вишак прихода из 

ранијих година за 

редовну делатност 

106.547   1 1 21 0   4     5 3   2   26 106.547 63 106.610 

  

УКУПНИ 

ПРОМЕТ 

ПРИХОДА 

241.246 0 1 3 36 0 0 4 0 987 5 3 0 4 710 1.769 241.246 3.522 244.768 
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2.2 РАСХОДИ 

 OСТВАРЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА I-VI.2018. ГОДИНE 

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА 

Еко. 

кл. 
ОПИС 

ПЛАН 

Дир.из 

буџета 

општин

ска 

управа 

Општин

ско 

правобр

анилаш

тво 

Центар за 

културу 

Библио

тека 

Дечији 

вртић 

Туристи

чка 

организ

ација 

Жабари 

Школа 

Александ

ровац 

Избе

глиц

е 

Соц.п

р.Сам

ост.ж

ивље

ње  

Соц.

пр.З

а 

децу 

и 

ст.Ж

агуб

ица 

Заку

п 

пољ. 

Зем

љиш

та 

Остал

и  

Проје

кат 

порез 

на 

имов

ину 

Месне 

заједнице 

Избо

ри 

УКУПН

О ИЗ 

БУЏЕТА 

УКУ

ПН

О 

ОСТ

АЛИ

Х 

ИЗВ

ОРА 

УКУПНО: 

Буџет Б О Буџет 

О

с

т

и

з

в 

Буџ

ет 

О

с

т

а

л

и 

Буџет 

О

ст

а

л

и  

Буџе

т 

О

с

т

а

л

и

  

Б

у

џ

е

т 

Оста

ли 

изво

ри 

Б

у

џ

е

т 

О

с

т

.

и

з

в

. 

Б

у

џе

т 

О

с

т

а

л

о 

Б

у

џ

е

т 

О

с

т

а

л

о 

Б

у

џ

е

т 

О

с

т

а

л

о 

Б

у

џ

е

т 

О

ст

а

л

о 

Б

у

џе

т 

О

с

т

а

л

о 

Буџет 

Оста

ли 

изво

ри 

Б

у

џе

т 

О

с

т

а

л

и 

      

41 
РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
                                                                

411 
Плате и додаци 

запослених 
17.359 710 0 504 0 597 0 4.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 0 0 24.011 528 24.539 

4111 
Плате, додаци и 

накнаде запослених 
17.359 710   504   597   4.841                                     528     24.011 528 24.539 

412 
Социјални доприноси 

на терет послодавца 
3.107 127 0 90 0 107 0 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 4.298 95 4.393 

4121 

Допринос за пензијско 

и инвалидско 

осигурање 

2.083 85   60   72   581                                     64     2.881 64 2.945 

4122 
Допринос за 

здравствено осигурање 
894 37   26   31   250                                     27     1.238 27 1.265 

4123 
Допринос за 

незапослене 
130 5   4   4   36                                     4     179 4 183 

413 Накнаде у натури 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

4131 Накнаде у натури   6                                                       6 0 6 

414 
Социјална давања 

запосленим 
301 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 29 330 

4141 
Испл.нак.за време 

одсуст.са посла 
                29                                         0 29 29 

4143 Отпремнине и помоћи 132                                                         132 0 132 

4144 
Помоћ у медицинском 

лечењу 
                                                          0 0 0 

4144 
Остале помоћи 

запосленим радницима 
169                                                         169 0 169 

415 Накнаде за запослене 2.062 97 0 40 0 54 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2.697 0 2.697 
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4151 Накнаде за запослене 2.062 97   40   54   444                                           2.697 0 2.697 

416 

Награде,бонуси и 

остали посебни 

расходи 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4161 

Награде,бонуси и 

остали посебни 

расходи 

                                                          0 0 0 

  УКУПНО   41 22.829 940 0 634 0 758 0 6.152 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 0 0 31.313 652 31.965 

42 
КОРИШЋЕЊЕ 

УСЛУГА И РОБА 
                                                          0 0 0 

421 Стални трошкови 2.971 0 0 11 0 31 0 1.240 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.224 675 0 0 5.478 675 6.153 

4211 

Трошкови платног 

промета и банкарских 

услуга 

240     4   2   19   1                               21 4     287 4 291 

4212 Енергетске услуге 1.269     3       821                                   1.055 600     3.148 600 3.748 

4213 Комуналне услуге 307             108                                   115 51     530 51 581 

4214 Услуге комуникације 990     4   29   114                                   33 20     1.170 20 1.190 

4215 Трошкови осигурања 144             178                                           322 0 322 

4216 
Закуп имовине и 

опреме 
                                                          0 0 0 

4219 Остали трошкови 21                                                         21 0 21 

422 Трошкови путовања 88 0 0 6 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 118 0 118 

4221 
Трошкови службених 

путовања у земљи 
88     6       21                                   3       118 0 118 

4222 

Трошкови службених 

путовања у 

иностранство 

                                                          0 0 0 

4223 
Трошкови путовања у 

оквиру редовног рада 
                                                          0 0 0 

4224 
Трошкови путовања 

ученика 
                                                          0 0 0 

423 Услуге по уговору 10.481 34 0 310 0 99 0 350 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100 0 0 11.802 100 11.902 

4231 
Административне 

услуге 
                                                          0 0 0 

4232 Компјутерске услуге 382             32                                   30       444 0 444 

4233 

Услуге образовања и 

усавршавања 

запослених 

32     12   1   144                                           189 0 189 

4234 Услуге информисања 598     92   52                                       64       806 0 806 

4235 Стручне услуге 6.061     161   22   34   232                                 45     6.510 45 6.555 

4236 
Услуге за домаћинство 

и угоститељство 
                                                          0 0 0 

4237 Репрезентација 836 26   39   24   8                                   106 11     1.039 11 1.050 

4239 Остале опште услуге 2.572 8   6       132   96                                 44     2.814 44 2.858 

424 
Специјализоване 

услуге 
5.416 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 20 0 0 6.069 20 6.089 
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4241 Пољопривредне услуге                                                           0 0 0 

4242 
Услуге образовања, 

културе и спорта 
                                                          0 0 0 

4243 Медицинске услуге 21             110                                   5 18     136 18 154 

4244 
Услуге одржавања 

путева 
                                                          0 0 0 

4245 
Усл.одрж.нац.парк.и 

природ.површ. 
                                                          0 0 0 

4246 

Услуге очувања 

животне средине,науке 

и геодетске услуге 

58                                                 505 2     563 2 565 

4249 

Остале 

специјализоване 

услуге 

5.337                                                 33       5.370 0 5.370 

425 
Текуће поправке и 

одржавања 
885 0 0 0 0 3 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.387 2 0 0 5.472 2 5.474 

4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 

571             189                                   4.387       5.147 0 5.147 

4252 
Текуће поправке и 

одржавање опреме 
314         3   8                                     2     325 2 327 

426 Материјал 1.932 56 0 19 0 13 0 2.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 145 0 0 4.382 145 4.527 

4261 
Административни 

материјал 
676     8   4   215                                   2 19     905 19 924 

4262 
Материјал за 

пољопривреду 
                                                  5       5 0 5 

4263 

Материјал за 

образовање и 

усавршавање 

запослених 

111 56           229                                           396 0 396 

4264 Материјал за саобраћај 839     9   1   15                                   102 19     966 19 985 

4265 

Материјал за очување 

животне средине и 

науку 

                                                          0 0 0 

4266 

Матер. за 

образов.,културу и 

спорт 

10             350                                           360 0 360 

4267 
Медицински и 

лабораториски мат. 
                                                          0 0 0 

4268 

Материјал за 

домаћинство и 

угоститељство 

203     2   8   1.273                                   5       1.491 0 1.491 

4269 
Материјал за посебне 

намене 
93             102                                   64 107     259 107 366 

  УКУПНО  42 21.773 90 0 346 0 146 0 4.102 0 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.535 942 0 0 33.321 942 34.263 

43 

УПОТРЕБА 

ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

                                                          0 0 0 
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431 
Употреба основних 

средстава 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4311 
Зграде и грађевински  

објекти 
                                                          0 0 0 

4312 Машине и опрема                                                           0 0 0 

4313 
Остала основна 

средства 
                                                          0 0 0 

434 

Употреба 

земљишта,шума,воде 

и рудних богастава 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4343 
Употреба шума и 

воде 
                                                          0 0 0 

  УКУПНО 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 
ОТПЛАТА 

КАМАТА 
                                                          0 0 0 

441 
Отплате 

домаћих камата 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4414 
Отплата камата 

домаћим посл.банк. 
                                                          0 0 0 

  УКУПНО 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 СУБВЕНЦИЈЕ                                                           0 0 0 

451 

Субвенције 

нефинансијских 

корпорација 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 260 

4511 

Текуће субвенције 

јавним нефин. 

предузећима и 

организацијама 

                                                          0 0 0 

4512 

Капиталне субвенције 

јавним нефин. 

предузећима 

иорганизацијама 

260                                                         260 0 260 

453 

Субвенције јавним 

финансиским 

институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4531 
Тек.субв.јавн.финансиј

ск.орган. 
                                                          0 0 0 

4532 
Капит.субв.јавним 

финанс.организ. 
                                                          0 0 0 

  УКУПНО    45 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 260 

46 
ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
                                                          0 0 0 
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463 
Трансфери осталим 

нивоима вл. 
15.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.788 0 15.788 

4631 

Текуће донације и 

трансфери осталим 

нивоима власти 

14.934                                                         14.934 0 14.934 

4632 

Капиталне донације и 

трансфери осталим 

нивоима власти 

854                                                         854 0 854 

464 

Дотације 

организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 0 922 

4641 

Текуће донације и 

трансфери осталим 

нивоима власти 

379                                                         379 0 379 

4642 

Капиталне донације и 

трансфери осталим 

нивоима власти 

543                                                         543 0 543 

465 
Остале донц.дотац.и 

трансф. 
1.945 75 0 44 0 46 0 544 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 2.679 72 2.751 

4651 
Остале тек.донц.дот.и 

трансф. 
1.945 75   44   46   544   25                                 72     2.679 72 2.751 

4652 
Остале капит. 

донац.дотац.и трансф. 
                                                          0 0 0 

  УКУПНО  46 18.655 75 0 44 0 46 0 544 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 19.389 72 19.461 

7 
СОЦИЈАЛНА 

ПОМОЋ 
                                                          0 0 0 

472 
Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 
11.594 0 0 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.064 0 12.064 

4723 
Накнаде из буџеза за 

децу и породи. 
6.393             470                                           6.863 0 6.863 

4726 
Накнаде из буџета у 

случају смрти 
                                                          0 0 0 

4727 

Накнаде из буџета за 

образовање,културу,на

уку и спорт 

                                                          0 0 0 

4728 
Помоћ незбринутој 

деци 
                                                          0 0 0 

4729 
Остале накнаде из 

буџета 
5.201                                                         5.201 0 5.201 

  УКУПНО  47 11.594 0 0 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.064 0 12.064 

48 
ОСТАЛИ 

РАСХОДИ 
                                                          0 0 0 

481 
Дотације невладиним 

организацијама 
6.808 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.648 0 7.648 
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4819 
Дотације осталим 

непрофи. Инстит. 
6.808     840                                                   7.648 0 7.648 

482 

Порези, обавезне 

таксе и казне 

наметнути од једног 

нивоа власти другом 

6.092 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 0 0 6.114 100 6.214 

4821 Остали порези 78                                                   88     78 88 166 

4822 Обавезне таксе 6.010     7                                           15 12     6.032 12 6.044 

4823 Новчане казне 4                                                         4 0 4 

4824 

Новчане казне 

наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

                                                          0 0 0 

483 

Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова и судских тела 

3.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3.882 7 3.889 

4831 

Новчане касзне и 

пенали по реш.судова 

и суд.тела 

3.882                                                   7     3.882 7 3.889 

484 
Накнада штете 

усл.елем.непогода 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4841 
Накнада штете 

усл.елем.непогода 
                                                          0 0 0 

4842                                                             0 0 0 

485 

Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 

државних органа 

253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 253 

4851 

Нак,штете за повр.или 

штету нан.од стране 

државних органа 

253                                                         253 0 253 

  УКУПНО  48 17.035 0 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 107 0 0 17.897 107 18.004 

49 РЕЗЕРВЕ                                                           0 0 0 

499 Средства резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4991 Средства резерви                                                           0 0 0 

  УКУПНО  49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 
ОСНОВНА 

СРЕДСТВА 
                                                          0 0 0 

511 
Зграда и грађевински 

објекти 
20.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.693 987 21.680 

5112 
Изградња зграда и 

објеката 
3.067                                                         3.067 0 3.067 

5113 
Капит.о одржавање 

зграда и објек. 
15.461                       987                                 15.461 987 16.448 

5114 Пројектно планирање 2.165                                                         2.165 0 2.165 
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512 Машине и опрема 344 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 388 

5121 Опрема за саобраћај                                                           0 0 0 

5122 
Административна 

опрема 
311             44                                           355 0 355 

5123 
Опрема за 

пољопривреду 
33                                                         33 0 33 

5124 
Опр.за oчув.живот. 

сред.и науку 
                                                          0 0 0 

5125 
Медицинска и 

лабораториска опрем 
                                                          0 0   

5126 
Опрема за 

образ.културу и спорт 
                                                          0 0 0 

5128 
Опрема за јавну 

безбедност 
                                                          0 0 0 

5129 

Опрема за произв. 

.моторна, непокретна   

и немот. опрема 

                                                          0 0 0 

513 
Остала основна 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5132 
Нематеријална 

основна средства 
                                                          0 0 0 

514 
Kултивисана 

имовина 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5141 Култивисана имовина                                                           0 0 0 

515 
Нематеријална 

имовина 
150 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 193 

5151 
Нематеријална 

имовина 
150         43                                               193 0 193 

  УКУПНО  51 21.187 0 0 0 0 43 0 44 0 0 0 0 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.274 987 22.261 

54 
ПРИРОДНА 

ИМОВИНА 
                                                          0 0 0 

541 Земљиште 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5411 Земљиште                                                           0 0 0 

  УКУПНО 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 
ОТПЛАТА 

ГЛАВНИЦЕ 
                                                          0 0 0 

611 

Отплате главнице 

домаћим 

кредиторима 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6114 
Отпл.главнице 

дом.посл.банкама 
                                                          0 0 0 
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  УКУПНО 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

УКУПНИ 

ТЕКУЋИ 

РАСХОДИ 

92.146 1.105 0 1.871 0 950 0 11.268 29 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.550 1.744 0 0 114.244 1.773 116.017 

  

УКУПНИ 

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

113.333 1.105 0 1.871 0 993 0 11.312 29 354 0 0 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.550 1.744 0 0 135.518 2.760 138.278 

  
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА: 
                                                          0 0 0 

01. 
ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 
113.333 1.105   1.871   993   11.312   354   0   0   0   0   0   0   0   6.550   0   135.518 0 135.518 

04. 
СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ.: 
                                                    1.744     0 1.744 1.744 

07. 
ДОНАЦ.ОД ОСТ. 

НИВОА ВЛАСТИ 
                29       987                               0 0 1.016 1.016 

08. 
ДОН.ОД НЕВЛАД. 

ОРГАН..И 

ПОЈЕДИНАЦА 

                                                          0 0 0 

13. 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ 

ВИШАК ПРИХОДА 

ИЗ ПРЕДХ.ГОД. 

                                                          0 0 0 

  

УКУПНИ 

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

113.333 1.105 0 1.871 0 993 0 11.312 29 354 0 0 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.550 1.744 0 0 135.518 2.760 138.278 

                        Извештај саставила 

                                              Аналитичар буџета Славица Вукашиновић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ     
 

 

1. СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА  
 

          Измењеним одредбама члана 49 Закона измењен је начин располагања средствима 

сталне буџетске резерве. Наиме ова средства се више не издвајају са рачуна буџета на посебан рачун, 

већ се по Закону а у Одлуци о буџету планирају на апропријацији 499111 ,а коришћење средстава се 

спроводи задуживањем конта групе 484000-Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода, што значи да се ова средства прате само као планирана и коришћена 

средства, а не и као извори средстава. 

          Решење о коришћењу сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган 

локалне власти-председник општине на предлог локалног органа управе надлежног за послове 

финансија, а обавеза је да се извештај о коришћењу средстава достави локалној скупштини уз 

завршни рачун буџета. 

         Годишњи план сталне буџетске резерве је 1.441.710,00 динара а за први квартал је 

био 360.427,50 динара. 

      Стална резерва у овом периоду  није коришћена тако да је остало неутрошено 

360.427,50 динара који се преносе у наредни квартал.  

                   План за други квартал је 360.427,50 динара + 360.427,50 динара неискоришћених 

средстава из предходниог квартала  тако да  је на располагању у другом кварталу  било  слободних 

средстава динара 720.855,00. 

       Стална резерва у овом периоду  није коришћена тако да је остало неутрошено 

720.855,00 динара који се преносе у наредни квартал. 

            Неискоришћен део сталне буџетске резерве из предходног периода по кварталном 

плану износи динара 720.855,00  а према годишњем плану износи динара 1.441.710,00. 

   

                           Рачун је угашен, престао је основ за издвајање средстава на посебан рачун буџета по 

чл.19 Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему(„Сл.гласник Р.С“бр.66/05). По 

члану 49.став 1 Закона,у буџету се планирају средства сталне буџетске резерве као посебна 

апропријација,а ставом 2 истог члана прописано је коришћење истих за отклањање последица 

ванредних околности, као што су поплаве,суше, земљотрес,пожар,еколошка катастрофа и друге 

елементарне непогоде, односно ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или 

проузрокују штету већих размера. 
 

 

 

   

                                  2 .ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

 

                   Планирана је буџетом за 2018. годину у износу од 11.533.683,00 динара, за први 

квартал план је 2.883.420,75 динара. 

        Текућа буџетска резерва у овом првом кварталу искоришћена је у износу од 

391.330,80 динара по Решењу Председника општине и то: 

        -Решење број: 400-1 од 11.01.2018. године, раздео 5. ОПШТИНСКА УПРАВА, 

динара 46.000,00, функција 473 ТУРИЗАМ, ПРОГРАМ 4 Развој туризма, шифра 1502, програмска 

активност 0001 Управљање развојем туризма, нова позиција 202.01. раздео 05.06. Туристичка 

организација Жабари,  економска класификација 423 Услуге по уговору, (4239) Остале опште 

услуге за пројекат Новогодишње украшавање општине, 

                       -Решење број: 400-13 од 05.02.2018. године, раздео 5. ОПШТИНСКА УПРАВА, 

динара 95.330,80, функција 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 9 Основно образовање и 

васпитање, шифра 2002, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, нова позиција 

205.01. раздео 05.14.  Основно образовање,  економска класификација 423 Услуге по уговору (4235) 

технички пријем школе у Александровцу, 
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                           -Решење број: 400-31 од 13.03.2018. године, раздео 5. ОПШТИНСКА УПРАВА, 

динара 150.000,0, функција 130 ОПШТЕ УСЛУГЕ, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне 

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

позиција 209.01. раздео 05.1.економска класификација 515 Нематеријална имовина (5151) 

компјутерски софтер за буџетски систем, 

                           -Решење број: 400-41 од 27.03.2018. године, раздео 5. ОПШТИНСКА УПРАВА, 

динара 100.000,0, функција 130 ОПШТЕ УСЛУГЕ, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне 

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

49.08. раздео 05.1.,  економска класификација 423 Услуге по уговору (4239) остале опште услуге. 

       Неискоришћен део текуће буџетске резерве у предходном периоду по кварталном 

плану износи 2.492.089.95 динара а према годишњем плану остатак је  динара 11.142.352,20. 

             Другим кварталним планом текућа буџетска резерва планирана је у износу од 

2.883.420,75 динара + 2.492.089,95 динара  неискоришћених из првог квартала , на располагању је 

остало укупно било 5.375.510,70 динара. 

       У другом кварталном плану текућа буџетска резерва искоришћена је у износу од 

3.202.000,00 динара и то за: 

                          -Решење број: 400-49 од 18.04.2018. године, раздео 5. ОПШТИНСКА УПРАВА, 

динара 495.000,00, функција 660 ПОСЛОВИ СТАНОВАНА НЕКВАЛИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ 

МЕСТУ, ПРОГРАМ 3 Локални економски развој, шифра 1501, програмска активност 0001 

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента, нова позиција 210.01. раздео 05.1.4.   Локални 

економски развој,  економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање (4251) 

разчишћавање зоне за подстицај развоја предузетништва, 

                          -Решење број: 400-65 од 22.05.2018. године, раздео 5. ОПШТИНСКА УПРАВА, 

динара 1.672.000,00, функција 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ, ПРОГРАМ 13 Развој културе и 

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

позиција 122. раздео 05.1.2.   Развој културе и информисања,  економска класификација 511 Зграде 

и грађевински објекат Пројекат:Реконструкција Дома културе у Породину и 

                          -Решење број: 400-71 од 18.06.2018. године, раздео 5. ОПШТИНСКА УПРАВА, 

динара 1.035.000,00, функција 130 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне 

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

54. раздео 05.0.0.економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте ид другог 

нивоа власти, обавезе за накнаде за одводњавање. 

                  -Искоришћен део текуће буџетске резерве у предходном периоду по кварталним 

плановима износи 3.593.330,80 динара  и неискоришћени део текуће буџетске резерве према 

кварталном плану је динара 2.173.510,70 динара а према годишњем плану остатак је  динара 

7.940.352,20. 

        Према одредбама члана 48. Закона, у оквиру буџета део планираних примања не 

распоређује се већ се опредељује за текућу буџетску резерву, који се износ по Закону,а у Одлуци о 

буџету планира на економској класификацији 499121 ,а књижење коришћења спроводи се 

задуживањем конта класе 400000-текући расходи и класе 500000-нефинансијска имовина по намени 

и за тај износ умањује се текућа буџетска резерва а повећава апропријација на коју се односи 

извршена исплата. По намени, средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације 

нису биле довољне. 

      Новине у односу на раније одредбе члана 48. Закона чини одредба става 5.,овог 

члана која упућује да се средства текуће буџетске резерве могу користити и за извршавање обавеза 

буџета локалне власти.  

                             Текућа буџетска резерва коришћена је за  недовољно   планиране и не планиране 

трошкове т.ј.за измене апропријација а самим тим и њен износ се мењао, као и износ појединих 

апропријација.  
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ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ 

 

 

                                У периоду Јануар-Јуни 2018. године буџет и трезор општине Жабари није дао ни 

једну гаранцију а није ни примљена ни једна гаранција. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА 

 

         

       Чланом 65.Закона о буџетском систему прописано је да завршни рачун буџета 

садржи извештај екстерне ревизије а члан 71 Закона о буџетском систему прописао је да завршни 

рачун буџета локалне власти подлеже екстерној ревизији, али не прописује обавезу вршења екстерне 

ревизије корисника буџетских средстава за квартале, тако да извештај екстерне ревизије о 

финансијским извештајима корисника буџетских средстава није наведен као обавеза у члану 

7.Уредбе, тако да и немамо овај извештај, поготову што је ово периодични извештај. 

 

                                                            

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА 

 

                             

          Задуживање локалне самоуправе, регулисано је Законом о јавном дугу („Службени 

гласник РС“бр.61/05), а према члану 35. и 36. Закона могу се задуживати по два основа за 

финансирање дефицита текуће ликвидности или за финансирање ( рефинансирање) капиталних 

инвестиционих расхода предвиђених буџетом локалне власти. 

     Одлуку о јавном задуживању доноси скупштина општине на предлог органа општине 

(председника општине и општинског већа) а по предходно прибављеном мишљењу Министарства 

финансија и то у року од 15 дана од дана достављања захтева, а ако се Министарство не огласи у том 

року сматра се да је мишљење дато. 

     Краткорочно задуживање је на годину дана и то у висини највише 5% укупно 

остварених прихода буџета локалне власти у предходној години и дуг се мора вратити пре краја 

буџетске године. 

     Дугорочно задуживање може бити само за финансирање или рефинансирање 

капиталних инвестиционих радова и мора да испуни све наведене захтеве у Закону о јавном дугу. 
 

                            У 2018 години трезор општине Жабари   :. 

 

                1.Уговор је склопљен  са Министарством  за рад, запошљавања ,борачка и социјална 

питања број:401-1 од 13.02.2018.године између г-дина министра Зорана Ђорђевића и  преседника 

општине Јована Лукића за пројекат „Наменска средства за услуге социјалне заштите“ вредности 

2.737.359,95 динара, и средства  ће се уплаћивати до 25-ог у месецу за текући месец на рачун буџета 

општине Жабари (733-154-01) и уплаћиваће се до краја године али реализација пројекта још увек није 

започета . 

                  Скупштина је за овај пројекат обезбедила и сопствена средства Првим ребалансом 

број:020-4 од 12.03.2018.године у износу од 3.000.000,00 динара тако да је вредност пројекта 

5.737.359,95 динара. 

                  Планирали смо Пројекат на позицију 207 која сада гласи:“Пројекат: Помоћ у кући 

за одрасла и стара Лица“Наменска средства за услуге социјалне заштите по Закону“ на 

екон.класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, функције 070 Социјална помоћ 

угроженом становништу неквалификована на другом месту, ПРОГРАМ 11 Социјална и дечја 

заштита, шифра 0901, програмска активност 0901-0004, раздео 05.1002. П4. 
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Извор финансирања:07.Донације од другог нивоа власти=2.737.359,95  

              01.Приходи из буџета    =3.000.000,00  

 

                                       

  У 2018.години буџет општине Жабари није се задужио ни код једне финансијске 

институције. 

 

          ПРИЛОГ ТАБЕЛЕ:- Извештај трезора о промету стања, 

                                              - Извештај трезора о стању средстава по корисницима, 

    - Консолидовани извештај укупних прихода и примања, 

    -Консолидовани извештај по корисницима о приходима и примањима, 

    -Извештај расхода и издатака по буџетским позицијама и функцијама, 

    - Извештај расхода по наменама укупно и  

     -Извештај расхода и издатака по корисницима, наменама и економским           

класификацијама.     

    -Образац 5 за трезор општине Жабари. 

 

 

 

Жабари 11.07.2018.год.                                                                      

 

 Аналитичар буџета 

                                                                                                              Славица Вукашиновић, 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 28.08.2018. године, донела је  

 

 
О Д Л У К У 

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

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2018. годину 

 

 

 

Члан 1. 
 

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

изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2018. годину. 

 

 

Члан  2. 

 

О спровођењу активности измене и допуне 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: 020-66/2018-01  

Датум: 28.08.2018. 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 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 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, август 2018. год. 

 

mailto:ouzabari.investicije@gmail.com
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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 

22.08.2018. године, доноси 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2018. 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 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:  

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. 129/2007129/20007, 83/2014 – др. Закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018); 

- 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. 

 

 

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 

 

Мисија 

 

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

економском развоју општине Жабари кроз побољшање комуналне и саобраћајне 

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

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

очувања животне средине и за наредне генерације. 

 

 

У остварењу мисије, поштоваће се следеће вредности:  

1.   Добри међуљудски односи, 

2. Поштовање закона, прописа и уредби,  

3. Промовисање и фаворизовање стручности,  

4. Принцип правилног коришћења доступних средстава, 

5. Очување животне средине, 

6. Тимски рад у реализацији пројеката,  

7. Стално усавршавање. 

 

Визија 

 

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

спроводи и реализује пројекте од општег интереса грађана општине кроз коришћење 

доступних средстава у складу са законом. 
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ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ОПШТИ 

ЦИЉ 

ПОСЕБНИ 

ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ ИНДИКАТОР 

2.1. Побољшана 

и унапређена 

путна 

инфраструктура 

2.1.1. Изградња, 

реконструкција и 

одржавање локалних 

путева и улица и 

некатегорисаних 

путева 

• Реконструкција, одржавање 

и асфалтирање улица у 

насељима и локалних путева 

на територији општине 

Жабари 

• Изградња, реконструкција и 

одржавање некатегорисаних 

путева 

- Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности општине (у км) 

- Број километара санираних и 

одржаваних некатегорисаних 

путева путева 

- Број километара санираних 

или реконструисаних улица   

2.2. Уређење и 

унапређење  

система 

водоснабдевања 

у општини 

Жабари 

2.2.1. Обезбеђивање 

здраве пијаће воде у 

свим насељима 

 

• Обезбедити снабдевање 

водом у насељима где је 

нема  

• Изградња нових 

екслоатационих бунара и 

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) 
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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Путна инфраструктура 

Инфраструктурни услови на подручју општине не задовољавају потпуно потребе грађана 

општине.  

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

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

читави путни правци деградирани и ван своје нормалне функције.  

Приоритет општине Жабари у наредном периоду је изградња и реконструкција локалне путне 

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

Смањењем инфраструктурних недостатака на територији општине Жабари омогућио би 

равномернији и интензивнији развој општине.  

 

Водоснабдевање 

Основни циљ развоја водопривредне инфраструтуре је да се обезбеди довољна количина воде 

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

изворишта. 

На територији општине Жабари централни водоводни систем не постоји, снабдевање водом је 

организовано изградњом довољног броја бунара који помоћу хидрофорских станица извлаче воду из 

субартешке и артешке издани.  

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

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

никакав облик, заједничког система за водоснабдевање. 

Насеља се према тренутном стању могу поделити у две групе: 

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

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

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

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  

 

 

 

 

4. 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.  



 178 

Табела капиталних пројеката који се планирају за период 2018 и након 2020. године 

 

  КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2018 -  Након 2020 
  

 
ОПШТИНА ЖАБАРИ   

Укупнп сви 
прпјекти: 140.030.331 101.030.331 13.000.000 13.000.000 13.000.000 
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2018 2019 2020 Након   2020 

  1 2 3 4 8 9 10 11 

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 80.801.850 65.801.850,00 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 

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 

17
. 

Рушеое и уклаоаое пстатака 
изгпрелпг пбјекта у 
Александрпвцу 2018 2018 1.100.000 1.100.000 0 0 0 

18
. 

Каблпвски впд за прикључеое 
вишеппрпдичнпг стамбенпг 
пбјекта у ул. Кнеза Милпша 
117 у Жабарима 2018 2018 1.200.000 1.200.000 0 0 0 
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5. 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 

423 Услуге по уговору 40.000,00 

4235 Стручне услуге 40.000,00 
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Програмска активност 0004: Заштита животне средине неквалификована на другом месту 

Заштита животне средине 

424 Специјализоване услуге 1.100.000,00 

4246 Рушење и уклањање остатака изгорелог објекта у Александровцу  1.100.000,00 

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 9.898.000,00 

      

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 65.801.850,00 

5113 Капитално одржавање зграда и објекта 34.271.269,83 
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5113 Реконструкцији саобраћајница на територији општине Жабари - 2017 4.656.758,69 

5113 

Радови на ојачању коловозне конструкције  

општинског локалног пута Тићевац - Врбница 6.357.520,08 

5113 

Извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће 

регулације улица у насељу Точка 4.446.254,16 

5113 

Реконструкција саобраћајница у општини Жабари (Влашки До, 

Симићево, Жабари и Брзоходе) 13.391.136,94 

5113 

Реконструкцији тротоара – поплочавање улице Кнеза Милоша, 

општина Жабари 2.678.910,30 

423 Услуге по уговору 1.000.000,00 

4235 Стручне услуге 1.000.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 7 75.101.850,00 

      

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 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

Пројекат: Стамбено решење за најугроженије избеглице и социјално угрожена лица и породице 

511 Зграде и грађевински објекти 1.200.000,00 

5112 

Кабловски вод за прикључење вишепородичног стамбеног објекта 

у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима 1.200.000,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 12 1.200.000,00 

      

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 



 182 

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 

512 Машине и опрема 4.853.778,00 

5125 Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Жабари 4.853.778,00 

  УКУПНО ПРОГРАМ 12 5.143.778,00 

      

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 

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 
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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 

      

      

  ПРОГРАМ 1 1.550.000,00 

  ПРОГРАМ 2 10.148.480,79 

  ПРОГРАМ 6 9.898.000,00 

  ПРОГРАМ 7 75.101.850,00 

  ПРОГРАМ 9 2.215.330,80 

  ПРОГРАМ 11 1.200.000,00 

  ПРОГРАМ 12 5.143.778,00 

  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 

    134.429.439,59 

  Буџет општине Жабари 130.546.417,59 

  Буџет Републике Србије 3.883.022,00 

    134.429.439,59 
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Пројекти који ће се реализовати у 2018. години, средствима Владе Републике Србије, 

Канцеларије за управљање јавним улагањима, Министарства привреде, Кабинета министра без 

портфеља задуженог за демографију и популациону политику (процењене вредности): 

 

 

 

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТ 

 Влада Републике Србије 

Канцеларија за управљање 

јавним улагањима 

„Грађевински радови на адаптацији и санацији 

oсновне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено 

одељење у Кочетину“ 16.160.194,15 

Влада Републике Србије 

Канцеларија за управљање 

јавним улагањима 

„Грађевински радови на адаптацији и санацији 

основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, издвојено 

одељење у Сибници“ 25.861.760,93 

Влада Републике Србије 

Канцеларија за управљање 

јавним улагањима 

„Грађевински радови на санацији и адаптацији 

здравствене амбуланте у Влашком Дол“  6.770.997,17 

Министарство привреде / 

Општина Жабари 

„Реконструкција саобраћајница на територији 

општине Жабари" 

14.997.339,36 

10.712.385,26 

Кабинет министра без 

портфеља задуженог за 

демографију и популациону 

политику / Општина Жабари 

Набавка медицинске опреме за потребе Дома 

здравља Жабари (набавка УЗ, колпоскопа и друге 

опреме) 

     

3.883.022,00 

970.756,00 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА  79.356.454,87 

 
Средства буџета општине Жабари  15.968.095,36 

 
Средства буџета Републике Србије  67.673.313,61 

 

 

 

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: 352-42/2018-01 

Датум: 23.08.2018. год. 

 

 

 

Председник Општине Жабари 

Јован Лукић, с.р. 
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На основу члана 136. став 1. и члана 121. Закона о становању и одржавању зграда („Службени 

гласник РС“, бр.104/2016), члана 20. ст. 1. тачке 6. Закона о лoкалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/20007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 13. Статута 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 28. 08. 2018. године, 

донела  је 

 

OДЛУКУ 

О ПРУЖАЊУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се: појам стамбене подршке и основни принципи, корисници и услови 

остваривања стамбене подршке, видови стамбене подршке, поступак доделе стамбене подршке, 

документи стамбене политике, финансирање стамбене подршке, надзор над применом одредаба ове 

одлуке и друга питања од значаја за стамбену политику. 

 

Члан 2. 

Сви термини у овој одлуци употребљени у мушком роду подразумевају се и у женском роду и 

обрнуто. 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 

1. Одрживи развој становања у смислу ове одлуке представља:унапређење услова становања 

грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда уз унапређење енергетске ефикасности, 

смањење негативних утицаја на животну средину и рационално коришћење ресурса, односно 

усклађивање економског и социјалног развоја и заштите животне средине приликом развоја 

стамбеног сектора; 

2. стамбена политика је правац деловања у циљу унапређења услова становања, обезбеђивања 

доступног становања за грађане кроз стамбену подршку и очување и унапређење вредности и 

квалитета стамбеног фонда, који је усклађен са општим усмерењима економског и социјалног развоја 

у Републици Србији; 

3. корисник стамбене подршке јесте физичко лице које је прималац стамбене подршке и 

чланови његовог породичног домаћинства; 

4. бескућник је лице које живи на улици без заклона, односно у простору које није стан, 

односно други облик стамбеног смештаја у складу са овом Одлуком; 

5. програм стамбене подршке је скуп мера и активности који се реализује кроз стамбене 

пројекте и којим се пружа стамбена подршка корисницима стамбене подршке; 

6. стамбени додатак је субвенција која је одобрена за покривање дела утврђене закупнине 

кориснику који не може да плати закупнину, односно непрофитну закупнину сопственим 

расположивим примањима, у складу са овом Одлуком; 

7. стамбени пројекат је скуп активности којима се спроводи одговарајући програм стамбене 

подршке, а које се односе на прибављање стана и унапређење услова становања, кроз изградњу, 

реконструкцију, доградњу, санацију, адаптацију и др. по непрофитним условима; 

8. чланом породичног домаћинства, у смислу ове Одлуке, сматрају се супружник и ванбрачни 

партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица 

која су они дужни по закону да издржавају, а који станују у истом стану или породичној кући; 

9. самохрани родитељ, у смислу ове Одлуке, јесте онај родитељ који се сам стара о детету у 

случајевима када је други родитељ преминуо или је непознат или је лишен родитељског права, 

односно када је други родитељ жив и није лишен родитељског права, али не врши своја права и 

дужности родитеља; 

10. особа са инвалидитетом, у смислу ове Одлуке, јесте дете или одрасла особа која има 

дугорочна физичка, ментална, интелектуална или оштећења вида и слуха и која, у интеракцији са 
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разним препрекама у окружењу, има тешкоће у пуном и ефикасном учешћу у друштву на једнакој 

основи са другима; 

11. недостајуће занимање, у смислу ове Одлуке, јесте оно занимање које је од интереса за 

јединицу локалне самоуправе, односно орган државне управе, а које се не може обезбедити онда када 

је оно потребно и у обиму који је потребан, као и када у оквиру тог занимања постоји недостатак 

потребних знања и вештина за обављање одређених послова или за обезбеђивање одговарајућег 

квалитета производа или услуга. 

 

СТАМБЕНА ПОДРШКА 

1. Појам стамбене подршке и основни принципи 

 

Члан 3. 

Стамбена подршка је сваки облик помоћи за становање лицу које из социјалних, економских и 

других разлога не може сопственим средствима да реши стамбену потребу по тржишним условима за 

себе и своје породично домаћинство. 

Стамбена подршка остварује се кроз програме који се дефинишу у складу са следећим 

принципима: 

1) рационалности, у смислу да се стамбена подршка пружа од нивоа који може обезбедити сам 

корисник до нивоа задовољења његове стамбене потребе, односно да се са што мање средстава 

постигну што бољи ефекти по крајњег корисника; 

2) правичности, у смислу доделе помоћи пропорционално социјалној угрожености, односно да 

обим стамбене подршке буде већи за корисника који је у тежој стамбеној и социјалној ситуацији, а у 

случају особа са инвалидитетом пропорционално и степену инвалидитета; 

3) финансијске одрживости, у смислу да се кроз програм стамбене подршке уложена средства 

у највећој могућој мери врате како би се могла користити за будуће програме стамбене подршке; 

4) социјалне одрживости, у смислу обезбеђивања одговарајућих мера социјалне заштите тако 

да плаћање свих трошкова становања не угрози егзистенцију корисника; 

5) институционалне одрживости, у смислу да се услед смањења трошкова становања 

корисника не угрози пословање непрофитне стамбене организације која ту стамбену подршку пружа; 

6) транспарентности токова средстава у програму стамбене подршке, у смислу јасно 

приказаних извора финансирања и услова повраћаја средстава по изворима финансирања, као и 

приказ свих субвенција и олакшица; 

7) просторно-урбанистичке адекватности у смислу близине стамбених зграда и породичних 

кућа из програма стамбене подршке постојећим стамбеним зградама и комплексима, као и другим 

компатибилним наменама, саобраћајне доступности и доступности објектима јавних услуга, као што 

су основне школе, дечје установе, здравствене установе, центри снабдевања и друго, како не би 

дошло до просторне сегрегације стамбених зграда и породичних кућа из програма стамбене подршке. 

 

2. Корисници и услови остваривања стамбене подршке 

Корисници стамбене подршке 

 

Члан 4. 

Лице које је држављанин Републике Србије, а које је без стана, односно без одговарајућег 

стана у смислу ове Одлуке и које не може сопственим средствима да реши стамбену потребу по 

тржишним условима за себе и своје породично домаћинство, може бити корисник стамбене подршке. 

Лице без стана је лице које нема у својини стан, односно породичну кућу на територији 

Републике Србије и бивших република СФРЈ. 

Лице без одговарајућег стана је лице које има у својини једино стан или породичну кућу која 

не задовољава најмање један од услова прописаних чланом 5. ове Одлуке. 

 

Категорије корисника стамбене подршке према којима се дефинишу програми стамбене 

подршке су нарочито: 

1) бескућник; 
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2) привремени бескућник, односно лице које је остало без стана или су му значајно нарушени 

услови становања услед 

конструктивне нестабилности објекта, односно услед елементарне или друге непогоде, а које нема 

довољно средстава 

да самостално реши стамбену потребу; 

3) жртва породичног насиља без стана или одговарајућег стана, која нема довољно средстава 

да самостално реши 

стамбену потребу; 

4) лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који 

уређује социјалну заштиту; 

5) лице без стана, односно без одговарајућег стана које има својство борца I категорије, као и 

корисник права из 

области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; 

6) лице без стана, односно без одговарајућег стана које је особа са инвалидитетом; 

7) лице без стана, односно без одговарајућег стана, које нема довољно средстава да обезбеди 

стан на тржишту за себе или за себе и своје породично домаћинство, односно да унапреди своје 

услове становања; 

8) лице са занимањем које је недостајуће занимање и од интереса је за јединицу локалне 

самоуправе, односно орган државне управе. 

У поступку утврђивања да ли је лице без стана, поред доказних средстава предвиђених 

законом којим се уређује општи управни поступак, доставља се и изјава да подносилац захтева за 

стамбену подршку као и чланови његовог домаћинства немају у својини стан на територији 

Републике Србије и бивших република СФРЈ, која се даје под кривичном и материјалном 

одговорношћу и на којој се потпис подносиоца захтева оверава у складу са законом којим се врши 

овера потписа. 

 

Одговарајући стан 

 

Члан 5. 

Одговарајући стан у смислу ове Одлуке је стан који испуњава услове према критеријуму 

просторних услова, опремљености стана основним инсталацијама, конструктивне сигурности и 

безбедности, као и заштите од спољних климатских утицаја и задовољења основних хигијенских 

услова становања. 

Према критеријуму просторних услова, у смислу става 1. овог члана, у зависности од броја 

чланова породичног домаћинства одговарајући стан је: 

1) за једночлано домаћинство - гарсоњера или једнособан стан, нето корисне стамбене 

површине од 22 м² до 30 м²; 

2) за двочлано домаћинство - једнособан, једноипособан или двособан стан, нето корисне 

стамбене површине од 30 м² до 48 м²; 

3) за трочлано домаћинство - једноипособан, двособан или двоипособан стан, нето корисне 

стамбене површине од 40 м² до 56 м²; 

4) за четворочлано домаћинство - двособан, двоипособан или трособан стан, нето корисне 

стамбене површине од 50 м² до 64 м²; 

5) за петочлано домаћинство - двоипособан, трособан или троипособан стан, нето корисне 

стамбене површине од 56 м² до 77 м²; 

6) за шесточлано и веће домаћинство - трособан, троипособан или четворособан стан, нето 

корисне стамбене површине од 64 м² до 86 м². 

 

 

Према критеријуму опремљености стана основним инсталацијама, у смислу става 1. овог 

члана, одговарајући стан је стан који је опремљен основним водоводним, електричним и санитарним 

инсталацијама, а којима се обезбеђује снабдевање водом за пиће, електричном енергијом и одвођење 

отпадних вода. 
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Према критеријуму конструктивне сигурности и безбедности, у смислу става 1. овог члана, 

одговарајући стан је стан који не представља опасност за живот и здравље људи, односно није склон 

паду и нису му угрожени конструктивни елементи у смислу закона којим се уређује изградња 

објеката. 

Према критеријуму заштите од спољашњих климатских утицаја и задовољења основних 

хигијенских услова становања, у смислу става 1. овог члана, одговарајући стан је стан који је 

заштићен од утицаја хладноће, кише, ветра и других неповољних климатских утицаја, као и који је 

снабдевен дотоком природне светлости и заштићен од влаге. 

Да би лице остварило право на стамбену подршку у односу на критеријум просторних услова 

стана, једини стан који има у својини, у зависности од броја чланова породичног домаћинства, мора 

бити мање површине од минимума површина наведених у ставу 2. овог члана. 

Стамбена подршка у смислу обезбеђења одговарајућег стана према критеријуму просторних 

услова стана може се дати највише до максимума површина наведених у ставу 2. овог члана. 

У погледу корисника стамбене подршке из члана 4 став 4. тач. 5) и 6), као и у случају 

корисника стамбене подршке чији је члан домаћинства особа са инвалидитетом, одговарајући стан 

мора испуњавати услове и у погледу критеријума приступачности стана с обзиром на врсту и степен 

инвалидитета. 

 

Границе прихода као услов за остваривање права на стамбену подршку 

 

Члан 6. 

У зависности од врсте стамбене подршке, право на решавање стамбене потребе има 

једночлано домаћинство чији максималан приход не прелази износ од: 

1) 0,5 просечне зараде без пореза и доприноса у општини Жабари за унапређење услова 

становања и помоћ за озакоњење стана или породичне куће; 

2) 1,2 просечне зараде без пореза и доприноса у општини Жабари за непрофитни закуп или 

доделу стана или породичне куће; 

3) 1,5 просечне зараде без пореза и доприноса у општини Жабари за непрофитну куповину; 

4) 0,7 просечне зараде без пореза и доприноса у општини Жабари ради унапређења 

енергетских својстава стана. 

Максималан приход за вишечлана домаћинства, као услов за остваривање права из става 1. 

овог члана, обрачунава се множењем максималног прихода једночланог домаћинство за одговарајућу 

врсту стамбене подршке из става 1. овог члана са коефицијентом (К) који се израчунава по формули 

К=1+Оx0,7+Дx0,5, где је 1 - лице које остварује право на стамбену подршку, О - број чланова 

домаћинства старости преко 14 година, а Д - број деце старости до 14 година (на пример: 1 одрасла 

особа: К=1,0; 1 одрасла и 1 дете: К=1,5; 2 одрасле особе: К=1,7; 2 одрасле особе и 1 дете: К=2,2). 

Приликом утврђивања максималних прихода породичног домаћинства особама са 

инвалидитетом коефицијент се увећава за додатних 0,5. 

Под приходима из става 1. овог члана сматрају се: 

1) примања и приходи који се остварују у месечним износима и то зарада, односно плата или 

накнада зараде, односно накнада плате, уговора о делу, пензија; 

2) приход од регистрованог пољопривредног газдинства; 

3) приход по основу обављања регистроване предузетничке делатности; 

4) приходи у виду добити или дивиденди кроз чланство у привредном друштву; 

5) други приходи у складу са законом. 

Под приходима из става 1. овог члана не сматрају се примања која се остварују по основу 

инвалидитета. 

Приликом утврђивања границе прихода као услова за остваривање права на стамбену 

подршку узима се просечан месечни приход породичног домаћинства остварен у периоду од шест 

месеци који претходе месецу у коме је расписан јавни позив за доделу стамбене подршке 
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3. Видови стамбене подршке 

 

Члан 7. 

Стамбена подршка се остварује кроз: 

1) закуп стана; 

2) куповину и други начин стицања права својине над станом или породичном кућом; 

3) унапређење услова становања; 

4) помоћ за озакоњење стана или породичне куће; 

5) стамбено збрињавање. 

 

Закуп стана као вид стамбене подршке 

 

Члан 8. 

Стамбена подршка кроз закуп стана представља: 

1) давање стана у јавној својини у закуп под условима непрофитног закупа (у даљем тексту: 

непрофитни закуп); 

2) субвенционисање закупнине стана у било ком облику својине. 

Стан из става 1. тачка 1) овог члана не може се отуђити из јавне својине. 

 

Закуп стана по условима непрофитног закупа 

 

Члан 9. 

Закуп стана по условима непрофитног закупа представља давање у закуп стана у јавној 

својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину, под условима и на начин одређен 

уговором о непрофитном закупу, а у складу са одредбама ове Одлуке. 

Уговор о непрофитном закупу закључује се у писаној форми и, поред података из члана 23. 

став 1. овог Одлуке, садржи и висину утврђене непрофитне закупнине. 

Уговор из става 2. овог члана закључује се за период од највише пет година и на писани захтев 

закупца закуп се може обнављати са истим роком и под истим условима, осим уколико: 

1) закупац или члан његовог породичног домаћинства реши стамбену потребу на други начин; 

2) се приходи домаћинства повећају изнад највећих прихода утврђених у члану 6. Ове Одлуке 

за непрофитни закуп. 

У случају да се приходи домаћинства повећају изнад највећих прихода утврђених у члану 6. 

ове Одлуке за непрофитни закуп, закуподавац може закупцу продужити уговор о закупу стана под 

условом да му закупнину обрачунава множењем коефицијента 0,00242 са утврђеном пореском 

основицом за плаћање пореза на имовину на стан који је предмет закупа. 

Захтев из става 3. овог члана закупац подноси стамбеној комисији из члана 19. ове Одлуке 

најкасније 30 дана пре истека уговорног рока, уз који доставља доказе да није дошло до промене 

статуса закупца и чланова његовог породичног домаћинства на основу којег је остварено право на 

непрофитни закуп. 

Закупац је дужан да у року од 30 дана од дана промене било које од околности на основу којих 

је остварено право на непрофитни закуп (промена броја чланова породичног домаћинства, промена 

прихода и др.) закуподавцу достави обавештење о томе. 

У случају да закупац престане да испуњава обавезе предвиђене уговором о непрофитном 

закупу, надлежни орган јединице локалне самоуправе раскинуће уговор из става 2. овог члана 

закључен са тим закупцем. 

У случају из става 7. овог члана, рок за исељење из стана не може бити краћи од 90 дана. 

Непрофитну закупнину чине: трошкови одржавања стана и заједничких делова зграде, 

трошкови управљања зградом и амортизација стана. 

Непрофитну закупнину чине и трошкови прибављања и изградње објекта у коме се стан 

налази, односно средстава уложених у стан и припадајуће заједничке делове, као и земљишта на коме 

је изграђен тај објекат. 



 190 

Непрофитна закупнина се обрачунава на годишњем нивоу у односу на вредност стана на дан 

31. децембар године која претходи години обрачуна закупнине, утврђене у складу са законом и 

другим прописима који уређују порез на имовину за лица која не воде пословне књиге. 

Изузетно од става 10. овог члана, елементи обрачуна непрофитне закупнине станова 

изграђених неповратним (донаторским) или повратним финансијским средствима која су делимично 

субвенционисана, намењених одређеним категоријама становништва, могу бити смањени за део 

средстава обезбеђених кроз донацију или субвенцију. 

Министар надлежан за послове становања прописује јединствену методологију обрачуна 

непрофитне закупнине. 

 

Субвенционисање закупнине стана у било ком облику својине 

 

Члан 10. 

Субвенционисање закупнине стана у било ком облику својине представља пружање стамбене 

подршке учешћем у плаћању закупнине или непрофитне закупнине за закуп стана (стамбени 

додатак), највише до површине предвиђене чланом 5. ове Одлуке. 

Услов да би се остварила субвенција на закуп стана у приватној својини је да закупнина не 

прелази највиши износ непрофитне закупнине обрачунате према методологији из члана 9. став 13. 

ове Одлуке. 

У случају из става 2. овог члана, начин плаћања закупнине регулише се уговором између 

надлежног органа јединице локалне самоуправе и лица које користи овај вид стамбене подршке. 

За одобрени износ стамбеног додатка закуподавац стана (власник стана у приватној својини, 

односно непрофитна стамбена организација) смањује износ закупнине закупцу, а тај износ се 

рефундира из буџета јединице локалне самоуправе. 

Ближи услови и поступак одобравања стамбеног додатка утврђују се одлуком Општинског 

већа Општине Жабари. 

По истеку периода за који је одобрен стамбени додатак, закупац може поново поднети молбу 

за стамбени додатак уколико испуњава услове. 

 

Куповина и други начини стицања права својине над станом или  

породичном кућом као вид стамбене подршке 

 

Члан 11. 

Лице из члана 4. ове Одлуке може на начин и под условима предвиђеним овом Одлуком стећи 

право својине над станом или породичном кућом кроз вид стамбене подршке којим се омогућава 

куповина стана или породичне куће по непрофитним условима или доделом стана или породичне 

куће. 

Додела породичне куће из става 1. овог члана треба да буде приоритетан вид стамбене 

подршке у сеоским подручјима. 

Породична кућа над којом се стиче својина у складу са ставом 1. овог члана треба да испуни 

услове према којима се дефинише одговарајући стан из члана 5. ове Одлуке. 

 

Купопродајна цена стана или породичне куће 

 

Члан 12. 

Купопродајна цена стана, односно породичне куће утврђује се на основу цене изградње, 

односно прибављања стана или породичне куће, по метру квадратном (м²) нето корисне површине, 

урачунавањем свих финансијских и нефинансијских учешћа за изградњу, односно прибављање стана 

или породичне куће. 

За станове или породичне куће за које се не може утврдити купопродајна цена у складу са 

ставом 1. овог члана, ова цена се одређује у висини тржишне вредности стана коју је утврдила 

Пореска управа, на начин како се утврђује основица за пренос апсолутних права у периоду који 

претходи закључењу уговора не дужем од годину дана, коју јединица локалне самоуправе може 

умањити за 1,5% за сваку годину старости стана, а највише до 30%. 
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Услови куповине стана или породичне куће 

 

Члан 13. 

Стан се купује по цени из члана 12. ове Одлуке једнократном исплатом или на рате, у складу 

са одговарајућим условима програма стамбене подршке. 

У случају да у току отплате купопродајне цене купац стана не плати три узастопне доспеле 

рате, односно укупно четири рате од закључивања купопродајног уговора, уговор се раскида, а купац 

стиче сусвојину са уделом који је сразмеран уделу исплаћеног дела купопродајне цене стана. 

У случају из става 2. овог члана, корисник стамбене подршке наставља да користи стан у 

својству закупца дела стана на којем није стекао својину, о чему се закључује уговор о закупу. 

 

Додела стана или породичне куће 

 

Члан 14. 

Додела стана или породичне куће је стамбена подршка којом корисник стамбене подршке без 

накнаде стиче својину над станом или породичном кућом са једним станом, чија вредност не може 

бити већа од 50% просечне тржишне вредности стана на републичком нивоу за стан који је 

одговарајући за домаћинство којем се одобрава овај вид стамбене подршке. 

Поред лица без стана, овај вид стамбене подршке могуће је доделити и лицу без одговарајућег 

стана у смислу ове Одлуке, уколико то лице своју непокретност која не испуњава услове за 

одговарајући стан пренесе у јавну својину. 

 

Ограничење права на отуђење стана 

 

Члан 15. 

Стан или породична кућа стечен куповином под непрофитним условима не може се отуђити 

пре истека рока од пет година од дана коначне исплате купопродајне цене. 

Стан или породична кућа стечен доделом не може се отуђити пре истека рока од десет година 

од дана стицања права својине над том непокретношћу. 

О забрани отуђења стана или породичне куће из ст. 1. и 2. овог члана врши се упис забележбе 

у теретни лист непокретности који води регистар непокретности. 

 

Унапређење услова становања као вид стамбене подршке 

 

Члан 16. 

Лице без одговарајућег стана у смислу ове Одлуке може остварити право на стамбену 

подршку за унапређење услова становања доделом грађевинског материјала и/или стручне подршке 

за санацију, адаптацију, реконструкцију или доградњу стана, односно породичне куће, уколико 

његови приходи не прелазе границе прихода из члана 6. став 1. тачка 1) ове Одлуке. 

Изузетно од става 1. овог члана, право на стамбену подршку за унапређење енергетских 

својстава стана, односно породичне куће, може остварити и лице чији приходи не прелазе границе 

прихода из члана 6. став 1. тачка 4) ове Одлуке. 

Изузетно од става 1. овог члана, корисник овог вида стамбене подршке може бити и власник 

стана или породичне куће, без обзира на висину прихода, уколико део стамбеног простора изда у 

закуп лицу које остварује право на стамбену подршку закупа стана у складу са овом Одлуком. 

 

 

Помоћ за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке 

 

Члан 17. 

Лице чији максимални приход, рачунајући и приход чланова његовог породичног 

домаћинства, не прелази границе утврђене у члану 6. став 1. тачка 1) и члану 6. став 2. Ове Одлуке, а 

које станује у стану, односно породичној кући на земљишту у његовој својини изграђеној супротно 
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закону којим се уређује изградња објеката, може остварити помоћ за израду техничке и геодетске 

документације за озакоњење стана, односно породичне куће. 

Лице из става 1. овог члана не може остварити помоћ за озакоњење стана, односно породичне 

куће, уколико он или члан његовог породичног домаћинства поседује у својини другу непокретност 

чијом продајом може остварити приход у просечној вредности одговарајућег стана из члана 5. ове 

Одлуке на територији локалне самоуправе у којој станује. 

Помоћ из става 1. овог члана може остварити и лице које задовољава услове из ст. 1. и 2. овог 

члана, а које станује у породичној кући изграђеној на земљишту у својини другог лица, уколико 

претходно са власником земљишта на одговарајући начин регулише статус на земљишту неопходан 

за озакоњење његове породичне куће. 

Лице из ст. 1. и 3. овог члана може у поступку озакоњења породичне куће да оствари и право 

на стамбену подршку кроз ослобађање од плаћања таксе за озакоњење уколико: 

1) је самац и старији је од 60 година; 

2) живи у двочланом домаћинству чија оба члана имају преко 60 година; 

3) је самохрани родитељ са децом млађом од 18 година; 

4) домаћинство има члана који је особа са инвалидитетом, односно члана домаћинства који је 

трајно радно неспособан; 

5) живи у домаћинству чији ниједан члан није запослен. 

 

Стамбено збрињавање као вид стамбене подршке 

 

Члан 18. 

Стамбено збрињавање представља привремени смештај лица из члана 4. став 1. Ове Одлуке до 

решавања његове стамбене потребе, а нарочито лица: 

1) које је бескућник; 

2) чији је стан или породична кућа оштећена или уништена услед елементарне и друге 

непогоде; 

3) чијем је стану или породичној кући услед дотрајалости или већег оштећења угрожена 

стабилност тако да представља непосредну опасност по живот и здравље људи, за суседне објекте и 

за безбедност саобраћаја и које из ових разлога остварује право на нужни смештај у складу са 

законом којим се уређује изградња објеката; 

4) које је као жртва породичног насиља напустило своје породично домаћинство и нема 

средстава да самостално реши своју стамбену потребу. 

Стамбено збрињавање из става 1. овог члана врши се по хитном поступку, без спровођења 

поступка за доделу стамбене подршке прописаног овом Одлуком. 

 

4. Поступак доделе стамбене подршке 

 

Члан 19. 

Поступак доделе стамбене подршке спроводи стамбена комисија коју формира председник 

општине Жабари. 

Изузетно од става 1. овог члана поступак доделе стамбене подршке запосленом лицу код 

корисника добара у јавној својини спроводи стамбена комисија коју формира руководилац корисника 

добара у јавној својини која додељује стамбену подршку. 

 

 

Покретање поступка расподеле стамбене подршке 

 

Члан 20. 

Поступак доделе стамбене подршке лицима која имају пребивалиште на територији општине 

Жабари која спроводи програм стамбене подршке покреће се на основу јавног позива који се 

објављује у општинском службеном гласнику и на званичној интернет страници општине Жабари. 

Изузетно од става 1. овог члана поступак доделе стамбене подршке запосленим лицима код 

корисника добара у јавној својини покреће се на основу јавног позива за доделу стамбене подршке, 
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који мора бити објављен на начин да буде доступан свим запосленим лицима код корисника добара у 

јавној својини који додељује стамбену подршку. 

 

 

ДОКУМЕНТИ И СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

1. Документи стамбене политике 

Локална стамбена стратегија 

 

Члан 21. 

Ради остваривања јавног интереса у области становања и спровођења циљева и мера 

утврђених Стратегијом и Акционим планом, општина Жабари доноси локалну стамбену стратегију и 

акциони план за њено спровођење. 

Локална стамбена стратегија спроводи се кроз програме и пројекте стамбене подршке, као и 

друге стамбене програме и пројекте којима се остварују циљеви и мере стамбене политике општине 

Жабари. 

Општина Жабари дужна је да до краја фебруара текуће године министарству надлежном за 

послове становања достави годишњи извештај о резултатима спровођења Стратегије, локалне 

стамбене стратегије и акционог плана за њено спровођење. 

Општина Жабари на својој интернет презентацији објавиће локалну стамбену стратегију и 

акциони план њеног спровођења одмах по њиховом доношењу. 

 

2. Финансирање стамбене подршке 

Средства за финансирање програма стамбене подршке 

 

Члан 22. 

Општина Жабари обезбеђује средства за финансирање стамбене подршке у свом буџету. 

Извори средстава за финансирање програма стамбене подршке, поред буџета јединице 

локалне самоуправе, могу бити и: 

1) трансфери од других нивоа власти; 

2) донације; 

3) фондови Европске уније и други међународни фондови; 

4) комерцијални кредити; 

5) добровољни трансфери од физичких и правних лица; 

6) по основу уговарања енергетских услуга; 

7) друга средства у складу са законом. 

 

Коришћење средстава за финансирање стамбене подршке 

 

Члан 23. 

Средства за финансирање стамбене подршке користе се за припрему и реализацију програма 

стамбене подршке и одговарајућих стамбених пројеката, као и других активности у складу са 

одредбама ове Одлуке, локалном стамбеном стратегијом и локалним акционим плановима. 

Средствима за финансирање стамбене подршке сматрају се и олакшице чијом применом се 

смањују трошкови становања корисника стамбене подршке, а које се примењују у складу са овом 

Одлуком или одобреним програмом стамбене подршке. 

 

3. Институционални оквир за спровођење стамбене политике 

Надлежности општине Жабари 

 

Члан 24. 

Јединица локалне самоуправе: 

1) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Стратегијом, акционим планом и програм 

стамбене подршке; 
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2) реализује стамбене пројекте у складу са Програмом стамбене подршке, као и другим 

програмима које доноси Влада 

у циљу остваривања стамбене политике, односно Стратегије и Акционог плана; 

3) реализује стамбене пројекте и друге мере и активности у складу са локалном стамбеном 

стратегијом и акционим 

планом; 

4) планира буџетска средства за спровођење локалне стамбене стратегије и стамбених 

пројеката; 

5) доноси акт о начину располагања становима у јавној својини који се додељују као вид 

стамбене подршке у складу са овом Одлуком и Законом; 

6) помаже реализацију енергетских услуга у стамбеном сектору. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за приверду, урбанизам и друштвене 

делатности општинске управе општине Жабари. 

 

Члан 26. 

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

Жабари“. 

 

 

Број: 020-67/2018-01 

Датум: 28.08.2018. год. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 136. став 1. Закона о становању и одржавању зграда(„Службени гласник РС“, 

бр.104/2016), члана 20. ст.1. тачке 6. Закона о лoкалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

129/20007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 13. Статута 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 28. 08. 2018. године, донела  је 

 

 

ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и 

посебних делова зграде, регистри, евиденције и надзор над применом одредаба ове одлуке. 

 

Члан 2. 

Одрживи развој становања у смислу ове Одлуке представља: 

Одржавање и управљање у стамбеним зградама, стамбено-пословним зградама, пословним 

зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно добро и зградама у 

заштићеним културно-историјским целинама, у циљу спречавања или отклањања опасности по 

живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу 

обезбеђивања сигурности зграде и њене околине. 

Значење израза 

 

Члан 3. 

Сви термини у овој одлуци употребљени у мушком роду подразумевају се и у женском роду и 

обрнуто. 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 

1. зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна 

целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање 

неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, моторних возила, опреме за различите 

производне и услужне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају 

(све) зидове (нпр. надстрешница), као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод 

површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.); 

2. стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од 

најмање три стана; 

3. породична кућа је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од 

највише два стана; 

4. стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног 

пословног простора; 

5. пословна зграда је зграда која је намењена за обављање делатности и користи се за ту 

намену, а састоји се од једног или више пословних простора; 

6. зграда јавне намене је зграда намењена за јавно коришћење и може бити зграда јавне 

намене у јавној својини по основу посебних закона (зграда за потребе државних органа, органа 

аутономне покрајине и локалне самоуправе, итд.), као и зграде јавне намене које могу бити у свим 

облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, зграде за образовање, зграде за спорт и 

рекреацију, зграде културе, саобраћајни терминали, поште и друге зграде); 

7. посебни део зграде јесте посебна функционална целина у згради која може да представља 

стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс;` 

8. стан је посебан део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или више 

просторија намењених за становање и по правилу има засебан улаз; 

9. пословни простор је део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или 

више просторија намењених за обављање делатности и има засебан улаз; 
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10. помоћни простор јесте простор који се налази изван стана или пословног простора и у 

функцији је тих посебних делова зграде (подрум или таван, шупа, тоалет и сл.); 

11. заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални 

део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради као 

целини, као што су: заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички 

ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и 

друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде 

и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге 

конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према 

спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за 

проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), 

као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, 

гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање 

пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени 

заједничком коришћењу и др.), ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине 

саставни део посебног дела зграде, односно 

не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу, у 

смислу 

овеодлуке; 

12. простори и објекти изван зграде који не представљају помоћни простор у смислу ове 

Одлуке (платои, тротоари, базени, игралишта и остали простори и објекти са припадајућим 

елементима и опремом), јесу простори и објекти који се налазе на земљишту за редовну употребу, 

односно катастарској парцели на којој се налази и зграда и чију обавезу одржавања имају власници 

тих простора или објеката у складу са одредбама ове Одлуке које се односе на заједничке делове 

зграде у случају да припадају свим власницима посебних делова зграде, односно у складу са 

одредбама ове Одлуке власници посебних делова зграде у случају да ти простори или објекти 

припадају само појединим власницима зграде или лицу које нема ниједан посебан део у згради; 

13. самостални делови зграде су просторија са техничким уређајима, просторија 

трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска); 

14. управљање зградом, у смислу ове Одлуке, јесу сви организациони послови и активности 

које континуирано обавља изабрано или постављено лице (управник или професионални управник), 

односно орган управљања, у сврху руковођења зградом, а што подразумева одговорно предузимање 

мера ради организовања одржавања зграде, одлучивања о коришћењу финансијских средстава и 

обезбеђивања коришћења зграде, односно њених делова у складу са њеном наменом, као и друга 

питања од значаја за управљање зградом. 

 

II. ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ 

1. Посебни, самостални и заједнички делови зграде 

Посебни део зграде 

 

Члан 4. 

Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, 

пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс. 

Делови зграде који нису одређени као посебни или самостални делови у складу са овом 

Одлуком сматрају се заједничким деловима зграде. 

 

Својина над посебним делом зграде 

 

Члан 5. 

На посебном делу зграде може постојати искључива својина једног лица, сусвојина или 

заједничка својина у складу са законом. 

Стицањем права својине на посебном делу зграде стиче се и право својине над заједничким 

деловима зграде, право учешћа у управљању стамбеном заједницом и право сусвојине на земљишту 

на коме је зграда изграђена, односно земљишту које служи за редовну употребу зграде. 



 197 

 

Претварање посебног дела зграде у заједнички део 

 

Члан 6. 

На основу уговора закљученог између власника посебног дела зграде и стамбене заједнице, 

посебан део зграде може бити претворен у заједнички део зграде, у складу са прописима којима се 

уређују планирање и изградња. 

Потписи уговорних страна уговора из става 1. овог члана оверавају се у складу са законом 

којим се уређује овера потписа. 

Промена намене посебног дела зграде 

 

Члан 7. 

Посебан део зграде може да промени намену у складу са прописима којима се уређује 

планирање и изградња. 

О промени намене одлучује се на захтев власника посебног дела у поступку прописаним овом 

Одлуком и прописима којима се уређују планирање и изградња. 

 

Заједнички делови зграде и својина над њима 

 

Члан 8. 

Заједнички делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или самосталних 

делова зграде. 

Заједнички делови зграде сматрају се једном ствари, ако законом није другачије одређено. 

Над заједничким деловима зграде власници посебних делова зграде имају право заједничке 

недељиве својине у складу са законом којим се уређују својинско-правни односи. 

 

Располагање заједничким деловима зграде 

 

Члан 9. 

Располагање заједничким деловима зграде је пренос права својине над заједничким деловима 

зграде у циљу доградње, надзиђивања, припајања или претварања. 

О располагању заједничким деловима зграде власници посебних делова одлучују у складу са 

одредбама ове Одлуке које се односе на рад и одлучивање стамбене заједнице. 

Пренос права из става 1. овог члана врши се на основу уговора између стамбене заједнице и 

лица које стиче право над делом заједничких делова. 

Потписи уговорних страна из става 3. овог члана оверавају се у складу са законом којим се 

уређује овера потписа. 

Уговором из става 3. овог члана одређују се рок за завршетак свих радова на формирању 

посебног или самосталног дела зграде, који не може бити дужи од пет година од дана закључења 

уговора, међусобна права и обавезе за време формирања посебног дела зграде и стицање права 

својине над посебним делом зграде након завршетка одговарајућих радова. 

Ако посебан или самостални део зграде није формиран у року из става 5. овог члана, рок се 

може продужити уз сагласност стамбене заједнице и лица које стиче право над делом заједничких 

делова, потписивањем анекса уговора којим се продужава рок из овог члана. Ако се анекс уговора не 

потпише у року од 30 дана од истека претходног уговора, уговор о уступању сматра се раскинутим, а 

стицалац права је дужан да део заједничких делова који му је био уступљен врати у стање пре 

уступања, у року од шест месеци од дана раскида уговора, ако уговором није другачије одређено. 

На заједничким деловима зграде не могу се заснивати хипотека и други стварноправни терети, 

осим уколико се хипотека и други стварноправни терети не успостављају на згради као целини. 
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Својина над деловима који истовремено припадају различитим посебним, односно заједничким 

деловима зграде 

 

Члан 10. 

Ако је део зграде због свог положаја истовремено посебан и заједнички део зграде, као што су: 

носећи зид зграде који је истовремено и зид посебног дела, носећи стуб који пролази кроз посебни 

део, кров изнад посебног дела или фасада зграде, такав део сматра се заједничким делом зграде, док 

власник посебног дела зграде има право употребе тог дела без права да му мења физичка својства, 

као што су: облик, структуру, укључујући и боју, осим ако је реч о површинама које чине део 

унутрашњости тог посебног дела или када се изводе радови на унапређењу својстава тог посебног 

дела или зграде као целине, под условом да се тиме не угрожавају функције тог дела као заједничког 

дела. 

На делу зграде који је саставни део два или више посебних делова, а не служи згради као 

целини, постоји сусвојина власника посебних делова са једнаким деловима, сразмерно броју 

посебних делова. 

 

Својина над самосталним делом зграде и деловима мреже 

 

Члан 11. 

Самосталан део зграде може бити у заједничкој недељивој својини власника посебних делова 

зграде или може бити у својини лица у чијем је власништву трансформаторска станица, односно 

инсталација и опрема неопходна за пројектовано коришћење и функционисање зграде. 

Делови мрежа у згради до мерила, ако мерило постоји, уколико није другачије одређено, у 

својини су субјекта који пружа услуге том мрежом, а од мерила чине део посебног, односно 

заједничких делова или самосталног дела зграде. 

Делови електроенергетске мреже у згради до мерила, укључујући мерило, опрему и 

инсталације смештене у мерно-разводни орман, односно разводни орман, у својини су оператора 

дистрибутивног система, а од мерила чине део посебног, односно заједничких делова или 

самосталног дела зграде. 

Ако на мрежи не постоји мерило, делови мреже у згради у својини су субјекта који пружа 

услуге том мрежом до места прикључења посебног дела, односно заједничких делова или 

самосталног дела зграде, а ако место прикључења није могуће прецизно одредити, део мреже 

инкорпориран у посебни део зграде сматра се саставним делом тог посебног дела, односно 

заједничким делом зграде ако је инкорпориран и служи у заједничким деловима зграде. 

Власници посебних делова зграде дужни су да обезбеде приступ самосталном делу зграде 

лицима која у складу са посебним прописима редовно одржавају и контролишу функционалност 

мреже, односно трансформаторске станице, инсталација и опреме, као и склоништа која се налазе у 

згради (кућна и блоковска). 

 

2. Права и обавезе власника посебних и самосталних делова зграде 

Права власника посебних и самосталних делова зграде 

 

Члан 12. 

Власник посебног дела зграде, осим права прописаних законом којим се уређује право 

својине, има право и да: 

1) искључиво врши својинска овлашћења на свом посебном делу зграде, осим када је законом 

другачије предвиђено; 

2) изврши поправку или друге радове на заједничким деловима зграде која је неопходна ради 

отклањања опасности од проузроковања штете на посебном делу који му припада ако то 

благовремено не учини лице које је дужно да изврши поправку; 

3) свој посебан део зграде мења, односно адаптира у складу са законом, без задирања у 

посебне делове зграде других власника посебних делова, заједничке делове зграде, односно 

самосталне делове зграде, осим по добијеном овлашћењу за такве радње; 
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4) употребљава заједничке делове зграде у складу са њиховом наменом у мери у којој то 

одговара његовим потребама и потребама чланова његовог домаћинства, односно обављања 

делатности; 

5) покрене поступак пред надлежним основним судом за утврђивање ништавости одлуке 

скупштине стамбене зграде која је донета супротно овој Одлуци, у року од 45 дана од сазнања за 

одлуку, а најкасније у року од шест месеци од дана доношења одлуке. 

Поступак за утврђивање ништавости одлуке из става 1. тачка 5) овог члана води се према 

одредбама закона којим се уређује парнични поступак. 

Уколико на самосталном делу зграде није успостављено право заједничке недељиве својине 

власника посебних делова зграде, лице које има право својине на самосталном делу зграде има и 

права прописана у ставу 1. овог члана. 

 

Право пречег преноса 

 

Члан 13. 

Власник посебног дела зграде има право да му се првом понуди пренос права својине над 

заједничким делом зграде ради припајања, претварања, доградње, односно надзиђивања (право 

пречег преноса). 

Понуда из става 1. овог члана, која се доставља истовремено свим имаоцима права пречег 

преноса, мора да садржи податке о одређеном заједничком делу који је предмет преноса, цени, ако се 

пренос врши уз накнаду и осталим условима преноса. 

Власник посебног дела зграде остварује право пречег преноса ако у року од 15 дана од дана 

пријема понуде о преносу писано обавести скупштину стамбене заједнице да ће се користити својим 

правом пречег преноса. 

Понуда из става 1. овог члана и обавештење о прихватању понуде из става 3. овог члана 

морају се уручити препорученим писмом. 

Ако понуду за пренос прихвати више власника посебних делова зграде, предност има власник 

чији је посебни део у грађевинском смислу суседни оном заједничком делу који се преноси. 

Ако има више власника суседних посебних делова зграде, предност има власник који 

заједнички део који је предмет преноса намерава да користи за становање породице. 

Ако има више таквих власника посебних делова зграде који би заједнички део претварали у 

стан за становање породице, предност има власник посебног дела који има више чланова 

домаћинства. 

Ако понуду за пренос прихвати више власника посебних делова зграде чије непокретности 

нису суседне са заједничким делом који се уступа, стамбена заједница ће донети одлуку о лицу коме 

ће се пренети право, водећи рачуна пре свега о породичним стамбеним приликама понудиоца које се 

процењују сходном применом критеријума за одређивање одговарајућег стана утврђених чланом 90. 

Закона о становању и одржавању зграда. 

Ако се ималац права пречег преноса коме је учињена понуда у року од 15 дана од дана 

пријема понуде не изјасни на начин из става 4. овог члана да прихвата понуду, преносилац права 

може уступити понуђени заједнички део другом лицу, али не под повољнијим условима. 

Ако стамбена заједница пренесе одређени заједнички део зграде, а није га претходно понудила 

имаоцу права пречег преноса или је заједнички део пренела под условима повољнијим од услова из 

понуде, ималац права пречег преноса може тужбом да захтева да се уговор о преносу заједничког 

дела огласи без дејства према њему и да се непокретност њему уступи под истим условима. 

 

Обавезе власника посебних и самосталних делова зграде 

 

Члан 14. 

Власник посебног дела, односно власник самосталног дела зграде, дужан је да: 

1) употребом, односно коришћењем свог посебног, односно самосталног дела не омета 

коришћење других делова зграде; 

2) свој посебан, односно самостални део зграде одржава у стању којим се не отежава, не 

онемогућава и не ремети уобичајена употреба осталих делова зграде; 
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3) одржава заједнички део зграде који чини саставни део његовог посебног, односно 

самосталног дела зграде у границама могућности вршења овлашћења употребе тог дела; 

4) учествује у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и катастарске 

парцеле на којој се налази зграда, у мери и на начин одређен овомодлуком; 

5) трпи употребу заједничких делова зграде у складу са њиховом наменом од стране власника 

самосталних делова или лица која раде по њиховом налогу, односно пролажење трећих лица ради 

доласка до одређеног посебног, односно самосталног дела зграде; 

6) дозволи пролаз кроз свој посебан, односно самостални део зграде или његову употребу на 

други примерен начин ако је то нужно за поправку, односно одржавање другог дела зграде или 

испуњење друге законске обавезе. 

Право да захтева испуњење обавеза од власника посебног дела зграде имају сваки власник 

посебног дела зграде, власник самосталног дела зграде и стамбена заједница, у складу са својим 

правом које произлази из обавезе власника посебног дела зграде. 

Власник посебног, односно самосталног дела зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз свој 

посебан део зграде или његову употребу на други примерен начин у складу са тачком 6) став 1. овог 

члана има право да захтева да његов посебни, односно самостални део зграде буде враћен у стање у 

коме се налазио пре него што је дозволио пролаз или његову употребу, односно има право на накнаду 

штете која је причињена пролазом или употребом на посебном, односно самосталном делу зграде. 

 

III. УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДАМА 

1. Организација управљања 

Надлежност за вршење послова управљања 

 

Члан 15. 

Послове управљања зградом врше: 

1) власник, за зграде било које намене у којима је једно лице искључиви власник свих делова 

зграде; 

2) власници посебних делова, за породичне куће; 

3) стамбена заједница преко својих органа или професионални управник коме су поверени 

послови управљања, у стамбеној згради која има заједничке делове зграде и најмање два посебна 

дела чији су власници различита лица; 

4) власници посебних делова преко својих органа, у зградама које немају ниједан посебан део 

намењен за становање. 

 

У случају из става 1. тачка 4) овог члана, власници посебних делова оснивају правно лице у 

складу са одредбама закона којима се уређују оснивање и правни положај удружења, док се одредбе 

ове Одлуке надлежностима, правима и обавезама скупштине и управника стамбене заједнице у 

управљању зградом сходно примењују на надлежности скупштине и заступника тог удружења. 

У стамбено-пословним зградама послове управљања зградом врше сви власници посебних 

делова зграде. 

Власници станова и власници пословних простора формирају стамбену заједницу у складу с 

овом одлуком. 

Појам и правни статус стамбене заједнице 

 

Члан 16. 

Стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-

пословне зграде. 

Стамбена заједница има статус правног лица, који стиче тренутком када најмање два лица 

постану власници два посебна дела. 

У јавно-правним односима и поступцима у којима је прописано да се власник зграде појављује 

као странка, својство странке у тим поступцима има стамбена заједница. 

Ако зграда има више целина са засебним улазима, власници посебних делова сваке од тих 

целина могу формирати стамбену заједницу улаза на коју се сходно примењују све одредбе 

овеодлуке које се односе на стамбену заједницу зграде у целини. 
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У ситуацији када су формиране засебне стамбене заједнице по улазима, за радове на 

надзиђивању зграде као целине, као и за одлучивање о начину коришћења и одржавања земљишта за 

редовну употребу зграде потребна је сагласност већине од укупног броја стамбених заједница по 

улазима. 

У случају из става 5. овог члана, сагласност за надзиђивање у име стамбене заједнице улаза 

потписује управник стамбене заједнице улаза, а уговор са инвеститором потписује лице које за то 

овласте управници стамбених заједница улаза који су дали сагласност. 

Стамбена заједница се уписује у регистар стамбених заједница. 

Пословно име стамбене заједнице под којим се она појављује у правном промету обавезно 

садржи означење „стамбена заједница” и адресу зграде за коју је формирана. Пословно име може се 

регистровати и на језику националне мањине тако што ће се поред пословног имена на српском 

језику уписати и пословно име на језику националне мањине. 

Стамбена заједница има матични број, ПИБ и текући рачун. 

 

Правила о међусобним односима власника посебних делова 

у стамбеној заједници 

 

Члан 17. 

Власници посебних делова зграде у стамбеној заједници своја права и обавезе у погледу 

управљања и одржавања остварују и врше у складу са овом Одлуком. 

Изузетно од става 1. овог члана, власници посебних делова зграде могу своје међусобне 

односе, права и обавезе уредити и правилима о међусобним односима власника посебних делова 

зграде (у даљем тексту: правила власника), уколико овом одлуком није другачије одређено. 

Правила власника доносе се једногласном одлуком свих власника посебних делова зграде и 

обавезно садрже обавезе које власници посебних делова имају по овој одлуци, као и начин доношења 

свих аката и одлука из надлежности скупштине стамбене заједнице и управника, с тим што се 

правилима власника надлежност и потребна већина за доношење тих аката и одлука могу уредити 

другачије него што је то прописано овом одлуком. 

Поред обавезних елемената из става 3. овог члана, правила власника могу уредити и друге 

односе власника посебних делова у згради, као и начин управљања и одржавања зграде, поверавање 

појединих послова из надлежности скупштине стамбене заједнице професионалном управнику, 

начин употребе заједничких делова зграде и утврдити начин учешћа у трошковима одржавања и 

управљања зградом, кућни ред зграде, очување спољашњег изгледа зграде и сл. 

Саставни део правила власника чини евиденција посебних и заједничких делова зграде. 

Сваки власник посебног дела зграде може покренути иницијативу за доношење правила 

власника. 

Увид у садржину правила власника може извршити свако заинтересовано лице. 

Правила власника региструју се и објављују у Регистру стамбене заједнице у складу са овом 

одлуком. 

Регистар стамбених заједница 

 

Члан 18. 

Општина Жабари води Регистар стамбених заједница (у даљем тексту: Регистар) и организује 

рад 

Регистра према надлежности и у складу са својим овлашћењима. 

Општинска управа Општине Жабари одређује запослено лице које ће водити Регистар (у 

даљем тексту: Регистратор). 

Границе овлашћења Регистратора 

 

Члан 19. 

Регистратор је лице које је овлашћено да води Регистар и које је дужно да обезбеди законито, 

ажурно и тачно вођење Регистра. 

У поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних 

услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу 
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чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, 

веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су 

документи донети. 

Регистратор у складу са ставом 2. овог члана проверава испуњеност следећих услова: 

1) надлежност за поступање по пријави; 

2) да ли је подносилац пријаве лице које, у складу са овом Одлуком, може бити подносилац 

такве пријаве; 

3) да ли пријава садржи све прописане податке и документе; 

4) да ли су подаци наведени у пријави у складу са регистрованим подацима и документима; 

5) да ли је уз пријаву достављен доказ о уплати прописане административне таксе и таксе за 

услугу вођења јединствене евиденције стамбених заједница. 

 

Садржина Регистра 

 

Члан 20. 

Регистар је електронска јавна база података и докумената у којој су садржани подаци о 

стамбеним заједницама прописани овом Одлуком и подзаконским актима о Регистру донетим на 

основу Закона о становању и одржавању зграда (у даљем тексту: Акт о регистру). 

Регистар нарочито садржи следеће податке који се региструју, односно евидентирају и 

објављују: 

1) пословно име и адресу стамбене заједнице; 

2) податке о броју посебних делова зграде (број станова, гаража ван зграде на катастарској 

парцели на којој је зграда изграђена, гаражних места, гаражних боксова, паркинг места и пословних 

простора); 

3) идентификационе податке о управнику, и то за домаће физичко лице: име и презиме и 

ЈМБГ, а за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне 

исправе; 

4) идентификационе податке о професионалном управнику и организатору професионалног 

управљања, и то за физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, за страно физичко лице: име и презиме, 

број путне исправе и држава издавања путне исправе, а за правно лице: пословно име, адресу 

седишта, матични број и ПИБ; 

5) матични број стамбене заједнице; 

6) ПИБ стамбене заједнице; 

7) број текућег рачуна стамбене заједнице и контакт подаци (број телефона и електронска 

адреса за пријем поште, односно е-адреса); 

8) друге податке у складу са законом овом Одлуком и актом о регистру. 

Регистар садржи податке који се региструју и податке који се евидентирају. 

Садржину Регистра чине и подаци које у Регистар непосредно уносе надлежни државни 

органи. 

Садржину Регистра чине и подаци који се уносе у Регистар преузимањем у електронској 

форми од других регистара и/или евиденција које се, у складу са прописима, воде у земљи. Регистар 

садржи и документе на основу којих је извршена регистрација или евиденција. 

Министар надлежан за послове становања ближе уређује начин размене докумената и 

података који су предмет регистрације и евиденције. 

Министар надлежан за послове становања ближе прописује садржину Регистра и 

документацију потребну за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама из става 2. 

овог члана, као и начин подношења података и докумената. 

У Регистар се врше упис, промена и брисање података и докумената који су предмет 

регистрације и евиденције, у складу са закономовом Одлуком и актом о Регистру. 

Права на приступ информацијама од јавног значаја садржаним у Регистру остварују се у 

складу са законом којим се уређује приступ информацијама од јавног значаја, док акт из става 7. овог 

члана не може садржати друге податке о личности осим идентификационих података из става 2. овог 

члана. 
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Јединствена евиденција стамбених заједница 

 

Члан 21. 

Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) води јединствену, централну, јавну, 

електронску базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара 

на територији Републике Србије (у даљем тексту: Јединствена евиденција). 

Размена података, докумената и поднесака између општинске управе општине Жабари и 

Завода обавља се електронским путем. 

Руководилац организационе јединице Завода надлежне за послове информатике и 

комуникације је лице које је одговорно за формирање и вођење Јединствене евиденције и које се 

стара о јавној доступности података и докумената из Јединствене евиденције. 

Права на приступ информацијама од јавног значаја садржаним у јединственој евиденцији 

остварују се у складу са законом којим се уређује приступ информацијама од јавног значаја. 

Надлежни орган ближе уређује начин размене података, докумената и поднесака из става 2. 

овог члана. 

Покретање поступка регистрације 

 

Члан 22. 

Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Регистру од стране управника или 

другог законом и овом Одлуком овлашћеног лица, а може да се покрене и по службеној дужности. 

 

Покретање поступка подношењем пријаве 

 

Члан 23. 

Пријава се подноси у форми поднеска у коме се нарочито наводе: 

1) означење Oпштинe Жабари (као општине којој се пријава подноси); 

2) предмет (прописани подаци за регистрацију и објављивање) и врста (упис, промена или 

брисање података и докумената) регистрације; 

3) идентификациони подаци подносиоца пријаве (за домаће физичко лице: име и презиме и 

ЈМБГ, а за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне 

исправе); 

4) на који начин подносилац захтева да му се достави одлука Регистратора. 

Уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној 

фотокопији, ако другачије није прописано, као и доказ о уплати административне таксе за 

регистрацију и накнаде за услуге Јединствене евиденције. 

Општинска управа Општине Жабари која води поступак регистрације дужна је да документе 

из става 2. овог члана прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи 

управни поступак, односно да од подносиоца пријаве може да захтева само оне податке који су 

неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води 

службена евиденција. 

 

Покретање поступка по службеној дужности 

 

Члан 24. 

Поступак регистрације покреће се по службеној дужности, ако је таква регистрација 

предвиђена овом Одлуком. 

Забележба 

 

Члан 25. 

Упис забележбе врши се на основу пријаве или по службеној дужности, ако Регистратор дође 

до сазнања о чињеницама и документима који су од значаја за стамбене односе. 

 

 

 



 204 

Начин подношења пријаве 

 

Члан 26. 

Пријава у папирној форми подноси се Регистру непосредно или поштом. Када се пријава 

подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у 

Регистру. 

Електронска пријава се подноси Регистру путем корисничке апликације за пријем електронске 

пријаве којом се обезбеђује пријем електронских докумената и доказа о уплати административне 

таксе за регистрацију и накнаде за услуге евиденције. 

Потписивање електронске пријаве и докумената, као и овера електронских докумената, врши 

се у складу са прописима којима се уређују електронски потпис и електронски документ. 

 

Рок за подношење пријаве 

 

Члан 27. 

Подносилац пријаве је дужан да Регистру поднесе пријаву у року од 15 дана од дана настанка 

промене, односно података који су предмет регистрације. 

 

Потврда о примљеној пријави 

 

Члан 28. 

Потврда о примљеној пријави издаје се подносиоцу пријаве, приликом непосредног 

подношења пријаве Регистру. 

Потврда о примљеној електронској пријави доставља се на електронску адресу наведену у 

пријави. 

Потврда о примљеној пријави нарочито садржи број под којим је пријава заведена, датум и 

време пријема пријаве, врсту пријаве (упис, промена или брисање података и докумената), 

идентификационе податке о подносиоцу пријаве из члана 23. став 1. тачка 3) ове Одлуке, као и 

списак приложених докумената. 

Измена и одустанак од пријаве 

 

Члан 29. 

Подносилац пријаве може да измени пријаву или да од ње одустане до доношења одлуке 

Регистратора о пријави. 

Ако подносилац пријаве одустане од пријаве, Регистратор доноси решење којим се поступак 

обуставља. 

 

Провера испуњености формалних услова и рок за одлучивање 

о пријави 

 

Члан 30. 

По пријему пријаве Регистратор проверава да ли су испуњени формални услови за 

регистрацију прописани чланом 20. став 2. ове Одлуке за податке који се региструју и објављују и да 

ли су достављени прописани документи. 

Подаци који су предмет објављивања не подлежу провери испуњености формалних услова, 

уписују се у Регистар на основу регистрационе пријаве, за њихову тачност одговара подносилац 

пријаве и о њиховој објави се не издаје посебан акт. 

Регистратор одлучује о пријави доношењем решења о регистрацији или закључка о 

одбацивању пријаве у року од пет радних дана од дана пријема пријаве. 
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Решење о регистрацији 

 

Члан 31. 

Ако су испуњени формални услови за регистрацију и по извршеној контроли исправности 

унетих података и докумената у централном информационом систему, Регистратор доноси решење о 

регистрацији. 

Против решења из става 1. овог члана подносилац пријаве преко Регистратора може изјавити 

жалбу општинском већу Општине Жабари у року од десет дана од дана достављања, а најкасније у 

року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Регистра. 

Жалба не одлаже извршење решења. 

 

Одбацивање пријаве, право жалбе и право на подношење 

усаглашене пријаве 

 

Члан 32. 

Ако нису испуњени формални услови за даље поступање по пријави, Регистратор одбацује 

пријаву закључком, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, објављује га кроз 

централни информациони систем и писани отправак доставља подносиоцу пријаве на начин одређен 

у регистрационој пријави. 

Регистратор ће пријаву одбацити закључком и када није месно надлежан за поступање по 

пријави, када подаци наведени у пријави нису предмет регистрације и када је податак или документ 

који је предмет пријаве већ регистрован. 

Против закључка из ст. 1. и 2. овог члана подносилац пријаве преко Регистратора може 

изјавити жалбу Општинском већу општине Жабари у року од десет дана од дана достављања, а 

најкасније у року од 30 дана од дана објављивања. 

Ако подносилац пријаве у року од десет дана од пријема закључка из ст. 1. и 2. овог члана, а 

најкасније 30 дана од дана његовог објављивања, поднесе усаглашену пријаву и документе и отклони 

све утврђене недостатке, не плаћа поново административну таксу и накнаду. 

Подносилац пријаве може само једном искористити право на подношење усаглашене пријаве 

без обавезе поновног плаћања административне таксе и накнаде из става 4. овог члана. 

 

Пропуштање рока за одлучивање о пријави 

 

Члан 33. 

Ако Регистратор не одлучи о пријави у року из члана 30. став 3. Ове Одлуке, сматраће се да је 

пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у Регистар, 

изузев у случајевима када нису испуњени услови прописани чланом 32. став 2. Ове Одлуке. 

 

Брисање регистрованог податка или документа по службеној дужности 

 

Члан 34. 

Када утврди да је регистрован податак, а да у моменту регистрације нису били испуњени 

услови за његову регистрацију, Регистратор ће укинути своју одлуку и брисати податак најкасније у 

року од шест месеци од наредног дана од дана објављивања регистрованог податка. 

Решење о брисању регистрованог податка или документа доставља се стамбеној заједници 

чији је податак брисан. 

Истовремено са брисањем регистрованог податка успоставља се претходно регистровано 

стање. 

Подносилац пријаве по основу које је извршена регистрација податка или документа који је 

брисан у складу са одредбама овог члана има право на жалбу у складу са чланом 32. став 3. ове 

Одлуке. 
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Повраћај у пређашње стање 

 

Члан 35. 

У поступку регистрације није дозвољен повраћај у пређашње стање. 

 

Објављивање и дејство регистрације 

 

Члан 36. 

Пре коначног одобравања регистрације и објаве података и докумената, у Јединственој 

евиденцији се кроз централни информациони систем врши контрола исправности начина унетих 

података и докумената. 

Ако се утврди да подаци и документи који су прописани као предмет регистрације и 

евиденције нису унети у Регистар или нису унети у Регистар на прописан начин, централни 

информациони систем неће прихватити одобравање регистрације и о томе ће обавестити 

Регистратора. 

Регистратор има обавезу да без одлагања отклони утврђене недостатке и унесе, односно 

правилно унесе, податке и документе кроз регистарску апликацију у централни информациони 

систем. 

По извршеној контроли исправности начина унетих података и докумената у централном 

информационом систему, регистровани подаци и документи о стамбеној заједници се јавно објављују 

у Јединственој евиденцији стамбених заједница. 

Регистрација производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана 

објављивања. 

Трећа лица која се у правном промету поуздају у податке из Регистра не сносе штетне правне 

последице због нетачних података у Регистру. 

 

Исправка грешке 

 

Члан 37. 

Ако је приликом регистрације начињена грешка у писању, рачунању или друга очигледна 

грешка, Регистратор ће у року од пет дана од дана сазнања за грешку или од дана подношења захтева 

за исправку извршити исправку грешке у Регистру и о томе донети закључак. 

Ако Регистратор, одлучујући о захтеву за исправку грешке, утврди да грешка није начињена, 

доноси решење којим се захтев одбија као неоснован. 

 

Достављање писаног отправка одлуке Регистратора 

 

Члан 38. 

Достављање писаног отправка одлуке Регистратора врши се на начин одређен регистрационом 

пријавом, и то: 

1) поштанском пошиљком, на адресу подносиоца пријаве; 

2) поштанском пошиљком, на адресу седишта стамбене заједнице; 

3) слањем на регистровану адресу за пријем електронске поште у складу са прописима којима 

се уређује електронско пословање; 

4) преузимањем у седишту Регистра. 

Ако је поднета електронска пријава, отправак одлуке Регистратора у електронској форми 

доставља се на регистровану адресу за пријем електронске поште или на адресу за пријем 

електронске поште која је означена у пријави. 

Достављање писаног отправка одлуке Регистратора сматра се извршеним даном слања на 

адресу из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана. 
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Сходна примена закона 

 

Члан 39. 

На питања која се односе на поступак регистрације и евидентирања, а која овом Одлуком нису 

посебно уређена, примењује се закон којим се уређује општи управни поступак. 

 

Органи стамбене заједнице и њихово формирање 

 

Члан 40. 

Обавезни органи стамбене заједнице су скупштина и управник. 

Скупштина стамбене заједнице може да формира одборе, комисије и друга тела, а одлуком 

скупштине одређују се њихов састав, задаци и начин рада. 

Стамбена заједница у року од 60 дана од дана стицања својства правног лица мора одржати 

прву седницу скупштине на којој се бира управник, а сазива је лице које је до доношења ове Одлуке 

вршило дужност председника скупштине зграде, односно савета зграде, а уколико такво лице не 

постоји, било који власник посебног дела зграде. 

Управник или лице овлашћено одлуком стамбене заједнице дужно је да поднесе пријаву за 

упис стамбене заједнице, упис или промену управника, односно регистрацију промене других 

података који се региструју и објављују у Регистру стамбених заједница, у року од 15 дана од дана 

одржавања седнице скупштине, односно настанка промене. 

У случају поверавања управљања професионалном управнику на основу одлуке скупштине 

стамбене заједнице или правила власника, скупштина може изабрати једно или више лица која ће 

посредовати у пословима између стамбене заједнице и професионалног управника. 

 

Скупштина стамбене заједнице 

 

Члан 41. 

Чланови скупштине стамбене заједнице су сви власници посебних делова. 

Када је власник посебног дела правно лице, у раду скупштине учествује његов законски 

заступник или лице које он овласти. 

Уместо власника посебног дела, осим за одлуке прописане чланом 42. став 1. тач. 1), 2), 4), 12) 

и 18) ове Одлуке, на седници скупштине може да учествује у раду и гласа и члан домаћинства који је 

пословно способан или лице које је закупац посебног дела, осим ако је власник посебног дела 

обавестио скупштину или управника да не дозвољава да уместо њега учествује неко други. 

Власник посебног дела који је издао свој посебни део у закуп трећем лицу, а уговорио је да 

треће лице учествује у трошковима одржавања и управљања зградом, дужан је да у року од 30 дана 

од дана издавања посебног дела у закуп обавести управника зграде да ће закупац учествовати у 

трошковима одржавања и управљања зградом. 

Изузетно од става 4. овог члана закупац на неодређено време стана у јавној својини има право 

да учествује у раду скупштине, односно управљању и обавезан је да сноси трошкове одржавања и 

управљања зградом. 

Скупштином председава лице које је изабрано за управника и које је обавезно да присуствује 

свакој седници скупштине. 

Седница скупштине одржава се најмање два пута годишње, а заказује је управник. 

Иницијативу за заказивање седнице скупштине може поднети и сваки власник посебног дела. 

Ако управник не закаже седницу скупштине на захтев власника посебног дела у року од десет дана, 

власник посебног дела је може сам заказати, о чему обавезно обавештава управника. 

 

Надлежност скупштине стамбене заједнице 

 

Члан 42. 

Скупштина стамбене заједнице: 

1) бира и разрешава управника; 
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2) доноси одлуку о поверавању послова управљања зградом, односно избору професионалног 

управника; 

3) доноси правила власника у складу са чланом 17. став 2. oве Одлуке; 

4) доноси одлуку о узимању кредита; 

5) одређује висину месечног износа који плаћају власници посебних делова за потребе 

извршења послова из надлежности стамбене заједнице, и то на име трошкова одржавања, трошкова 

за рад органа стамбене заједнице и других трошкова; 

6) доноси програм одржавања заједничких делова зграде; 

7) доноси одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно о поверавању послова 

одржавања заједничких делова зграде; 

8) доноси одлуку о предузимању радова на заједничким деловима зграде; 

9) доноси одлуку о одржавању земљишта за редовну употребу зграде; 

10) доноси одлуку о физичко-техничком обезбеђењу зграде и ствари на земљишту које служи 

за редовну употребу зграде; 

11) доноси одлуку о коришћењу заједничких делова зграде издавањем њихових делова трећим 

лицима или власницима посебних делова; 

12) доноси одлуку о располагању заједничким деловима зграде; 

13) доноси одлуку о начину коришћења земљишта које служи за редовну употребу зграде; 

14) доноси одлуку о унапређењу заједничких делова зграде; 

15) доноси одлуку о осигурању из члана 48. oве Oдлуке; 

16) доноси одлуку о постављању, односно уградњи ствари на заједничким деловима зграде и 

земљишту које служи за редовну употребу зграде и висини накнаде коју плаћају власници тих 

ствари; 

17) усваја извештај о раду управника, односно професионалног управника, који посебно 

садржи приказ реализованих активности у односу на планиране, као и искоришћењу средстава за 

реализацију сваке од активности; 

18) доноси одлуку о висини накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграде и 

земљишта које служи за редовну употребу зграде; 

19) одлучује и о другим питањима од значаја за стамбену заједницу. 

Скупштина стамбене заједнице одлучује на седници, али се одлуке могу доносити и давањем 

писаних изјава ван седнице. 

О раду скупштине стамбене заједнице води се записник. 

 

Право гласа у скупштини стамбене заједнице 

 

Члан 43. 

Власник посебног дела има један глас у скупштини стамбене заједнице. 

У случају да је једно лице истовремено власник више посебних делова зграде, то лице има 

онолико гласова у  скупштини стамбене заједнице колико има посебних делова у власништву. 

Изузетно од става 2. овог члана, власник гараже, гаражног места или гаражног бокса нема 

посебан глас по основу права својине на том посебном делу осим у случају да је то једини посебни 

део које једно лице поседује, у ком случају то лице има право гласа у скупштини само у односу на 

одлуке које се тичу дела зграде у ком се налази гаража, гаражно место, односно гаражни бокс. 

Уколико је власник посебног дела недоступан, његов глас се не урачунава у кворум, односно 

укупан број гласова у поступку одлучивања. Сматра се да је власник посебног дела недоступан 

уколико се три пута узастопно не одазове на седницу скупштине стамбене заједнице на коју је уредно 

позван, а да при томе није обавестио управника, односно стамбену заједницу о разлозима свог 

неодазивања. 

Сматра се да је власник посебног дела уредно позван истицањем обавештења о дану, часу и 

месту одржавања седнице скупштине са предложеним дневним редом на видљивом месту у простору 

који је заједнички део зграде и који је у свакодневној употреби власника посебних делова (улаз, 

ходник и сл.). 
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Обавештење о одржавању седнице скупштине мора се истаћи најмање три дана пре дана 

одржавања скупштине, осим у хитним случајевима у којима се обавештење може истаћи и на дан 

одржавања скупштине. 

Рад и одлучивање скупштине 

 

Члан 44. 

Скупштина стамбене заједнице доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова 

који имају право гласа по одређеном питању, осим ако овом одлуком није другачије прописано. 

О располагању заједничким деловима зграде, поверавању управљања професионалном 

управнику и кредитном задуживању стамбене заједнице скупштина стамбене заједнице одлучује 

већином коју чине 2/3 укупног броја гласова. 

У случају да су власници посебних делова донели правила власника у складу са чланом 17. 

став 3. ове одлуке, већина гласова потребна за доношење одлука из ст. 1. и 2. овог члана утврђује се 

тим актом. 

Власник посебног дела може гласати и писаним или електронским путем, у ком случају се за 

потребе израчунавања кворума сматра да тај члан стамбене заједнице присуствује седници. 

У вршењу овлашћења одлучивања, односно гласања, када је посебан део зграде у сусвојини, 

сувласницима припада одговарајући део гласова за тај посебан део сразмерно њиховом уделу у 

сусвојини. 

Власник посебног дела може да гласа и преко заступника, односно пуномоћника. Пуномоћје 

се издаје у писаном облику и чува уз записник о раду скупштине. 

У случају располагања заједничким деловима зграде за потребе надзиђивања, сагласност у 

смислу закона којим се уређује изградња објеката представља сагласност скупштине стамбене 

заједнице која се доноси већином из става 2. овог члана. 

На основу сагласности из става 7. овог члана, управник стамбене заједнице закључује уговор 

са инвеститором којим се регулишу сви битни елементи уговора, а посебно међусобна права и 

обавезе, рокови, обавезе инвеститора да на погодан начин обавештава власнике посебних делова о 

почетку и завршетку извођења радова, поштовању кућног реда и др. 

 

Кворум 

 

Члан 45. 

Кворум за одржавање и рад седнице скупштине чини обична већина од укупног броја гласова 

чланова који имају право гласа по одређеном питању, ако одлуком стамбене заједницe није одређен 

већи број гласова. 

Ако се седница скупштине није могла одржати због недостатка кворума, поново се сазива 

најраније три, а најкасније 30 дана од дана када је седница требало да буде одржана, са истим 

предложеним дневним редом (поновљена седница). 

Кворум за одржавање и рад поновљене седнице чини 1/3 укупног броја гласова чланова, ако 

одлуком стамбене заједнице није одређен већи број гласова. 

 

Записник 

 

Члан 46. 

Свака одлука скупштине стамбене заједнице уноси се у записник који води управник, односно 

записничар кога именује управник. 

Управник је одговоран за уредно сачињавање записника. 

Записник садржи: 

1) место и дан одржавања седнице; 

2) име лица које је водило записник; 

3) сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда; 

4) резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је скупштина одлучивала, као и 

начин гласања сваког присутног члана скупштине; 

5) друге елементе, у складу са одлуком стамбене заједнице. 
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Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине. 

Записник потписују управник, записничар ако је одређен, као и сва лица која су учествовала у 

њеном раду. 

Ако лице које је учествовало у раду седнице има примедбе на записник или одбије да потпише 

записник, лице које води записник ће то констатовати у записнику уз навођење разлога за то 

одбијање, с тим да лице које има примедбу може ту примедбу и само унети у записник приликом 

потписивања. 

Непоступање у складу са одредбама овог члана нема утицаја на пуноважност одлука донетих 

на седници скупштине ако се резултат гласања и садржина тих одлука на други начин могу утврдити. 

 

Одговорност стамбене заједнице 

 

Члан 47. 

Стамбена заједница одговара за штету која проистекне услед неизвршења или неправилног 

извршења послова који су у њеној надлежности. 

Стамбена заједница одговорна је и за штету која настане од дела зграде када није могуће 

утврдити од ког посебног или самосталног дела зграде потиче штета. 

У случају из става 2. овог члана, заједно са стамбеном заједницом за штету одговарају 

солидарно и сви власници посебних, односно самосталних делова. 

Стамбена заједница, односно власници посебних и самосталних делова, имају право регреса 

према лицу које је одговорно за штету у року од једне године од дана исплате, односно накнаде 

штете оштећеном. 

Власници посебног, односно самосталног дела су према трећим лицима супсидијарно 

одговорни за испуњење уговорне обавезе стамбене заједнице ако се од стамбене заједнице не добије 

испуњење обавезе, као и за штету због неиспуњења обавезе. 

У случају из става 5. овог члана власници посебног и самосталног дела одговарају солидарно. 

Власник посебног, односно самосталног дела који испуни обавезу стамбене заједнице има 

право регреса од осталих власника посебних, односно самосталних делова. 

 

Уговор о осигурању 

 

Члан 48. 

Стамбена заједница може да закључи уговор о осигурању од одговорности за штете 

причињене трећим лицима услед неодржавања, односно неправилног одржавања зграде, а на начин и 

под условима утврђеним законом којим се уређује делатност осигурања и законом којим се уређују 

облигациони односи. 

 

Управник 

 

Члан 49. 

Стамбена заједница има управника. 

Управника бира скупштина стамбене заједнице из редова чланова скупштине стамбене 

заједнице. 

Мандат управника траје четири године, ако одлуком о избору није одређено краће време, а по 

истеку времена на које је изабран може бити поново биран. По истеку мандата управника, ако није 

изабран нови управник, он је дужан да врши ову функцију још 30 дана од дана истека мандата. 

Мандат управника престаје и оставком и разрешењем. 

Управник се разрешава на начин предвиђен за избор управника. 

Ако скупштина стамбене заједнице не изабере новог управника у року од 30 дана од дана када 

је стамбена заједница остала без управника, из било ког разлога, сваки власник посебног дела има 

право да захтева покретање поступка пред надлежним органом општинске управе за именовање 

професионалног управника. 

Мандат управника почиње, односно престаје даном доношења одлуке о избору, односно 

разрешењу, ако самом одлуком није другачије одређено. 
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Управник се уписује у Регистар стамбених заједница. 

 

Права и обавезе управника 

 

Члан 50. 
Управник: 

1) заступа и представља стамбену заједницу; 

2) подноси пријаву за упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница; 

3) подноси пријаву за регистрацију правила власника у складу са чланом 17. став 8. ове 

одлуке; 

4) истиче решење о регистрацији стамбене заједнице на видно место у стамбеној згради; 

5) врши попис посебних, заједничких и самосталних делова и врши њихово означавање; 

6) успоставља и води евиденцију о власницима посебних делова, власницима самосталних 

делова и лицима којима су заједнички или посебни делови зграде издати у закуп, односно на 

коришћење по другом основу (за физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, 

адреса седишта и матични број); 

7) извршава одлуке стамбене заједнице; 

8) на основу одлуке скупштине стамбене заједнице о управљању средствима стамбене 

зајeднице располаже средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, у складу са прописима којима 

се уређује отварање, вођење и гашење текућих рачуна; 

9) предлаже скупштини стамбене заједнице програм одржавања и стара се о његовој 

реализацији; 

10) организује радове хитних интервенција; 

11) организује извођење радова на заједничким деловима зграде и земљишту за редовну 

употребу зграде у складу са усвојеним програмом одржавања и контролише да ли се ови радови 

изводе; 

12) води евиденцију о приходима и расходима стамбене заједнице; 

13) подноси скупштини стамбене заједнице извештај о раду који посебно садржи приказ 

укупних прихода и расхода стамбене заједнице, реализованих активности у односу на планиране, као 

и искоришћења средства за реализацију сваке од активности; 

14) врши и друге послове одређене законом и овом Одлуком. 

 

2. Професионално управљање 

Организатор професионалног управљања 

 

Члан 51. 

Пословима професионалног управљања могу се бавити привредна друштва или предузетници 

(организатор професионалног управљања) ангажовањем лица које испуњава услове за 

професионалног управника. 

Оснивање, правни положај и друга питања од значаја за пословање привредних друштава и 

предузетника из става 1. овог члана уређује се у складу са законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава и предузетника. 

Организатор професионалног управљања има право да се бави пословима професионалног 

управљања ако има најмање једно лице у радном односу на неодређено време са пуним радним 

временом које је уписано у регистар професионалних управника који води Привредна комора Србије. 

 

Стицање и престанак овлашћења за обављање послова 

професионалног управника 

 

Члан 52. 

Физичко лице стиче квалификацију професионалног управника ако: 

1) има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању; 

2) положи испит за професионалног управника и стекне лиценцу у складу са Законом о 

становању и одржавању зграда; 
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3) упише се у регистар који води Привредна комора Србије. 

Привредна комора Србије издаје и одузима лиценцу за професионалног управника у складу са 

Законом о становању и одржавању зграда. 

Упис у регистар професионалних управника врши се на захтев лица које испуњава услове 

предвиђене законом и овом Одлуком. 

У регистар професионалних управника из става 3. овог члана не може се уписати лице које је 

осуђивано правоснажном одлуком на казну затвора за кривично дело које га чини недостојним или 

неподобним за обављање послова професионалног управника. 

Регистар садржи личне податке о професионалном управнику: име презиме и ЈМБГ, као и 

податке о лиценци професионалног управника. 

Програм испита и начин полагања испита, услове за стицање и одузимање лиценце за 

професионалног управника и ближу садржину регистра прописује министар надлежан за послове 

становања. 

Обуку за полагање испита из става 6. овог члана организује Привредна комора Србије, 

односно друго правно лице, по добијању сагласности министарства надлежног за послове становања 

на предложени програм обуке. 

Професионални управник брише се из регистра услед: 

1) смрти; 

2) на лични захтев; 

3) протеком рока од десет година од дана уписа у регистар, ако не затражи обнављање уписа; 

4) одузимања лиценце. 

Пре издавања лиценце, односно подношења захтева за обнављање лиценце, лиценцирани 

професионални управник је дужан да закључи уговор о осигурању од професионалне одговорности 

са периодом важења од најмање три године и да примерак наведеног уговора достави Привредној 

комори Србије уз документацију потребну за добијање, односно обнављање лиценце у складу са 

овом Одлуком. 

Лиценцирани професионални управник је дужан да након издавања, односно обнављања 

лиценце, Привредној комори Србије најмање једном годишње доставља важећу полису осигурања. 

Лиценцираном професионалном управнику који не извршава обавезе предвиђене ставом 10. 

овог члана, Привредна комора Србије одузима лиценцу. 

Годишња сума осигурања за уговор о осигурању од професионалне одговорности износи 

најмање 10.000 евра у динарској противвредности. 

 

Надлежност професионалног управника 

 

Члан 53. 

Професионални управник врши послове из надлежности управника зграде. 

Поред послова из става 1. овог члана, професионални управник врши и следеће послове: 

1) стара се о одржавању земљишта које служи за редовну употребу зграде; 

2) прима пријаве кварова или других проблема (непоштовање кућног реда, бука и други 

штетни утицаји у згради) сваким даном у недељи у периоду од 00-24 часа; 

3) на основу примљене пријаве из тачке 2) овог става обавештава надлежни орган о проблему, 

односно захтева предузимање одговарајућих мера од надлежног органа; 

4) евидентира сваку примљену пријаву са подацима о проблему и времену пријема, као и са 

другим подацима ако су познати (име и презиме подносиоца пријаве, лицу које је узроковало 

проблеме и друго); 

5) обезбеђује извршење радова на хитним интервенцијама; 

6) предлаже скупштини стамбене заједнице висину накнаде за одржавање заједничких делова 

зграде и земљишта на основу најмање три прикупљене понуде од лица која се баве одржавањем 

заједничких делова зграде и земљишта. 

Професионални управник подноси извештај о свом раду стамбеној заједници најмање два пута 

годишње ако другачије није уговорено, а у случају престанка важења уговора о поверавању послова 

професионалног управљања, овај извештај подноси најкасније у року од 30 дана од дана престанка 

важења уговора. 
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Професионални управник одговара стамбеној заједници за штету коју она трпи због његових 

пропуста у раду, као и сваком власнику посебног, односно самосталног дела уколико због пропуста у 

раду професионалног управника претрпе штету на свом посебном, односно самосталном делу. 

Професионални управник има право на накнаду чија се висина одређује уговором о 

поверавању послова професионалног управљања. 

У случају принудне управе, професионални управник има право на накнаду чија је висина 

одређена одлуком Скупштине општине Жабари из члана 64. став 3. ове одлуке. 

У случају спречености за рад или одсуства, професионални управник може у складу са 

законом издати другом лицу које има лиценцу за обављање послова професионалног управника 

пуномоћје за предузимање хитних и неодложних послова, које мора бити оверено у складу са 

законом који уређује оверу потписа. 

Регистар професионалних управника 

 

Члан 54. 

Привредна комора Србије установљава и води регистар професионалних управника који је 

доступан на њеној интернет страни. 

Поред послова из става 1. овог члана, Привредна комора Србије организује полагање испита 

за професионалног управника и: 

1) утврђује професионална права и дужности и етичке норме понашања чланова у обављању 

послова професионалног управљања; 

2) по претходно утврђеној испуњености услова, издаје и одузима лиценцу за професионалног 

управника у складу са одредбама ове Одлуке; 

3) организује судове части за утврђивање повреда професионалних стандарда и норматива 

(професионалне одговорности), као и за изрицање мера за те повреде; 

4) обавља и друге послове у складу са овом Одлуком. 

Организација и начин обављања послова из ст. 1. и 2. овог члана ближе се уређује општим актом 

Привредне коморе Србије. 

 

Регистар професионалних управника за сваког професионалног управника садржи: 

1) списак активних уговора са стамбеним заједницама; 

2) списак истеклих уговора са стамбеним заједницама; 

3) списак раскинутих уговора са стамбеним заједницама. 

 

Поверавање управљања професионалном управнику 

 

Члан 55. 

Послови управљања могу бити поверени професионалном управнику: 

1) одлуком стамбене заједнице или 

2) Решењем надлежног Одељења Општинске управе Општине Жабари у случају принудне 

управе 

предвиђене чланом 57. ове Одлуке. 

 

Поверавање управљања професионалном управнику на основу 

одлуке стамбене заједнице или правилима власника 

 

Члан 56. 

Скупштина стамбене заједница може у сваком тренутку одлучити да за послове управљања 

ангажује професионалног управника. 

Одлука о поверавању послова професионалном управнику може се донети и доношењем 

правила власника. 

Одлука из става 2. овог члана доноси се у складу са чланом 44. став 1. ове Одлуке. 

Послови управљања поверавају се професионалном управнику закључењем уговора између 

стамбене заједнице и организатора професионалног управљања. 
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Уговор о поверавању послова професионалног управљања закључује лице које за то овласти 

стамбена заједница и заступник организатора професионалног управљања. 

Уговор се закључује у писаној форми на одређено или неодређено време. 

Уговор о поверавању послова професионалног управљања закључен на неодређено време 

може отказати свака страна са отказним роком од једног месеца, који почиње да тече од последњег 

дана у месецу у коме је отказ дат, ако самим уговором отказни рок није другачије одређен, с тим да 

отказни рок не може бити дужи од три месеца. 

Стамбена заједница има право да захтева да одређено лице које ангажује организатор 

професионалног управљања буде одређено за професионалног управника, као и да одређено лице 

престане да обавља послове професионалног управника. 

Накнада за послове професионалног управљања исплаћује се организатору професионалног 

управљања, а он измирује обавезе плаћања накнаде према професионалном управнику. 

 

Принудна управа 

 

Члан 57. 

Принудна управа уводи се поверавањем послова управљања професионалном управнику у 

случају да: 

1) пријава за упис стамбене заједнице не буде поднета у складу са чланом 40. став 4. ове 

Одлуке; 

2) по истеку или престанку мандата из било ког разлога није изабран нови управник у складу 

са чланом 49. Ове Одлуке. 

Поступак увођења принудне управе именовањем професионалног управника покреће се 

подношењем пријаве надлежног инспектора или власника посебног дела у складу са овом Одлуком. 

Поступак из става 2. овог члана води надлежно одељење општинске управе Општине Жабари , 

која у складу са законом којим се уређује општи управни поступак, решењем именује 

професионалног управника са листе која се води у регистру професионалних управника. 

Против решења из става 3. овог члана може се изјавити жалба општинском већу Општине 

Жабари у року од осам дана од дана достављања, уколико жалба не одлаже извршење решења. 

Професионални управник врши послове управљања све док стамбена заједница не донесе 

одлуку о избору управника или док не закључи уговор о професионалном управљању. 

 

IV. ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА 

Одржавање зграде и унапређење својстава зграде 

 

Члан 58. 

Активности на одржавању зграде врше се кроз: 

1) хитне интервенције, 

2) текуће одржавање и 

3) инвестиционо одржавање. 

Унапређење својстава зграде или дела зграде јесу активности којима се побољшавају 

енергетска или друга својства зграде доградњом или уградњом нових делова и склопова, односно 

уређаја и инсталација. 

Хитне интервенције 

 

Члан 59. 

Хитне интервенције су активности које се без одлагања извршавају ради заштите живота и 

здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођење зграде, њених делова, 

уређаја, инсталација и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности. 

Сваки власник зграде, односно власник посебног дела зграде, дужан је да одмах по сазнању о 

потреби извођења хитних интервенција на згради, односно заједничким деловима зграде, о томе 

обавести управника, односно професионалног управника у стамбеној згради, односно надлежни 

орган у случају зграде друге намене. 
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Управник, професионални управник, односно надлежни орган из става 2. овог члана дужан је 

да одмах по сазнању, а најкасније у року од 48 часова од сазнања, уколико из објективних разлога 

није могуће раније, предузме одговарајуће мере у циљу извођења хитних интервенција, односно да о 

томе обавести организацију која изводи ову врсту радова и да захтева предузимање потребних 

радњи, односно радова. 

За пропуштање предузимања мера из става 3. овог члана управник, професионални управник, 

односно надлежни орган из става 2. овог члана одговара за штету. 

 

Обавеза одржавања зграде 

 

Члан 60. 

Обавезу да одржавају зграду на начин да од зграде, односно заједничких делова зграде не 

прети опасност настанка штете имају сва лица из члана 15. Ове Одлуке. 

Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје делове 

зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе 

одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или 

немогућности коришћења других делова зграде. 

Одржавање зграде се може уговором поверити правним лицима или предузетницима који се 

баве пословима одржавања зграде. 

Уколико лица из ст. 2. и 3. овог члана не организују одржавање у складу са овом Одлуком, 

надлежо одељење опшинске управе Општине Жабари повериће посао одржавања зграде 

организацији којој је поверено обављање послова од јавног интереса. 

Лица из члана 15. Ове Одлуке дужна су да испуне мере прописане законом којим се уређује 

област заштите од пожара и област запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, у смислу 

држања запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова и испуњења минималних превентивних 

мера које се односе на евакуацију људи и текуће одржавање уређаја за откривање и јављање пожара и 

уређаја за гашење пожара. 

Текуће и инвестиционо одржавање изводи се у складу са програмом одржавања. 

За штету која проистекне због пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог члана одговара 

лице из члана 15. ове Одлуке које је било дужно да организује извођење одговарајуће врсте радова. 

Преузимање послова одржавања зграда и унапређења својстава зграде ради остварења јавног 

интереса 

Члан 61. 

У случају када лица из члана 15. ове одлуке не изврше потребне активности на одржавању 

зграде, а 

неспровођењем ових активности би могле да настану штетне последице по живот или здравље људи, 

животну средину, привреду или имовину веће вредности, радове на одржавању зграде преузима 

општинска управа општине Жабари. 

У циљу спречавања настанка штетних последица из става 1. овог члана Скупштина Општина 

Жабари може одлуком да утврди урбанистичке зоне или блокове за које прописује обавезу извршења 

одређених активности у одржавању зграде, односно обавезно инвестиционо одржавање и унапређење 

својстава зграда, уз могућност да се обавеза предузимања тих активности, ако их не предузму лица из 

члана 15. ове одлуке, по основу налога надлежног органа испуни принудно на терет обавезних лица. 

Одлуком о утврђивању урбанистичке зоне или блокове прописују се обавезу одржавања 

спољног изгледа зграде (фасаде) и забрану промене спољног изгледа (забрана постављања клима-

уређаја на видљивом делу зграде и сл.), уз прописивање различитих степена обавезности одржавања 

спољног изгледа зграде, у зависности од урбанистичке зоне или блока у ком се зграда налази. 

У случају из ст. 1. и 2. овог члана, Општина Жабари има право регреса према лицу које је било 

дужно да те активности само предузме. 

Општина Жабари може донети одлуку којом предвиђа бесповратно суфинансирање 

активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде из става 2. овог члана, у ком 

случају Општина Жабари обезбеђује средства у буџету за учешће у пројектима финансирања ових 

активности и доноси одлуку којом прописује поступак доделе средстава, проценат учешћа и услове 

под којима јединица локалне самоуправе учествује у финансирању ових активности. 
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Средства за финансирање радова из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђују се одлуком о буџету 

Општине Жабари . 

Ради остваривања јавног интереса у складу са чланом 2. ове Одлуке, Скупштина општине 

Жабари доноси одлуку о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, одлуку о висини 

износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног 

професионалног управника, као и одлуку о минималној висини износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде. 

У циљу остваривања јавног интереса у погледу унапређења својстава зграде, лице задужено за 

енергетску ефикасност Општинске управе општине Жабари нарочито је дужно да најмање једном 

недељно обезбеди лицима из члана 15. oве Oдлуке саветодавну помоћ за унапређење енергетске 

ефикасности зграде. 

 

Организација којој је поверено обављање послова од јавног интереса у области становања 

 

Члан 62. 

Општина Жабари може основати правно лице за обављање послова од јавног интереса у 

области 

становања. 

Обавеза учешћа у трошковима одржавања заједничких 

делова зграде 

 

Члан 63. 

Власник посебног дела зграде дужан је да учествује у трошковима одржавања заједничких 

делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде и управљања зградом. 

У трошковима одржавања заједничких делова зграде и управљања зградом власници посебних 

делова зградеучествују према следећим критеријумима: 

1) сразмерно броју својих посебних делова у односу на укупан број свих посебних делова, за 

трошкове радова текућег одржавања и управљања; 

2) сразмерно учешћу површине својих посебних делова у односу на збир површина свих 

посебних делова, за трошкове радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде. 

Лица из члана 15. Ове Одлуке могу одлучити да и за текуће одржавање примене критеријуме 

за инвестиционо одржавање, као и да за инвестиционо одржавање примене критеријуме за текуће 

одржавање, уколико се са тим сагласе 2/3 од укупног броја власника посебних делова. 

У случају да је једно лице власник више посебних делова, укључујући и гаражу, гаражно 

место и гаражни бокс, за сваки такав посебни део се плаћају трошкови сходно критеријумима из 

става 2. овог члана. 

Начин учешћа у трошковима одржавања из ст. 2. и 3. овог члана може се утврдити и на основу 

правила власника из члана 17. Ове Одлуке. 

 

Висина и начин утврђивања трошкова управљања 

и одржавања зграде 

 

Члан 64. 

Одлуком стамбене заједнице о прихватању трошкова одржавања заједничких делова зграде и 

управљања зградом, која се доноси у складу са чланом 44. став 1, односно чланом 44. став 3. Ове 

Одлуке, прописује се износ који је сваки власник посебног дела дужан да плаћа на име свог учешћа у 

трошковима текућег одржавања и трошковима управљања зградом, а који не може бити нижи од 

износа прописаног актом о текућем одржавању зграда који доноси, Скупштина општине Жабари. 

Одлука стамбене заједнице из става 1. овог члана уноси се у записник седнице скупштине, а 

посебно се сачињава извод из записника који садржи текст одлуке који потписује управник и на 

њему оверава свој потпис у складу са законом којим се уређује овера потписа. 

У случају принудно постављеног професионалног управника, висина накнаде коју ће плаћати 

власници посебних делова одређује се одлуком Скупштине општине Жабари. 
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Професионални управник именован у поступку принудне управе доноси одлуку о трошковима 

одржавања и управљања зградом, у складу са одлуком Скупштине општине Жабари из ст. 1. и 3. овог 

члана, уз претходну сагласност надлежног одељења општинске управе општине Жабари. 

Висина издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде 

одређује се одлуком скупштине стамбене заједнице која не може бити нижа од износа прописаног 

Одлуком Скупштина општине Жабари о инвестиционом одржавању зграда и представља резервни 

фонд зграде. 

 

Начин плаћања трошкова управљања и одржавања зграде 

 

Члан 65. 

Власник посебног дела зграде износ утврђен у складу са чланом 64. ове Одлуке уплаћује на 

текући рачун стамбене заједнице најкасније до последњег дана у месецу за текући месец, осим 

уколико уговором закљученим са лицем које управља и/или одржава зграду није одређено да се 

наплата трошкова управљања и/или одржавања зграде врши уплатом на текући рачун тог лица или 

преко система обједињене наплате комуналних и других услуга, у случају да је Општина Жабари 

успоставила такав систем. 

Сваки власник посебног дела има право да захтева од управника, односно професионалног 

управника да му се омогући електронски или други увид у стање и промене на текућем рачуну 

стамбене заједнице. 

Уколико лице које у складу са овом одлуком пружа услуге одржавања и/или управљања 

зградом, а не врши наплату својих трошкова преко система обједињене наплате, то лице дужно је да 

сваком власнику посебног дела зграде достави фактуру (рачун) за износ утврђен одлуком о 

прихватању трошкова одржавања и уговором којим му је стамбена заједница поверила послове 

одржавања и/или управљања зградом. 

Трошкови хитних интервенција финансирају се из средстава стамбене заједнице, без обзира на 

намену средстава. 

 

 

Извори финансирања радова на одржавању заједничких 

делова зграде 

 

Члан 66. 

Поред накнаде коју плаћају власници посебних делова, послови одржавања и унапређења 

својстава зграде или дела зграде финансирају се и из кредита, донација и других извора. 

Стамбена заједница може да, ради добијања кредита, заложи потраживања која има од 

власника посебних делова и друга своја потраживања, у складу са законом којим се уређују заложна 

права на покретним стварима уписаним у Регистар. 

У случају енергетске санације зграде финансирање активности је могуће вршити и путем 

уговарања енергетских учинака са предузећима или предузетником регистрованим за пружање 

енергетских услуга (ESCO) у складу са законом којим се уређује област ефикасног коришћења 

енергије. 

 

Право регреса стамбене заједнице 

 

Члан 67. 

Стамбена заједница има право регреса за трошкове одржавања, односно поправке ако је 

потреба за поправком настала оштећењем заједничких делова зграде радњом или пропуштањем лица 

које је одговорно за оштећење. 

Власник посебног дела зграде има право на накнаду штете од лица које је одговорно за штету 

на његовом посебном делу зграде по општим правилима о одговорности за штету. 

Власник самосталног дела зграде има право на накнаду штете од лица које је одговорно за 

штету на његовом самосталном делу зграде по општим правилима о одговорности за штету. 
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Обавеза управника поводом права на регрес 

 

Члан 68. 

Управник, односно професионални управник дужан је да предузме потребне радње, 

укључујући и подношење тужбе, у циљу регреса за трошкове одржавања, односно поправке, против 

лица које је одговорно за оштећење заједничких делова зграде у року од два месеца од сазнања за 

штету и одговорно лице. 

Управник одговара стамбеној заједници због пропуштања да поднесе тужбу ако је због тога 

изгубљена могућност регреса од лица одговорног за насталу штету. 

Професионални управник одговара стамбеној заједници због пропуштања да поднесе тужбу у 

року прописаном ставом 1. овог члана солидарно са лицем одговорним за насталу штету. Стамбена 

заједница може отказати уговор о професионалном управљању због пропуштања професионалног 

управника да поднесе тужбу. 

Одговорност због неиспуњења обавезе одржавања 

 

Члан 69. 

Власник посебног дела зграде одговара за штету која потиче од његовог посебног дела ако не 

поступи у складу са чланом 60. овe одлуке, без обзира на кривицу. 

Власник самосталног дела зграде одговара за штету која потиче од њиховог самосталног дела 

ако не поступи у складу са чланом 60. овеодлуке без обзира на кривицу. 

За штету која проистекне од заједничких делова зграде одговара стамбена заједница, а 

супсидијарно и власници посебних делова зграде ако стамбена заједница не надокнади штету у року 

који је одлуком надлежног органа одређен за накнаду штете. 

Ако се не може одредити да ли штета потиче од посебног дела или заједничких делова зграде, 

за штету одговарају солидарно стамбена заједница и власници посебних делова. 

Професионални управник одговоран је стамбеној заједници, односно власнику посебног дела 

зграде ако је штета наступила услед његове радње или пропуштања. 

 

 

VIII. НАДЗОР 

Инспекцијски надзор 

 

Члан 70. 

Инспекцијски надзор врши Одељење за инспекцијске послове преко комуналне и грађевинске 

инспекције. 

Инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу инспекцијског надзора и да даје 

стручна објашњења, да предузима превентивне мере, укључујући и то да обавештава субјекта 

инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, указује субјекту инспекцијског надзора на 

могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања, опомене субјекта инспекцијског 

надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у будућности. 

На поступање, права и обавезе инспектора за комуналне делатности и грађевинског 

инспектора која нису уређена овим одлуком примењује се закон којим се уређује инспекцијски 

надзор. 

 

Права и обавезе комуналног инспектора Општине Жабари 

 

Члан 71. 

У вршењу послова инспекцијског надзора комунални инспектор Одељења за општу управу, 

заједничке и инспекцијске послове општине Жабари има право и обавезу да: 

1) проверава да ли се стамбена заједница регистровала, односно изабрала и регистровала 

управника у складу са овом Одлуком; 

2) проверава да ли се власници посебних делова и власници самосталних делова придржавају 

обавеза прописаних чланом 14. ове Одлуке. 
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3) проверава да ли управник, односно друго одговорно лице одређено правилима власника из 

члана 17. ове Одлуке испуњава обавезе прописане чланом 50. ове Одлуке; 

4) проверава да ли скупштина стамбене заједнице спроводи своју надлежност у складу са 

чланом 42. ове Одлуке, односно у складу са донетим правилима власника из члана 17. oве Oдлуке; 

5) проверава да ли организатор професионалног управљања испуњава услове из члана 51. oве 

Oдлуке; 

6) проверава да ли професионални управник испуњава услове из члана 52. oве Oдлуке; 

7) проверава да ли професионални управник испуњава обавезе прописане чланом 53. oве 

Oдлуке, односно у складу са донетим правилима власника из члана 17. oве Oдлуке; 

8) проверава да ли је закључен уговор о поверавању послова професионалног управљања 

између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања у складу са чланом 56. oве 

Oдлуке; 

9) проверава да ли се власници посебних делова придржавају општих правила кућног реда из 

Одлуке о кућном реду. 

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор има овлашћење да прегледа опште и 

појединачне акте, евиденције и другу документацију надзираног субјекта у складу са овомОдлуком, 

коју није могао да прибави по службеној дужности, саслуша и узима изјаве од одговорног лица 

стамбене заједнице (управника или професионалног управника), као и да предузима друге радње 

везане за инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног стања. 

 

Дужности комуналног инспектора Општине Жабари 

 

Члан 72. 

Уколико надзирани субјекат у остављеном року није предузео мере за отклањање 

неправилности које су му наложене, комунални инспектор Општине Жабари дужан је да: 

1) наложи решењем власницима посебних и самосталних делова да се придржавају обавеза 

прописаних чланом 14. ове одлуке; 

2) наложи решењем управнику, односно другом одговорном лицу одређеном правилима 

власника из члана 17. ове одлуке, да испуњава права и обавезе прописане чланом 50. oве Oдлуке; 

3) наложи решењем организатору професионалног управљања да врши послове у складу са 

чланом 51. ове Oдлуке; 

4) забрани решењем професионалном управнику који не испуњава услове прописане чланом 

52. oве Oдлуке да обавља послове професионалног управника; 

5) наложи решењем професионалном управнику да врши послове у складу са чланом 53. oве 

Oдлуке, односно у складу са донетим правилима власника из члана 17. oве Oдлуке; 

6) наложи решењем стамбеној заједници да закључи уговор о поверавању послова 

професионалног управљања са организатором професионалног управљања у складу са чланом 56. oве 

Oдлуке; 

7) наложи решењем власницима посебних делова да се придржавају општих правила кућног 

реда прописаним Одлуком о кућном реду; 

У случају да се стамбена заједница није регистровала у складу са овим законом комунални 

инспектор општинске управе Општине Жабари налаже решењем стамбеној заједници да се 

региструје без одлагања. 

Комунални инспектор општинске управе Општине Жабари издаје прекршајни налог за 

прекршај за који је одређена новчана казна у фиксном износу. 

Уколико стамбена заједница није поступила по налогу решења из става 2. овог члана, 

комунални инспектор органу општинске управе општине Жабари надлежном за стамбене послове 

подноси пријаву за увођење принудне управе у складу са чланом 57. овеодлуке. 
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Права и обавезе грађевинског инспектора 

 

Члан 73. 

Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и обавезу да: 

1) проверава да ли се зграда и њени делови користе у складу са својом наменом; 

2) проверава да ли се коришћењем зграде доводи у опасност живот и здравље људи, 

безбедност зграде и имовине, саобраћаја, околине и животне средине; 

3) проверава да ли се зграда одржава у складу са програмом одржавања из члана 60. став 6. 

oве Oдлуке; 

4) проверава да ли на изграђеној згради постоје недостаци који угрожавају безбедност њеног 

коришћења и околине; 

5) проверава да ли се у посебном делу зграде у ком се обавља пословна делатност та делатност 

обавља на начин којим се угрожава безбедност зграде и грађана, наноси штета згради и ометају други 

корисници у мирном коришћењу станова; 

6) проверава да ли је власник посебног дела зграде омогућио обављање радова у мери која је 

неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи и материјалних добара. 

Управник, професионални управник, односно друго одговорно лице из члана 15. ове Одлуке 

или друго одговорно лице одређено правилима власника из члана 17. овеодлуке дужно је да, уколико 

је то потребно ради утврђивања чињеница, грађевинском инспектору омогући потпун и несметан 

увид у документацију коју инспектор није могао да прибави по службеној дужности, као и улазак у 

све заједничке делове, односно самосталне делове зграде, уколико они представљају заједничку 

имовину, и вршење увиђаја у њима. 

 

Дужности грађевинског инспектора 

 

Члан 74. 

Уколико надзирани субјекат у остављеном року није предузео мере за отклањање 

неправилности које су му наложене, грађевински инспектор дужан је да: 

1) забрани решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 15. ове 

Одлуке, коришћење зграде, односно дела зграде уколико се она не користи у складу са својом 

наменом до прибављања одговарајућег решења надлежног органа; 

2) наложи решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 15. ове 

Одлуке, доношење односно спровођење програма одржавања зграде у складу са чланом 42. став 1. 

тачка 6) ове одлуке; 

3) наложи решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 15. ове 

Одлуке, обављање радова у мери која је неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и 

здравље људи и материјалних добара у складу са чланом 60. ове Одлуке. 

Грађевински инспектор издаје прекршајни налог за прекршај за који је одређена новчана казна 

у фиксном износу. 

 

Дужности грађевинског инспектора у поступку 

инспекцијског надзора ради предузимања хитних мера 

на одржавању у циљу остваривања јавног интереса 

 

Члан 75. 

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је дужан да забрани решењем 

стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 15. Ове Одлуке, коришћење зграде 

или дела зграде и да нареди хитно извођење радова и предузимање других мера чијим неизвршењем 

би могле да настану штетне последице по живот или здравље људи, животну средину, привреду или 

имовину веће вредности, у складу са чланом 60. ове Одлуке. 

Решењем из става 1. овог члана утврђује се и начин извршења решења у случају непоступања 

по налогу инспектора, односно преузимање радова на одржавању зграде од Општинске управе 

општине Жабари на терет стамбене заједнице, односно другог одговорног лица из члана 15. ове 
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Одлуке, у складу са чланом 61. став 1. ове Одлуке и налаже се власнику посебног дела да омогући 

несметано обављање радова у мери која је неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и 

здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности. 

Уколико грађевински инспектор по извршеном контролном надзору утврди да није 

поступљено по роковима наложеним у решењу из става 1. овог члана, доставиће надлежном органу 

општинске управе општине Жабари акт којим се дозвољава извршење решења, у складу са законом 

којим се уређује општи управни поступак. 

Стамбена заједница, односно друго одговорно лице из члана 15. ове Одлуке, трошкове за 

извршене радове и друге предузете мере надокнађује Општинској управи општине Жабари, у 

роковима и на начин који одреди надлежни орган Општинске управе. 

Право на накнаду Општинска управа општине Жабари остварује на основу фактуре (рачуна) о 

извршеним радовима и другим предузетим мерама. 

У случају да стамбена заједница, односно друго одговорно лице из члана 15. oве Одлуке у 

утврђеном року не исплати општинској управи општине Жабари накнаду трошкова за извршене 

радове и друге предузете мере, надлежни орган општинске управе општине Жабари предузеће 

потребне мере ради остваривања регреса од стамбене заједнице, односно другог одговорног лица из 

члана 15. ове Одлуке. 

 

Достава решења инспектора Привредној комори Србије 

 

Члан 76. 

Комунални односно грађевински инспектор доставља Привредној комори Србије решења 

којима је управнику, односно професионалном управнику, по извршеном инспекцијском надзору 

наложено исправљање утврђених неправилности најкасније у року од осам дана од дана 

правоснажности решења. 

 

Поступање инспектора у случају да је одговорно лице 

непознато 

 

Члан 77. 

Кад надлежни инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да је одговорно лице 

непознато, решење односно акт којим се дозвољава извршење решења доставља се прибијањем на 

улазна врата објекта и огласну таблу надлежног органа, што се констатује забелешком инспектора о 

времену и месту доставе на решењу, односно акту којим се дозвољава извршење. 

 

 

Одлучивање по жалби 

 

Члан 78. 

Против решења општинског комуналног инспектора Одељења за управу, заједничке и 

инспекцијске послове може се изјавити жалба општинском Већу општине Жабари у року од 15 дана 

од дана достављања решења. 

Против решења општинског грађевинског инспектора Одељења за управу, заједничке и 

инспекцијске послове донетог у поступку инспекцијског надзора жалба се изјављује министарству 

надлежном за послове становања. 

Жалба изјављена против решења инспектора одлаже извршење, осим у случају из члана 75. ст. 

1. и 2. oве Одлуке. 

 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Прекршај физичког лица као власника посебног дела 

 

Члан 79. 
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице 

као власник посебног дела, односно власник зграде ако: 
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1) се након истека рока прописаног решењем инспектора не придржава обавеза прописаних 

чланом 14. ове Одлуке, а у вези са чл. 72, 74, . и 75. oве Oдлуке; 

2) не поступи у складу са одредбама члана 41. став 4. oве Одлуке; 

3) након истека рока прописаног решењем инспектора из члана 75. став 1. Ове Одлуке не 

предузме хитно извођење радова и друге мере по хитним интервенцијама, односно у циљу 

спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду 

или имовину веће вредности; 

4) као изабрани управник не предузме потребне радње, укључујући и подношење тужбе, у 

циљу регреса за трошкове одржавања, односно поправке, против лица које је одговорно за оштећење 

заједничких делова зграде у року од два месеца од сазнања за штету и одговорно лице у складу са 

чланом 68. став 1. ове Одлуке; 

5) се и поред решења инспектора из члана 72. став 1. тачка 7) ове Одлуке не придржава 

општих правила кућног реда из Одлуке о куцном реду; 

6) и поред решења инспектора не омогући несметано обављање радова у мери која је 

неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи и материјалних добара у 

складу са чланом 75 став 1. тачка 3) ове одлуке; 

7) и поред решења инспектора не дозволи пролаз кроз свој посебан део зграде или његову 

употребу на други примерен начин ако је то неопходно за поправку, односно одржавање другог дела 

зграде или испуњење друге законске обавезе у складу са чланом 75. став 2. oве Одлуке; 

8) настави са коришћењем зграде, односно дела зграде након донетог решења из члана 74. став 

1. тачка 1. Oве Одлуке. 

9) у наложеном року не врати део зграде у претходно стање у складу са чланом 75. ст. 1. и 2. 

oве Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице као власник посебног дела 

новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се физичко лице ако: 

1) не обезбеди приступ самосталном делу зграде лицима која у складу са посебним прописима 

редовно одржавају и контролишу функционалност мреже, односно трансформаторске станице, 

инсталација и опреме, као и склоништа која се налазе у згради у складу са чланом 11. став 5. oве 

Oдлуке; 

2) као изабрани управник не поднесе пријаву за упис стамбене заједнице и управника у року 

од 15 дана од прве седнице скупштине, односно промену управника и регистрацију промене других 

података који се региструју и објављују у регистру стамбених заједница у року од 15 дана од дана 

одржавања седнице скупштине, односно настанка промене у складу са чланом 40. став 4. oве Одлуке; 

3) као изабрани управник не извршава обавезе прописане чланом 50. oве Oдлуке; 

4) као професионални управник не извршава обавезе прописане чланом 53. ст. 2. и 3. oве 

Одлуке; 

5) не учествује у трошковима одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну 

употребу зграде и управљања зградом из члана 63. став 1. ове Одлуке. 

 

Прекршај стамбене заједнице 

 

Члан 80. 

Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај стамбена 

заједница ако: 

1) се након истека рока прописаног решењем инспектора не изврши упис у регистар 

стамбених заједница, односно не региструје управника стамбене заједнице у складу са чланом 40. 

став 4. oвe Oдлуке; 

2) након истека рока прописаног решењем инспектора из члана 75. ст. 1. и 2. oве Одлуке не 

спроведе извођење радова и предузимање других мера чијим неизвршењем би могле да настану 

штетне последице по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће 

вредности; 
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3) након истека рока прописаног решењем инспектора из члана 74. став 1. тачка 1) ове Одлуке 

не прибави одговарајуће решење надлежног органа за коришћење зграде, односно дела зграде у 

складу са њеном наменом; 

4) након истека рока из решења инспектора из члана 75. став 1. овог закона не предузме хитно 

извођење радова и друге мере по хитним интервенцијама, односно у циљу спречавања настанка 

штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће 

вредности; 

5) након истека рока из решења инспектора не донесе програм одржавања у складу са чланом 

74. став 1. тачка 2) ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у фиксном износу од 15.000,00 динара. 

 

Прекршај привредног друштва које се бави организовањем професионалног управљања 

 

Члан 81. 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај привредно 

друштво које се бави организовањем професионалног управљања, уколико: 

1) се бави организовањем професионалног управљања супротно члану 51. Ове Одлуке; 

2) ангажује као професионалног управника лице које не испуњава услове из члана 52. Ове 

Одлуке; 

3) обавља послове организатора професионалног управљања без закљученог уговора из члана 

56. став 4.ове Одлуке. 

4) не поступи по захтеву стамбене заједнице у складу са чланом 56. став 8. Ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 15.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник који се бави организовањем 

професионалног управљања новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара. 

За прекршај из става 4. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казному у фиксном износу од 15.000,00 динара. 

 

Члан 82. 

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

половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобођа 

плаћања друге половине изречене казне. 

Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема 

прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом 

прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће 

постати коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена 

овлашћени орган доставља надлежном прекршајном суду да изречену новчану казну унесе у регистар 

и спроведе поступак извршења у складу са овим законом. 

Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и 

након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења 

добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 

 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Прелазак стамбене зграде у стамбену заједницу 

 

Члан 83. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке стамбена зграда у којој најмање два лица имају право 

својине на два посебна дела у тој стамбеној згради постаје стамбена заједница и стиче својство 

правног лица у складу са овом Одлуком. 
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Стамбена заједница образована у складу са ставом 1. овог члана је правни следбеник стамбене 

зграде у пословима насталим према прописима о одржавању стамбене зграде који су важили до дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

Регистри и евиденције 

 

Члан 84. 

Регистри и Јединствена евиденција прописани овом Одлуком успоставиће се у року од 12 

месеци од дана ступања на снагу овеодлуке. 

Скупштина или савет зграде формиран у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу ове Одлуке, односно власници посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или 

савет зграде, дужни су да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију 

стамбене заједнице у складу са одредбама ове Одлуке. 

Члан 85. 

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

Жабари". 

 

Број: 020-68/2018-01 

Датум: 28.08.2018. год. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 60. и 61. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", 

број 104/2016) и члана 13. Статута 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 28. 08. 2018. године, донела  је 

 

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА СА ПРОПИСАНИМ ОБАВЕЗНИМ РАДОВИМА НА 

ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ, УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА 

СУФИНАНСИРАЊА РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И  

УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком о утрђивању зона са прописаним обавезним радовима на инвестиционом 

одржавању, условима, начину и критеријумима суфинанирања радова инвестиционог одржавања и 

унапређења својстава зграда на подручју општине Жабари (у даљем тексту: Одлука) прописују се 

зоне, обавезе власника посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда (у даљем тексту: 

зграда) на инвестиционом одржавању, као и услови, начин и критеријуми бесповратног 

суфинансирања обнове фасаде и унапређења својстава зграда на подручју општине Жабари. 

 

II OПИС ЗОНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА ЗГРАДА 

 

Члан 2. 

Територија насеља Жабари подељена је на три зоне: прву зону, другу зону и трећу зону. 

ЗОНЕ НАСЕЉА На основу Планова генералне регулације и  

Просторног плана општине Жабари 

ПРВА ЗОНА Жабари  - Просторна целина 1 – Центар, 

- Просторна целина 2 – формирана уз државни пут IIA 

реда 160, физички се наставља на центар јужно и 

северно, 

- Просторна целина 3 – источно и западно од централне 

просторне целине. Са целином 2 формира прстен око 

центра, и улази у 

урбано градско језгро,  

- Просторна целина – становање периферно, формирана 

по ободу 

градског језгра 

ДРУГА 

ЗОНА 

Породин, Симићево, 

Ореовица, 

Александровац и 

Влашки До 

- Централна зона у насељу, 

- Општа стамбена зона непосредно наслоњена на 

централну и 

- Зона "руралног" становања 

ТРЕЋА 

ЗОНА 

Витежево, 

Четереже, Брзоходе, 

Кочетин, Полатна, 

Сибница, Миријево, 

Свињарево и 

Тићевац. 

Трећу зону чини остало грађевинско земљиште у оквиру 

Просторног плана општине Жабари, а које није обухваћено 

првом и другом зоном. 
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III ОБАВЕЗНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ 

 

Члан 3. 

Oдржавање и управљање у стамбеним зградама, стамбено-пословним зградама, пословним 

зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно добро и зградама у 

заштићеним културно-историјским целинама, у циљу спречавања или отклањања опасности по 

живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу 

обезбеђивања сигурности зграде и њене околине сходно Закону представља јавни интерес. 

 

Члан 4. 

Скупштина стамбене заједнице дужна је да, у складу са Законом о становању и одржавању 

стамбених зграда (у даљем тексту: Закон), између осталог донесе и програм одржавања заједничких 

делова зграде и одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно о поверавању послова 

одржавања заједничких делова зграде. 

Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје делове 

зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе 

одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или 

немогућности коришћења других делова зграде. 

Уколико скупштина стамбене заједнице, правнo лицe или предузетник коме је уговором 

поверено 

одржавање зграде, као и лица из става 2. овог члана не организују одржавање у складу са Законом, 

односно не изведу радове на одржавању, због чега могу да настану штетне последице по живот или 

здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, општинска управа надлежна 

за послове становања, на основу решења грађевинског инспектора и закључка о дозволи извршења 

донеће решење којим ће се одржавање стамбене зграде, односно предузимање радова на одржавању 

зграде на терет стамбене заједнице поверити предузећу које је изабрано за обављање послова од 

јавног интереса. 

 

Члан 5. 

Одлуком, односно програмом одржавања који доноси скупштина стамбене заједнице утврђују 

се нарочито: врсте радова на обавезном одржавању спољног изгледа зграде који ће се вршити у 

текућој години; приоритет у извођењу радова; рокови извршавања радова у току године и предрачун 

потребних средстава. 

Радови на обавезном одржавању спољног изгледа зграде обухватају поправке или замену: 

1) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде; 

2) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, лимене опшивке и увале, сливници, 

одводи и други елементи крова, заједничких лођија и тераса и др.); 

3) олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора 

воде; 

4) хоризонталне и вертикалне хидроизолације; 

5) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде; 

6) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођијама 

и другим заједничким деловима зграде; 

7) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде; 

8) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних 

делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге; 

9) громобрана, антенских уређаја и њихових делова на згради; 

10) друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање спољног изгледа зграде на 

задовољавајућем нивоу употребљивости. 

 

 

 

 

Члан 6. 
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Власници посебних делова зграде морају, без одлагања да изврше радове којима би били 

угрожени живот и здравље људи, њихова сигурност, заштита имовине од оштећења и довођења 

зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у стање исправности и употребљивости. 

Радови из става 1. овог члана обухватају: 

1) скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да 

угрожавају безбедност људи и имовине; 

2) поправке или замене делова кровног покривача, ради заштите од последица атмосферских 

падавина; 

3) скидање или поправка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лођи и степеништу 

зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине; 

Радови из става 2. овог члана извршавају се без одлагања, а најкасније у року од 48 часова, 

односно у року који је одређен у решењу грађевинске инспекције. 

Решењем из става 3. овог члана утврђује се и начин извршења решења у случају непоступања 

по налогу инспектора, односно преузимање радова на одржавању зграде од стране организацијe, 

односно предузећа, којој је поверено обављање послова од јавног интереса у области становања у 

општини Жабари на терет стамбене заједнице, односно другог одговорног лица за одржавање зграде 

и налаже се власнику посебног дела да омогући несметано обављање радова у мери која је неопходна 

за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи, животну средину, привреду или 

имовину веће вредности. 

 

IV СУФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ЖАБАРИ 

Услови, начин и критеријуми суфинансирања обнове фасада зграда 

 

Члан 7. 

Општина Жабари, ради подстицања очувања и обнове што већег броја фасада зграда, 

суфинансира обнову фасаде зграда на подручју општине Жабари по зонама, а према исказаном 

моделу суфинансирања, док остатак средстава до пуне вредности радова, суфинансирају власници 

посебних делова зграде. 

Суфинансирање обнове фасада зграда односи се на објекте који су намењени за становање и 

састоје се од најмање три стана. 

 

Члан 8. 

Суфинансирање обнове фасада зграда финансира се на следећи начин:  

 проценат који финансира општина 

Жабари 

Прва зона 

 

улична фасада 40% 

дворишна фасада 30% 

остале (бочне) фасаде 20% 

Друга зона 

 

улична фасада 30% 

дворишна фасада 20% 

остале (бочне) фасаде 10% 

Трећа зона 

 

улична фасада 25% 

дворишна фасада 10% 

остале (бочне) фасаде 5% 

 

Суфинансирање обнове фасада укључује и обрачунати ПДВ. 
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Власницима посебних делова зграда који су исказали интерес за обнову уличне, дворишне и 

осталих делова фасаде може се суфинансирати обнова свих делова фасаде, а онима који су исказали 

интерес за делимичну обнову фасаде може се суфинансирати обнова дворишног и осталих делова 

фасаде тек ако је обновљена улична фасада. 

Обнова фасаде дворишне зграде којој се прилази кроз уличну зграду суфинансира се као 

дворишна и остали делови фасаде. 

Члан 9. 

Обнова фасаде зграда изводи се целовито, на зградама као архитектонским целинама, по 

правилу 

материјалима који су исти или слични изворним материјалима (код културних добара, просторно 

културно - историјских целина и добара која уживају претходну заштиту у складу са условима 

надлежног завода за заштиту споменика културе). 

Обнова фасаде зграда подразумева суфинансирање свих потребних радова на обнови фасаде с 

обзиром на тип, облик, врсту грађевине и врсту материјала којима су грађене, осим: 

- захвата обнове на крову; 

- набавке нових столарских и браварских елемената фасаде (прозори, врата, застакљени 

зидови, 

носиве конструкције фасадних система с монтажним материјалом, ограде и слично) који се уграђују 

у или на спољни зид или ивицу зграде према негрејаном простору; 

- санације капиларне и/или темељне влаге; 

- конструктивне санације зграде. 

Власници посебних делова зграде у целости финансирају трошкове радова обнове на крову, 

укључујући и уградњу система топлотне изолације на крову, набавке нових столарских и браварских 

елемената фасаде (прозора, врата, застакљених зидова, носиве конструкције висећих фасадних 

система са монтажним материјалом, ограде и слично) који се уграђују у или на спољни зид или 

ивицу зграде према негрејаном простору, изградњу хоризонталних и вертикалних олука, санације 

капиларне и/или темељне влаге и конструктивне санације зграде. 

Изузетно од става 1. овога члана обнова фасаде стамбених зграда обухвата суфинансирање 

радова и уградњу система топлотне изолације фасадних зидова, укључујући завршни слој према 

спољном негрејаном простору на зградама које немају уграђену топлотну изолацију и на зградама 

које имају уграђену топлотну изолацију која је оштећена или не задовољава минималне услове 

техничких прописа рационалне употребе енергије. 

Топлотна изолација суфинансира се према моделу суфинансирања и узносу 10% од вредности 

радова на постављању топлотне изолације са припадућим ПДВ-ом, а грађевинско-занатски радови 

завршне обраде зидова и фасадних зидова суфинансирају се према моделу суфинансирања из члана 

8. ове oдлуке. 

Ако се мења изворна завршна обрада фасаде општина Жабари суфинансира завршну обраду 

малтером, а трошкове друге врсте завршне обраде фасаде сносе власници посебних делова зграде. 

 

Члан 10. 

Председник општине Жабари (у даљем тексту: председник општине) доноси Одлуку о 

расписивању конкурса за суфинансирање обнове фасада зграда. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Жабари и траје најмање 30 

дана. 

 

Члан 11. 

Председник општине именује Комисију за утврђивање приоритета у суфинансирању обнове 

фасада зграда (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и шест чланова, од којих су бар три члана из реда инжењера 

архитектуре и грађевине и бар по један дипломирани економиста и дипломирани правник. 

Задатак Комисије је да: 

- припреми текст конкурса и распише конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених 

зграда; 

- изврши бодовање стамбене зграде према критеријумима утврђеним овом одлуком; 
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- утврди нацрт ранг листе суфинансирања обнове фасаде зграда (у даљем тексту: Ранг листа за 

суфинансирање); 

- разматра приговоре учесника конкурса изјављених на Нацрт ранг листе за суфинансирање; 

- утврди Предлог ранг листе за суфинансирање обнове фасаде зграда; 

- предложи председнику општине Одлуку о учешћу у суфинансирању обнове фасада стамбених 

зграда. 

 

Члан 12. 

Критеријуми за утврђивање Ранг листе одређени су по групама, а свака група је подељена на 

четири подгрупе А, Б, Ц и Д које се вреднују бодовима. 

 

 Групе критеријума Опис Бодови 

1.  Грађевинско стање уличне 

фасаде 

а) у целости оштећено  50 

б) оштећено је више од 50 % површина  30 

ц) местимично оштећено, оштећено је мање од 50% 

површине  

20 

д) задовољавајуће стање  10 

2.  Грађевинско стање 

дворишне и осталих 

(бочних) фасада 

а) у целости оштећено  50 

б) оштећено је више од 50 % површине  30 

ц) местимично оштећено, оштећено је мање од 50 % 

површине  

20 

д) задовољавајуће  10 

3. Стање фасаде према 

угрожености пролазника на 

јавној површини 

а) изразито угрожавање  50 

б) делимично угрожавање  30 

ц) минимално угрожавање  20 

д) не угрожава  10 

4. Сложеност извођења 

потребних радова 

а) врло сложени радови  50 

б) сложени радови који подразумевају уклањање и 

замену завршног слоја или облоге новим 

с евентуалним извођењем подлоге(зида, носивих 

причврсних конструкција и слично)  

30 

радови који подразумевају уклањање и замену 

завршног слоја или облоге истим 

20 

мање сложени радови (мањи зидарски, лимарски, 

молерско-фарбарски радови и слично) 

10 

5. Извођење топлотне 

изолације по сложености 

радова 

а) потпуно извођење топлотне изолације када није 

уграђена или је у целости оштећена  

50 

б) потпуно извођење/замена постојеће топлотне 

изолације  

30 

ц) делимично извођење топлотне изолације/поправка  20 

д) нема потребе за извођењем изолације / није могуће 

извођење топлотне изолације  

10 

6. Извођење рестаураторских 

радова и/или сложених 

фасадних профилација по 

а) врло сложено  50 

б) средње сложено  30 
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сложености радова ц) мање сложено  20 

д) нема извођења рестаураторских радова и сложених 

фасадних профилација  

10 

7. Година изградње 

зграде/старост зграде ако је 

позната или према 

градитељским 

карактеристикама 

а) старија од 100 година  50 

б) од 50 до 99 година  30 

ц) од 21 до 49 година  20 

д) изграђена у последњих 20 година  10 

8. Утицај на амбијент и 

квалитет простора према 

местима окупљања /кретања 

грађана 

а) зграда на ободу трга или на тргу  50 

б) зграда на углу/зграда на раскрсници улица  30 

ц) истакнута слободно стојећа зграда/зграда у уличном 

низу  

20 

д) ништа од наведеног под а), б) и ц)  10 

9. Споменичко својство зграде а) појединачно заштићено културно добро  50 

б) зграда на подручју заштићеног културног добра  30 

ц) зграда која није појединачно заштићено културно 

доброи не налази се на подручју заштићеног културног 

добра, али по градитељским и архитектонско 

обликовним карактеристикама 

представља примерак просторних и историјских 

обележја и амбијенталних вредности  

20 

д) зграда без споменичких својстава 10 

10. Година санације фасаде ако 

је позната или по стању 

очуваности 

а) није санирана фасада или је санирана пре 50 година и 

више  

50 

б) од 30 до 49 година  30 

ц) од 21 до 29 година  20 

д) у последњих 20 година  10 

11. Укупна процена хитности 

обнове фасаде обзиром на 

стање 

а) врло хитна обнова  50 

б) хитна обнова  30 

ц) мање хитна обнова  20 

д) потребна обнова, али није хитна  10 

 

Члан 13. 

Уз захтев за суфинансирање обнове фасаде зграде, управник је дужан да достави податке и 

документацију: 

1. Име и презиме и ЈМБГ/пословно име и ПИБ и МБ свих власника/сувласника стамбене 

зграде или посебних делова (у даљем тексту: власници посебних делова); 

2. Одлуку надлежног органа о избору управника зграде; 

3. Име и презиме и адресу управника зграде, извод из судског регистра, телефон, мобилни 

телефон, е-mail адреса; 

4. Извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 6 (шест) 

месеци; 
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5. Техничку документацију у складу са посебним прописима: копију грађевинске и употребне 

дозволе, односно доказ да је зграда грађена пре доношења прописа, или доказ да је стамбена зграда 

легализована/озакоњена, као и решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за 

суфинансирање; 

6. Одлуку скупштине стамбене заједнице о усвајању годишњег програма управљања зградом 

(ГПУ) у којем су планирани радови и средства за извођење радова на обнови фасада стамбене зграде; 

7. Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним финансијским 

средствима од стране власника посебних делова, а у складу са предмером и предрачуном који је 

саставни део техничке документације. 

 

Члан 14. 

Уз решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање обнове 

фасада из члана 13. тачке 6. Одлуке доставља се и текстуални и графички део техничке 

документације (нацрт постојећег и ново стање зграде) са фото документацијом постојећег стања. 

Саставни део документације из става 1. овог члана је и предмер и предрачун радова у коме су 

раздвојено исказани радови по моделу суфинансирања (део који заједнички сносе власници посебних 

делова и општина Жабари) и радови које у целости финансирају власници посебних делова. 

Техничку документацију може да израђује привредно друштво, односно друго правно лице, 

односно предузетник, које је уписано у регистар привредних субјеката и које има запослена лица са 

лиценцом одговорног пројектанта и који имају одговарајуће стручне резултате у изради техничке 

документације за ту врсту и намену објеката. 

 

Члан 15. 

Преглед пристиглих захтева и утврђивање нацрта ранг листе за суфинансирање спровешће 

Комисија у року од 10 од дана од дана истека конкурса. 

Комисија по пријему документације сачињава записник о достављеној документацији, ако је 

достављена документација непотпуна, Комисија ће писаним путем затражити од управника зграде 

допуну документације, коју је управник зграде дужан да достави у року од 5 дана од дана доставе 

позива за допуну документације. 

Ако управник зграде у року из става 2. овога члана не допуни документацију, сматра се да је 

захтев непотпун. 

Непотпуни и неблаговремени захтеви се не рангирају. 

 

Члан 16. 

Нацрт ранг листе за суфинансирање утврђује се према броју додељених бодова. Комисија 

Нацрт ранг листе за суфинансирање објављује на званичној интернет страници општине Жабари. 

Учесници на конкурсу могу у року од 5 дана од дана објављивања нацрта ранг листе за 

суфинансирање из става 1. овог члана поднети Комисији приговор. 

Комисија је дужна да у року од 5 дана од дана пријема, размотри приговоре на нацрт ранг 

листе за 

суфинансирање и да након тог рока утврди Предлог ранг листе за суфинансирање. 

Уколико две зграде имају исти број бодова, предност на ранг листи за суфинансирање ће 

имати стамбена зграда у екстра зони, а уколико две стамбене зграде у истој зони имају исти број 

бодова, предност ће имати стамбена зграда која старија, а затим зграда која има споменичка својства. 

На основу утврђеног предлога ранг листе за суфинансирање Комисија израђује предлог 

Одлуке о учешћу у суфинансирању обнове фасаде стамбених зграда. 

 

Члан 17. 

Одлуку о учешћу у суфинансирању обнове фасада зграда са ранг листом за суфинансирање 

доноси председник општине, на предлог Комисије. 

Уз Предлог одлуке о учешћу у суфинансирању обнове фасаде зграда и предлог ранг листе за 

суфинансирање, Комисија прилаже председнику општине и фото документацију о стању фасаде 

зграда, број бодова по сваком критеријуму, као и извештај о свим пријавама на конкурс и 

приговорима на нацрт ранг листе за суфинансирање. 
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Одлука из става 1. овог члана са Ранг листом за суфинансирање објављује се на интернет 

страници 

општине Жабари. 

Против Одлуке о учешћу у суфинансирању обнове фасада зграда учесник на конкурсу може 

поднети приговор општинском већу у року од 5 дана од дана објављивања. 

 

Члан 18. 

По правоснажности Одлуке из члана 17. ове одлуке, Комисија ће позвати управника зграде на 

закључење Уговора о суфинансирању обнове фасада зграде (у даљем тексту: Уговор). 

Уговором између општине Жабари и управника зграде регулишу се међусобна права и 

обавезе. 

Одобрена средства се на рачун стамбене зграде уплаћују се након завршених радова на обнови 

фасаде у року од 45 дана. 

Ако се управник зграде не одазове на позив и не закључи уговор из става 1. овога члана, у 

року од 15 дана од дана пријема позива, сматра се да је стамбена зграда одустала од суфинансирања 

обнове фасаде и средства се додељују следећој стамбеној згради на Ранг листи за суфинансирање. 

 

Члан 19. 

Све трошкове израде и доставе документације из члана 13. и 14. ове Одлуке у целости сносе 

власници посебних делова. 

Трошкове који нису предвиђени техничком документацијом, као и трошкове радова који нису 

предвиђени у довољној количини, у целости сносе власници посебних делова. 

Трошкове стручног надзора над извођењем радова на обнови фасаде у складу са уговором, 

сносе власници посебних делова. 

Стручну контролу над извођењем уговорених радова у име оптшине Жабари врши Одељење 

за привреду, урбанизам и друштвене делатности. 

Одељење из става 4. ове Одлуке може ангажовати стручно лице које ће вршити стручну 

контролу у име општине Жабари, права и обавезе биће регулисане посебним уговором између 

Општине Жабари и лица ком је поверен посао вршења стручног надзора. 

 

Члан 20. 

Суфинансирање обнова фасада зграда изводи се у складу средствима планираним у буџету 

општине Жабари. 

Стамбене зграде додељена средства морају искористити за обнову фасаде најкасније до 30.11. 

текуће године. 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 21. 

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

Жабари. 

 

 

Број: 020-69/2018-01 

Датум: 28.08.2018. год. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дејан Адамовић, с.р. 
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АКЦИОНИ ПЛАН 

 
 ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ 

СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ 

ЖАБАРИ 

 

ОД 2018.-2021.ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жабари, август 2018.године 

 

 

 

 

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=11
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=11
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=11
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=13
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=13
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=13
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  На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) и члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине 

Жабари (“Службени гласник општине Жабари”, број 10/2012),  Општинско веће општине Жабари, 

дана 01.06.2018. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o образовању Радне групе за израду Локалног акционог плана за укључивање грађана у процес 

доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 

 

I               

              Образује се Радна група за израду Локалног акционог плана за укључивање грађана у процес 

доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у оквиру  

спровођења пројекта „Реформа пореза на имовину“, у саставу: 

- Јелена Стојадиновић, послови економског развоја и Европских интеграција -     

председник, 

- Небојша Миловановић, начелник општинске управе-члан,  

 - Златан Несторовић, помоћник председника општине-члан,  

- Милена Васић, руководилац Одељења за буџет и финансије-члан, 

- Жељко Новаковић, послови канцеларијске контроле-члан. 

- Марко Илић, дипломирани економиста-члан  

- Дарко Радовановић, удружење „Кључ“ Жабари.  

 

II  

              Задатак Комисије је да изради Локални акциони план за укључивање грађана у процес 

доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у оквиру  

спровођења пројекта „Реформа пореза на имовину“, и исти достави Општинском већу и Скупштини 

на усвајање, а у складу са потписаним меморандумом о сарадњи између: 

- International Managment Group (IMG) као организације која има мандат да спроведе Програм и 

- Општине Жабари као партнерске јединице локалне самоуправе која учествује у Програму. 

 

III 

  Решење доставити члановима Радне групе.  

 

 

Број:436/2018-01                  

Датум: 07.06.2018. године 

        Ж а б а р и 

                                                                                       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Јован Лукић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=15
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=15
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=16
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=16
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=16
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=18
https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2015/08/Odluka-o-upravljanju-i-odrzavanju-zgrada.pdf#page=18
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 План је израђен у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу 

доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини 

Жабари, а у оквиру Програма „Општински економски развој у Србији фаза 2 – Реформа пореза 

на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој у садарњи са СДЦ, а спроводи 

ИМГ. 

Део 1  

Активности које општина Жабари спроводи како би консултовала и укључила грађане у процес 

доношења одлука 

 

У процесима доношења Одлука од стране општине Жабари грађани су укључени спровођењем 

следећих активности: 

- одржавањем јавних расправа,  

- објављивањем нацрта Одлука на сајту општине Жабари и огласној табли  

- а по потреби и путем других сдредстава јавног информисања  

 

Предности наше локалне заједнице за унапређење учешћа грађана  
 

У циљу унапређења учешћа грађана у процесима доношења одлука може се констатовати да општина 

Жабари располаже задовољавајућим кадровским, административним и техничким капацитетима да 

постојеће стање у овој области квалитативно промени и обезбеди веће учешће грађана у доношењу 

одлука.  

 

Партнери и заинтересоване стране 
Општина Жабари као главне партнере препознаје месне заједнице,  које ће поред Општинске управе 

имати кључну улогу у реализацији мера и активности које су овим планом дефинисане. У циљу 

испуњења пројектованих циљева, општина очекује и подршку цивилног сектора на челу са ИМГ 

(Internacional Menagement Group) са сарадницима као и Сталне конференције градова и општина 

(СКГО).  

Део 2 

Партиципација грађана – један од стубова развијене локалне заједнице 

 

Партиципација грађана представља укључење читаве заједнице у току целог процеса креирања, 

спровођења и праћења јавних политика.  

 

ОПШТИ ЦИЉ – Каквој заједници желимо да допринесемо до краја 2021.године 

 

Општина Жабари ће до 2021.године радити на информисању и консултовању грађана како би се 

подстакли да активно учествују у процесу доношења одлука о трошењу средстава 

прикупљених  на основу пореза на имовину.  

На локалном нивоу грађани најбоље познају проблеме и потребе територије на којој живе. 

Разматрајући њихове предлоге и мишљења на најбољи начин се могу користити локални 

потенцијали. Усвајањем и реализацијом предлога и мишљења грађана увећава се поверење и 

подршка представницима локалне власти, а сами грађани престају да буду пасивни корисници већ им 

се даје могућност да буду активнији, заинтересованији и информисанији чланови друштва, а самим 

тим повећавају допринос развоју локалне заједнице.  

 

Да би остварили планирани циљ у наредне три године радићемо на (специфични циљеви): 

 

Информисању грађана о процесу пописа, наплате и коришћења средстава  

прикупљених наплатом пореза на имовину 

Консултовању грађана у процесу пописа, наплате и коришћења средстава 

прикупљених наплатом пореза на имовину 

Активном учешћу грађана у процесу доношења одлука о  коришћењу средстава 

прикупљених наплатом пореза на имовину 



Део 3 

План активности 
Aктивности Носилац Партнери Временски 

оквир 

Средства и 

извори 

финансирања 

Индикатори учинка 

СЦ.1: Информисање грађана о процесу пописа, наплате и коришћења средстава прикупљених наплатом пореза на имовину 

 

Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018.године) 

Информисање грађана (медији, интернет, сајт)  Општинска 

управа 

МЗ, 

ЛПА,ЈП, 

Установе 

Најкасније до 

краја 2018.године 

Буџет 

општине 

Жабари 

Број прегледа и број грађана који се директно распитују 

Подизање свести грађана о значају пореза на 

имовину 

Општинска 

управа 

Месне 

заједнице 

Најкасније до 

краја 2018.године 

Буџет 

општине 

Жабари 

Број грађана који се директно распитују 

Транспарентност о приливу новца у буџет Општинска 

управа 

ЛПА Најкасније до 

краја 2018.године 

Буџет 

општине 

Жабари 

Број информисаних грађана о приливу новца ; 

Подаци објављени на сајту и огласној табли 

Средњорочни циљеви и повезане активности (2019.-2020.) 

Подизање свести грађана о могућностима 

одлучивања у процесу трошења новца из буџета 

прикупљеног наплатом пореза на имовину 

Општинска  

управа 

ЛПА, 

Месне 

заједнице 

Најкасније до 

усвајања Буџета 

за 2021.годину 

Буџет 

општине 

Жабари 

Већа заинтересованост грађана 

Ажурнија и потпунија база података у ЛПА  Општинска 

управа 

ЛПА Најкасније до 

краја 2020.године  

Буџет 

општине 

Жабари 

Број пописаних непокретности и већа наплата пореза на 

имовину 

Дугорочни циљеви (до краја програма и после) 

Увођење праксе да грађани одлучују како  ће се 

трошити средства од наплате пореза на имовину 

Општинска 

управа 

Месне 

заједнице 

Континуирано 

после 

2020.године  

Буџет 

општине 

Жабари 

Број предлога грађана о начину трошења новца 

прикупљеног од пореза на имовину 

СЦ.2: Консултовање грађана у процесу пописа, наплате и коришћења средстава прикупљених наплатом пореза на имовину 

 

Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018.године) 

Усмеравање грађана да дају своја мишљења и 

износе ставове о питањима од значаја за локалну 

заједницу 

Општинска 

управа 

Месне 

заједнице 

Најкасније до 

краја 2018.године 

Буџет 

општине 

Жабари 

Број грађана који су изнели свој став 
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Јавни саветодавни састанци са грађанима Извршна 

власт 

општине, 

Општинска 

управа 

Месне 

заједнице, 

ЛПА 

Најкасније до 

краја 2018.године 

Буџет 

општине 

Жабари  

Број учесника на састанцима, број предлога,примедби и 

сугестија 

Средњорочни циљеви и повезане активности (2019.-2020.) 

Инфо-центар ЛПА Општинска 

управа 

ЛПА Најкасније до 

краја 2020.године 

Буџет 

општине 

Жабари 

Број грађана који се јављају 

Дугорочни циљеви (до краја програма и после) 

Подизање свести грађана о доприносу локалној 

заједници путем плаћања пореза на имовину 

Извршна 

власт 

општине, 

Општинска 

управа 

МЗ, ЛПА Континуирано 

после 

2020.године  

Буџет 

општине 

Жабари 

Број пореских обвезника који сами пријављују имовину 

СЦ.3: Активно учешће грађана у процесу доношења одлука о коришћењу средстава прикупљених наплатом пореза на имовину 

Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018.године) 

Активности локалне самоуправе и грађана у 

разматрању интереса и потреба локалне заједнице 

Извршна 

власт 

општине, 

Општинска 

управа 

МЗ, ЛПА Најкасније до 

краја 2018.године 

Буџет 

општине 

Жабари 

Број активности 

Средњорочни циљеви и повезане активности (2019.-2020.) 

Кампања за учешће грађана у одлучивању у 

заједници (тематске конференције, дебате, јавне 

расправе...) 

Извршна 

власт 

општине, 

Општинска 

управа 

МЗ, ЛПА, 

Општинске 

установе, 

Удружења 

Најкасније до 

краја 2020.године 

Буџет 

општине 

Жабари 

Број кампања које су спроведене и број грађана 

учесника 

Дугорочни циљеви (до краја програма и после) 

Активно учешће грађана у изради нацрта буџета Општинска 

управа 

МЗ, 

Удружења, 

појединци 

Сваке године 

према буџетском 

календару 

Буџет 

општине 

Жабари 

Број прихваћених идеја грађана 
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Праћење и евалуација 
 

Реализацију акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу 

средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Жабари и дефинисаних 

циљева треба редовно пратити и оцењивати степен извршености и успешности. 

Континуирано праћење Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења 

одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину омогућава његову 

ревизију и прилагођавање новим околностима у циљу остваривања постављених циљева.  

За прађење реализације Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења 

одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини 

Жабари биће задужена Радна група формирана од стране општинског већа општине 

Жабари.  

Мониторинг и евалуацију вршиће Начелник општинске управе, Општинско веће и 

одборници СО Жабари.  

Фаза имплементације Акционог плана базирана је на комбинацији акционог плана, 

организационе структуре и укључивања заинтересованих актера. 

У циљу подршке и боље имплементације активности из Акционог плана Одељење за 

буџет и финансије, одсек за ЛПА, биће задужено да  координира  и управља спровођењем 

Акционог плана и система праћења, кроз директну сарадњу са надлежним институцијама, 

преко партнерских споразума и свих актера укључених у реализацију одређених 

активности.  

Испуњење  и статус имплементације Акционог плана мора бити континуирано праћен и 

процењиван преко годишњих циклуса евалуације коришћењем одређених индикатора. Све 

промене индикатора и сви резултати годишње евалуације морају бити доступни свим 

грађанима путем јединственог и читког извештаја који ће бити објављен на сајту општине 

Жабари и огласној табли.    

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

  Датум:  28.08.2018.год.                                                                          

  Број:  020-70/2018-01                                                                        

 

 

Председник 

 Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 13. Статута општине Жабари („Службени 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 дана 28.08.2018. године, 

донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

o давању  сагласности на  Одлуку о расподели добити  

Јавног комуналног предузећа  Комуналац Жабари 

 по финансијском извештају за 2017. годину 

 

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити  Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари по финансијском извештају за 2017. годину,  који је донео  Надзорни 

одбор ЈКП Комуналац Жабари на седници одржаној дана  07.07.2018. године, под  бројем 

202/2018.  

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-71/18-01 

Дана: 28.08.2018. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана  61.  став 3. Закона о јавним предузећима  ( „ Службени гласник 

РС “, број 15/2016) и члана 13. став 2. тачка 1.   Статута општине Жабари („Службени 

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

Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 28.08.2018. године, 

донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

o давању  сагласности на   Посебан  програм коришћења средстава за субвенције  из 

буџета општине Жабари за 2018. годину од стране Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари  

 

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Посебан програм коришћења средстава за субвенције из 

буџета општине Жабари за 2018. годину од стране   Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари,  који је донео  Надзорни одбор ЈКП Комуналац Жабари на седници 

одржаној дана  28.07.2018. године, под  бројем 222/2018.  

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-72/18-01 

Дана: 28.08.2018. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана  59.  став 7. Закона о јавним предузећима  ( „ Службени гласник 

РС “, број 15/2016) и члана 13. став 2. тачка 1.   Статута општине Жабари („Службени 

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

Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 28.08.2018. године, 

донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

o давању  сагласности на  Измене и допуне Програма пословања  

Јавног комуналног предузећа  Комуналац Жабари за 2018. годину 

 

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања  Јавног комуналног 

предузећа  Комуналац Жабари за 2018. годину,  који је донео  Надзорни одбор ЈКП 

Комуналац Жабари на седници одржаној дана  28.07.2018. године, под  бројем 223/2018.  

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-73/18-01 

Дана: 28.08.2018. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана  3.  став 7. Закона о раду  ( „ Службени гласник РС “, број 24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017) и члана 13. Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 

7/2014, 10/2015 и 6/2017), на предлог Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 28.08.2018. године, 

донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

o давању претходне  сагласности на  Правилник о раду  

Јавног комуналног предузећа  Комуналац Жабари  

 

 

 

I 

 

Даје се претходна сагласност на Правилник о раду Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари, који је донео в.д. директора  ЈКП Комуналац Жабари дана 

18.07.2018.године, под  бројем 224/2018, а који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Комуналац 

Жабари, на седници одржаној дана 28.07. 2018. године. 

 

 

II 

 

Овај  закључак  и Правилник о раду Јавног комуналног предузећа  Комуналац 

Жабари објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-74/18-01 

Дана: 28.08.2018. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 3. Закона о раду  („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014 и одлука УС 113/2017) и Посебног колективног уговора за јавна 

предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 

27/2015,36/2017 – Анекс I И 5/2018 – Анекс II), в.д. директор Јавног комуналног предузећа 

Комуналац Жабари, дана 18.07.2018. године доноси 

 

Правилник о раду 

Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари 

 
 

Основне одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником, у складу са законом и другим прописима, утврђују се права, 

обавезе и одговорности из радног односа запослених и то: заснивање радног односа, радно 

време, одмори и одсуства, заштита запослених, зарада, накнаде зараде и друга примања, 

забрана конкуренције, накнада штете, престанак радног односа, остварење и заштита 

запослених, поступак измене овог Правилником и друга питања од значаја за запослене и 

послодавца. 

Члан 2. 

Одредбе овог Правилником примењују се и обавезују све запослене код 

послодавца. 

 

Члан 3. 

Овај Правилник, други општи акти послодавца и Уговор о раду не могу да садрже 

одредбе којима се запосленима дају мања права или утврђују неповољни услови рада од 

права и услова који су утврђени законом и другим прописима. 

Овим Правилником и другим општим актом послодавца могу да се утврде већа 

права и повољнији услови рада од права и услова утврђених законом и другим прописима, 

као и друга права која нису утврђена законом и другим прописима, ако законом није 

другачије одређено. 

 

Заснивање радног односа 

Члан 4. 

Радни однос са послодавцем може да заснује лице које испуњава поред законом 

предвиђених услова и друге услове за рад на одређеним пословима утврђене општим 

актом послодавца (у даљем тексту: Правилник о систематизацији послова). 

Правилником  о систематизацији утврђују се врста послова, стручна спрема и 

други посебни услови за рад на тим пословима као и потребан број извршилаца. 

 

Члан 5. 

Послодавац не може да заснује радни однос за вршење одређеног посла са лицем 

које не испуњава услове утврђене у Правилнику о систематизацији послова. 

 

Члан 6. 

Радни однос заснива се уговором о раду који закључују у писаном облику 

запослени и послодавац пре ступања запосленог на рад. 



 244 

Уговор о раду садржи: 

1. назив и седиште послодавца; 

2. лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог; 

3. врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услов за 

обављање послова за које се закључује уговор о раду; 

4. назив и опис послова које запослени треба да обавља; 

5. место рада; 

6. врсту радног односа (на неодређено или одређено време); 

7. трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на 

одређено време; 

8. дан почетка рада; 

9. радно време (пуно, непуно или скраћено); 

10. новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду; 

11. елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане 

зараде и друга примања запосленог; 

12.рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право; 

13.трајање дневног и недељног радног времена. 

На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују се одговарајуће 

одредбе закона и овог Правилника. 

Уговор о раду сматра се закљученим кад га потпишу запослени и послодавац. 

Ако послодавац са запосленим не закључи уговор о раду сматра се да је запослени 

засновао радни однос на неодређено време даном ступања на рад. 

Уговор о раду може да се закључи на неодређено или одређено време а уколико у 

уговору није одређено време на који се закључује, сматра се да је закључен уговор о раду 

на неодређено време. 

Уговор о раду садржи елементе прописане законом и закључује се у најмање три 

примерка од којих се један обавезно предаје запосленом, а два задржава послодавац. 

Послодавац је дужан да уговор о раду, односно други уговор у складу са законом или 

њихову копију држи у седишту или другој пословној просторији послодавца или на 

другом месту, у зависности од тога где запослени или радно ангажовано лице ради. 

 

Члан 7. 

Запослени остварује права и обавезе из радног односа даном ступања на рад. 

Ако запослени не отпочне са радом даном утврђеним Уговором о раду, а за то нема 

оправдане разлоге, сматраће се да није засновао радни однос са послодавцем осим ако је 

спречен да ступи на рад из оправданих разлога или ако се послодавац и запослени 

другачије договоре. 

Као оправдани разлози због који запослени није у могућности да ступи на рад, дана 

утврђеном Уговором о раду сматраће се : 

1. болест запосленог, 

2. тежа болест члана уже породице, 

3. смртни случај члана уже породице, 

4. позив војних или државних органа на војним дужностима или на захтев органа 

унутрашњих послова и сл. 

5. застој у саобраћају као оправдана сметња да се радник јави на рад, уколико му је 

пребивалиште ван места где ради., 
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6. природне појаве или виша сила које су узрок да запослени није био у стању да се 

јави на рад, или је био спречен да одређеног данаступи на посао (земљотрес, поплаве и 

др). 

 

Пробни рад 

Члан 8. 

Уговором о раду може да се уговори пробни рад за обављање једног или више 

повезаних, односно сродних послова утврђених уговором о раду. 

Пробни рад може да траје најдуже шест месеци. 

Пре истека времена за који је уговорен пробни рад, послодавац или запослени 

може да откаже уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних 

дана.  

Послодавац је дужан да образложи отказ уговора о раду. 

Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне 

способности престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду. 

 

Члан 9. 

Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне 

способности, престаје радни однос даном истека рока утврђеног уговором о раду. 

 

Радни однос на одређено време 

Члан 10. 

Уговор о раду може да се закључи на одређено време, за заснивање радног односа 

чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или 

извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих 

потреба. 

Послодавац може закључити један или више уговора о раду из става 1. овог члана 

на основу којих се радни однос са истим запосленим заснива за период који са прекидима 

или без прекида не може бити дужи од 24 месеца. 

Прекид краћи од 30 дана не сматра се прекидом периода из става 2. овог члана. 

Изузетно од става 2. овог члана, уговор о раду на одређено време може да се закључи: 

1. ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог 

повратка; 

2. за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта; 

3. са страним држављанином, на основу дозволе за рад у складу са законом, најдуже 

до истека рока на који је издата дозвола; 

4. за рад на пословима код новооснованог послодавца чији упис у регистар код 

надлежног органа у моменту закључења уговора о раду није старији од једне године, на 

време чије укупно трајање није дуже од 36 месеци; 

5. са незапосленим коме до испуњења једног од услова за остваривање права на 

старосну пензију недостаје до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са 

прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 

Послодавац може са истим запосленим да закључи нови уговор о раду на одређено 

време по истеку рока из става 4. тач. 1-3) овог члана по истом, односно другом правном 

основу, у складу са овим чланом. 
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Ако је уговор о раду на одређено време закључен супротно одредбама закона или ако 

запослени остане да ради код послодавца најмање пет радних дана по истеку времена за 

које је уговор закључен, сматра се да је радни однос заснован на неодређено време. 

 

Радни однос са непуним радним временом 

 

Члан 11. 

Радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом на одређено 

и неодређено време. 

Запослени који ради са непуним радним временом има право на зараду, друга 

примања и друга права из радног односа сразмерно времену проведеном на раду, осим ако 

за поједина права законом, општим актом и уговором о раду није друкчије одређено. 

Послодавац је дужан да запосленом који ради са непуним радним временом 

обезбеди исте услове рада као и запосленом са пуним радним временом који ради на 

истим или сличним пословима. 

Послодавац је дужан да благовремено обавести запослене о доступности послова са 

пуним и непуним радним временом, на начин и у роковима утврђеним општим актом. 

Послодавац је дужан да размотри захтев запосленог са непуним радним временом 

за прелазак на пуно радно време, као и запосленог са пуним радним временом за прелазак 

на непуно радно време. 

Колективним уговором уређује се сарадња и информисање синдиката о пословима 

са непуним радним временом. 

 

Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца 

 

Члан 12. 

Радни однос може да се заснује за обављање послова ван просторија послодавца. 

Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца обухвата рад на 

даљину и рад од куће. 

Уговор о раду који се закључује у смислу става 1. овог члана, поред одредаба из члана 

6. овог Правилника, садржи и: 

1. трајање радног времена према нормативима рада; 

2. начин вршења надзора над радом и квалитетом обављања послова запосленог; 

3. средства за рад за обављање послова које је послодавац дужан да набави, инсталира 

и одржава; 

4. коришћење и употребу средстава за рад запосленог и накнаду трошкова за њихову 

употребу; 

5. накнаду других трошкова рада и начин њиховог утврђивања; 

6. друга права и обавезе. 

Основна зарада запосленог из става 1. овог члана не може бити утврђена у мањем 

износу од основне зараде запосленог који ради на истим пословима у просторијама 

послодавца. 

Количина и рокови за извршење послова који се обављају по основу уговора из става 

1. овог члана не могу се одредити на начин којим се запосленом онемогућава да користи 

права на одмор у току дневног рада, дневни, недељни и годишњи одмор, у складу са 

законом и овим Правилником. 
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Приправници 

Члан 13. 

Послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни 

однос, у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и 

степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено 

законом или правилником. 

Одредба става 1. овог члана односи се и на лице које је радило краће од времена 

утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим 

пословима. 

Приправнички стаж траје најдуже годину дана, ако законом није друкчије 

одређено. 

За време приправничког стажа, приправник има право на зараду и сва друга права 

из радног односа, у складу са законом, Правилником о раду и уговором о раду. 

 

Уговор о правима и обавезама директора 

 

Члан 14. 

Директор, односно други законски заступник послодавца може да заснује радни 

однос на неодређено или одређено време. 

Радни однос заснива се уговором о раду. 

Радни однос на одређено време може да траје до истека рока на који је изабран 

директор, односно до његовог разрешења. 

Међусобна права, обавезе и одговорности директора који није засновао радни 

однос и послодавца уређују се уговором. 

Лице које обавља послове директора из става 4 овог члана има право на накнаду за 

рад и друга права, обавезе и одговорности у складу са уговором. 

Уговор из ст. 2. и 4. овог члана са директором закључује у име послодавца 

надлежни орган утврђен законом или општим актом послодавца. 

 

Образовање и усавршавање 

Члан 15. 

Када то захтева потреба процеса рада послодавац је дужан да запосленом омогући 

образовање, стручно оспособљавање или усавршавање. 

Трошкови образовања, стручног оспособљавање или усавршавања обезбеђују се из 

средстава послодавца и других извора. 

У случају да запослени прекине образовање, стручно оспособљавање или 

усавршавање дужан је да послодавцу накнади трошкове осим ако је то учинио из 

оправданих разлога. 

 

Радно време 

Члан 16. 

Радно време је временски период у коме је запослени дужан, односно расположив 

да обавља послове према налозима послодавца, на месту где се послови обављају, у 

складу са законом. 
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Запослени и послодавац могу се споразумети да један период радног времена у 

оквиру уговореног радног времена запослени послове обавља од куће. 

Радним временом не сматра се време у коме је запослени приправан да се одазове 

на позив послодавца да обавља послове ако се укаже таква потреба, при чему се запослени 

не налази на месту где се његови послови обављају, у складу са законом. 

Време приправности и висина накнаде за исту уређује се законом или уговором о 

раду. 

Време које запослени у току приправности проведе у обављању послова по позиву 

послодавца сматра се радним временом. 

 

Пуно и непуно радно време 

Члан 17. 

Пуно радно време износи 40 часова недељно, ако законом није друкчије одређено. 

Општим актом може да се утврди да пуно радно време буде краће од 40 часова 

недељно, али не краће од 36 часова недељно. 

Запослени из става 2. овог члана остварује сва права из радног односа као да ради 

са пуним радним временом. 

Непуно радно време јесте радно време краће од пуног радног времена. 

 

 

Скраћено радно време 

Члан 18. 

Запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним 

пословима, утврђеним законом или општим актом, на којима и поред примене 

одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме 

за личну заштиту на раду постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог – 

скраћује се радно време сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну 

способност запосленог, а највише 10 часова недељно (послови са повећаним ризиком). 

Скраћено радно време утврђује се на основу стручне анализе, у складу са законом. 

Запослени који ради скраћено радно време има сва права из радног односа као да 

ради са пуним радним временом. 

 

Прековремени рад 

Члан 19. 

На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у 

случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је 

неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран. 

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно. 

Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укључујући и прековремени 

рад. 

Запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време у 

складу са законом не може да се одреди прековремени рад на тим пословима, ако законом 

није друкчије одређено. 

Послодавац је дужан да води дневну евиденцију о прековременом раду запослених. 
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Распоред радног времена 

Члан 20. 

Радна недеља траје, по правилу, пет радних дана. 

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац. 

Радни дан, по правилу, траје осам часова. 

Ако природа посла и организација рада дозвољава, почетак и завршетак радног 

времена може се утврдити, односно уговорити у одређеном временском интервалу 

(клизно радно време). 

Члан 21. 

Послодавац је дужан да обавести запослене о распореду и промени распореда 

радног времена најмање пет дана унапред, осим у случају увођења прековременог рада. 

Изузетно послодавац може да обавести запослене о распореду и промени распореда 

радног времена у краћем року од пет дана, али не краћем од 48 часова унапред у случају 

потребе посла услед наступања непредвиђених околности. 

Код послодавца код кога је рад организован у сменама или то захтева организација 

рада, пуно или непуно радно време запосленог не мора бити распоређено једнако по 

радним недељама, већ се утврђује као просечно недељно радно време на месечном нивоу. 

У случају из става 3. овог члана, запослени може да ради најдуже 12 часова дневно, 

односно 48 часова недељно укључујући и прековремени рад. 

 

Прерасподела радног времена 

Члан 22. 

Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена када то захтева природа 

делатности, организација рада, боље коришћење средстава рада, рационалније коришћење 

радног времена и извршење одређеног посла у утврђеним роковима. 

Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у 

периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од уговореног 

радног времена запосленог. 

Колективним уговором може да се утврди да се прерасподела радног времена не 

везује за календарску годину, односно да може трајати и дуже од шест месеци, а најдуже 

девет месеци. 

Запосленом који се сагласио да у прерасподели радног времена ради у просеку 

дуже од времена утврђеног у ст. 2. и 3. овог члана часови рада дужи од просечног радног 

времена обрачунавају се и исплаћују као прековремени рад. 

У случају прерасподеле радног времена, радно време не може да траје дуже од 60 

часова недељно. 

Члан 23. 

Прерасподела радног времена не сматра се прековременим радом. 

 

Члан 24. 

Прерасподела радног времена не може се вршити на пословима на којима је 

уведено скраћено радно време. 

Члан 25. 

Запослени коме је радни однос престао пре истека времена за које се врши 

прерасподела радног времена има право да му се часови рада дужи од уговореног радног 

времена остварени у прерасподели радног времена прерачунају у његово радно време и да 
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га послодавац одјави са обавезног социјалног осигурања по истеку тог времена или да му 

те часове рада обрачуна и исплати као часове прековременог рада. 

 

Ноћни рад и рад у сменама 

Члан 26. 

Рад који се обавља у времену од 22,00 часа до 6,00 часова наредног дана сматра се 

радом ноћу. 

Запосленом који ради ноћу најмање три часа сваког радног дана или трећину пуног 

радног времена у току једне радне недеље послодавац је дужан да обезбеди обављање 

послова у току дана ако би, по мишљењу надлежног здравственог органа, такав рад довео 

до погоршања његовог здравственог стања. 

Послодавац је дужан да пре увођења ноћног рада затражи мишљење синдиката о 

мерама безбедности и заштите живота и здравља на раду запослених који рад обављају 

ноћу. 

Члан 27. 

Рад у сменама је организација рада код послодавца према којој се запослени на 

истим пословима смењују према утврђеном распореду, при чему измена смена може да 

буде континуирана или са прекидима током одређеног периода дана или недеља. 

Запослени који ради у сменама је запослени који код послодавца код кога је рад 

организован у сменама у току месеца посао обавља у различитим сменама најмање 

трећину свог радног времена. 

Ако је рад организован у сменама које укључују ноћни рад, послодавац је дужан да 

обезбеди измену смена, тако да запослени не ради непрекидно више од једне радне недеље 

ноћу. 

Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље, само уз његову писмену 

сагласност. 

 

Одмори и одсуства 

 

Одмор у току дневног рада 

Члан 28. 

Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор у току 

дневног рада у трајању од најмање 30 минута. 

Запослени који ради дуже од четири, а краће од шест часова дневно има право на 

одмор у току рада у трајању од најмање 15 минута. 

Запослени који ради дуже од 10 часова дневно, има право на одмор у току рада у 

трајању од најмање 45 минута. 

Одмор у току дневног рада не може да се користи на почетку и на крају радног 

времена. 

Време одмора из ст. 1-3. овог члана урачунава се у радно време. 

 

 

Члан 29. 

Одмор у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се рад не 

прекида, ако природа посла не дозвољава прекид рада, као и ако се ради са странкама. 

Одлуку о распореду коришћења одмора у току дневног рада доноси послодавац. 
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Дневни одмор 

Члан 30. 

Запослени има право на одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно у 

оквиру 24 часа, ако законом није друкчије одређено. 

Запослени који ради у прерасподели радног времена има право на одмор у оквиру 

24 часа у непрекидном трајању од најмање 11 часова. 

 

Недељни одмор 

Члан 31. 

Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно 

којем се додаје време дневног одмора, ако законом није друкчије одређено. 

Недељни одмор се, по правилу, користи недељом. 

Послодавац може да одреди други дан за коришћење недељног одмора ако природа 

посла и организација рада то захтева. 

Изузетно од става 1. овог члана, запослени који због обављања посла у различитим 

сменама или у прерасподели радног времена не може да користи одмор у трајању 

утврђеном у ставу 1. овог члана, има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 

часа непрекидно. 

Ако је неопходно да запослени ради на дан свог недељног одмора, послодавац је 

дужан да му обезбеди одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно у току наредне 

недеље. 

Годишњи одмор 

Члан 32. 

Запослени има право на годишњи одмор у складу са законом. 

Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској години 

после месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. 

Под непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за рад у 

смислу прописа о здравственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду зараде. 

Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право 

може ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка радног 

односа у складу са законом. 

Члан 33. 

У свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор у трајању 

утврђеном општим актом и уговором о раду, а најмање 20 радних дана. 

Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних 

дана увећава по основу доприноса на раду, услова рада, радног искуства, стручне спреме 

запосленог и других критеријума утврђених општим актом или уговором о раду. 

 

Минимални годишњи одмор од 20 радних дана се увећава по основу: 

      По основу степена осигурања и способности за рад: 

1. За високо образовање на студијама другог степена – 5 радних дана 

2. За високо образовање на студијама првог степена – 3 радна дана 

3. За средње образовање – IV степен– 2 радна дана  

4. За основно образовање I,II и III степен – 1 радни дан 

     

По основу услова рада :  
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1. за раднике који раде на нарочито тешким пословима у веома неповољним 

условима рада и који имају право на скраћено радно време – 5 радних дана 

2. за рад на радним местима са повећаним ризиком, а који немају скраћено 

радно време – 3 радна дана и  

3. за рад у сменама – 1 радни дан 

 

По основу радног искуства: 

1. запосленом преко 25 година рада проведених у радном односу – 4 радна 

дана 

2. запосленом са навршених 15-25 година рада проведених у радном односу – 

3 радна дана 

3. запосленом са навршених 5-15 година рада проведених у радном односу – 2 

радна дана 

4. запосленом до 5 година рада проведедених у радном односу – 1 радни дан. 

По основу бриге о деци и члановима уже породице: 

1. родитељу , усвојитељу, старатељу или хранитељу са дететом до 14 година – 

2 радна дана 

2. запосленом који се стара о члану уже породице који је ометен у развоју, има 

тешко телесно оштећење или болест услед које је потпуно  или врло слабо 

покретан – 5 радних дана 

  

 

Под радним стажом рачуна се само радни стаж који је уписан у радну књижицу 

запосленог као и радни стаж код послодавца. 

 

Члан 34. 

При утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља рачуна се као пет радних 

дана. 

Празници који су нерадни дани у складу са законом, одсуство са рада уз накнаду 

зараде и привремена спреченост за рад у складу са прописима о здравственом осигурању 

не урачунавају се у дане годишњег одмора. 

Ако је запослени за време коришћења годишњег одмора привремено спречен за рад 

у смислу прописа о здравственом осигурању – има право да по истеку те спречености за 

рад настави коришћење годишњег одмора. 

Члан 35. 

Запослени има право на дванаестину годишњег одмора који је законом утврђен као 

минималан (сразмерни део) за сваки месец дана рада у календарској години у којој је 

засновао радни однос или у којој му престаје радни однос. 

 

Члан 36. 

Годишњи одмор користи се једнократно или у два или више делова, у складу са 

законом. 

Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од 

најмање две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 

30. јуна наредне године. 
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Запослени има право да годишњи одмор користи у два дела, осим ако се са 

послодавцем споразуме да годишњи одмор користи у више делова. 

Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у 

календарској години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета – има право да тај одмор 

искористи до 30. јуна наредне године. 

Члан 37. 

У зависности од потребе посла, послодавац одлучује о времену коришћења 

годишњег одмора, уз претходну консултацију запосленог. 

Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана 

пре датума одређеног за почетак коришћења годишњег одмора. 

Изузетно, ако се годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење о 

коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити и непосредно пре коришћења 

годишњег одмора. 

Послодавац може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора ако 

то захтевају потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног за коришћење 

годишњег одмора. 

У случају коришћења колективног годишњег одмора код послодавца или у 

организационом делу послодавца, послодавац може да донесе решење о годишњем 

одмору у коме наводи запослене и организационе делове у којима раде и да исто истакне 

на огласној табли, најмање 15 дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора, 

чиме се сматра да је решење уручено запосленима. 

Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити запосленом у 

електронској форми, а на захтев запосленог послодавац је дужан да то решење достави и у 

писаној форми. 

Члан 38. 

У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који није 

искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо 

коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, 

сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора. 

Накнада из става 1. овог члана има карактер накнаде штете. 

 

Плаћено одсуство 

Члан 39. 

Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство) у 

укупном трајању до пет радних дана у току календарске године, у случају склапања брака, 

порођаја супруге, теже болести члана уже породице и у другим случајевима утврђеним 

општим актом и уговором о раду. 

Време трајања плаћеног одсуства из става 1. овог члана утврђује се општим актом и 

уговором о раду. 

Поред права на одсуство из става 1. овог члана запослени има право на плаћено 

одсуство још: 

1. ступања у брак – 5 радних дана 

2. порођај супруге или усвајање детета -  5 радних дана  

3. склапање брака и порођај другог члана уже породице – 3 радна дана 

4. смрти члана уже породице – 5 радних дана  
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5. смрти родитеља, усвојиоца, брата или сестре брачног друга запосленог – 2 радна 

дана 

6. теже болести члана уже породице, при чему се тежа болест утврђује на основу 

конзилијарног мишљења лекара здравствене установе у којој се члан његовог 

породичног домаћинства лечи – 5 радних дана 

7. селидбе сопственог домаћинства  

 на подручју истог насељеног места - 2 радна дана  

 ван подручја места становања   - 3 рана дана  

8. полагања испита у оквиру стручног усвршавања или мобразовања које захтева 

процес рада – 1-6 радних дана 

9. отклањање последица у домаћинству запосленог изазвахним вишом силом – 3 

радна дана 

10. коришћење организованог рекреативног одмора у циљу превенције радне 

инвалидности – 7 радних дана 

11. учествовања на спортским и радно- производним такмичењима  

12. добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви – 2 узастопна радна дана 

 

Члановима уже породице у смислу ст. 1. и 3. овог члана сматрају се брачни друг, деца, 

браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ. 

Послодавац може да одобри запосленом одсуство из ст. 1. и 3. овог члана за сроднике 

који нису наведени у ставу 2. овог члана и за друга лица која живе у заједничком 

породичном домаћинству са запосленим, у трајању утврђеном решењем послодавца. 

Изузетно, у случајевима из става 1. тачка 2, 4, 10 и 12 укупан број радних дана који се 

користе каомплаћено одсуство у току календарске године увећава се за број дана који је 

утврђен као време одсуства у сваком од тих случајева. 

Плаћено одсуство из става 1. тачка 10 овог члана запослени може остварити једном 

годишње. 

 

Неплаћено одсуство 

Члан 40. 

Послодавац може запосленом да одобри одсуство без накнаде зараде (неплаћено 

одсуство). 

За време неплаћеног одсуства запосленом мирују права и обавезе из радног односа, 

ако за поједина права и обавезе законом, општим актом и уговором о раду није друкчије 

одређено. 

 

Мировање радног односа 

Члан 41. 

Запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, осим права 

и обавеза за које је законом, општим актом, односно уговором о раду друкчије одређено, 

ако одсуствује са рада због: 

1. одласка на одслужење, односно дослужење војног рока; 

2. упућивања на рад у иностранство од стране послодавца или у оквиру међународно-

техничке или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга 

представништва; 

3. привременог упућивања на рад код другог послодавца; 
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4. избора, односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, 

политичкој организацији или другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено 

престане да ради код послодавца; 

5. издржавања казне затвора, односно изречене мере безбедности, васпитне или 

заштитне мере, у трајању до шест месеци. 

Запослени коме мирују права и обавезе из става 1. овог члана има право да се у року 

од 15 дана од дана одслужења, односно дослужења војног рока, престанка рада у 

иностранству, односно код другог послодавца, престанка функције, повратка са 

издржавања казне затвора, односно мере безбедности, васпитне или заштитне мере – 

врати на рад код послодавца. 

Права из ст. 1. и 2. овог члана има и брачни друг запосленог који је упућен на рад у 

иностранство у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње, у 

дипломатска, конзуларна и друга представништва. 

 

Распоређивање запослених 

Члан 42. 

Запослени може у току рада бити распоређен да обавља све послове које одговарају 

његовој врсти и степену стручне односно школске спреме ако то захтевају потребе 

процеса рада и организације рада, у складу са овим Правилником. 

 

Заштита запослених и на раду 

Члан 43. 

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној 

околини у којима су спроведене мере безбдности и дравља на раду , у складу са 

прописима о безбедности и здраваља на раду. 

Запослени има право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду, у складу 

са законом. 

Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и заштити живота и здравља 

на раду како не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље 

запослених и других лица. 

Запослени је дужан да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности 

која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 44. 

Запослени не може да ради прековремено ако би, по налазу надлежног 

здравственог органа, такав рад могао да погорша његово здравствено стање. 

Запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног 

здравственог органа у складу са законом, не може да обавља послове који би изазвали 

погоршање његовог здравственог стања или последице опасне за његову околину. 

 

Члан 45. 

На пословима на којима постоји повећана опасност од повређивања, 

професионалних или других обољења може да ради само запослени који, поред посебних 

услова утврђених правилником, испуњава и услове за рад у погледу здравственог стања, 

психофизичких способности и доба живота, у складу са законом. 
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Осигурање запослених 

Члан 46. 

Послодавац је дужан да на свој терет колективно осигура запослене за случај 

смрти, повреде на раду, професионалне болести, смањења или губитка радне способности.  

Висину премије осигурања утврђује надлежни орган код послодавца. 

Послодавац може запосленом уплаћивати премију за добровољно пензијско осигурање и 

колективно осигурање за случај болести и хирушких интервенција, у складу са законом и 

програмом пословања.  

 

Заштита личних података 

Члан 47. 

Запослени има право увида у документе који садрже личне податке који се чувају 

код послодавца и право да захтева брисање података који нису од непосредног значаја за 

послове које обавља, као и исправљање нетачних података. 

Лични подаци који се односе на запосленог не могу да буду доступни трећем лицу, 

осим у случајевима и под условима утврђеним законом или ако је то потребно ради 

доказивања права и обавеза из радног односа или у вези са радом. 

Личне податке запослених може да прикупља, обрађује, користи и доставља 

трећим лицима само запослени овлашћен од стране директора. 

 

Заштита омладине 

Члан 48. 

Омладина ужива заштиту у свему према Закону о раду. 

 

Заштита материнства 

Члан 49. 

Запослена за време трудноће и запослена која доји дете не може да ради на 

пословима који су, по налазу надлежног здравственог органа, штетни за њено здравље и 

здравље детета, а нарочито на пословима који захтевају подизање терета или на којима 

постоји штетно зрачење или изложеност екстремним температурама и вибрацијама. 

Послодавац је дужан да запосленој из става 1. овог члана обезбеди обављање 

других одговарајућих послова, а ако таквих послова нема, да је упути на плаћено 

одсуство. 

Члан 50. 

Запослена за време трудноће и запослена која доји дете не може да ради 

прековремено и ноћу, ако би такав рад био штетан за њено здравље и здравље детета, на 

основу налаза надлежног здравственог органа. 

Запослена за време трудноће има право на плаћено одсуство са рада у току дана 

ради обављања здравствених прегледа у вези са трудноћом, одређених од стране 

изабраног лекара у складу са законом, о чему је дужна да благовремено обавести 

послодавца. 

Члан 51. 

Један од родитеља са дететом до три године живота може да ради прековремено, 

односно ноћу, само уз своју писмену сагласност. 

Самохрани родитељ који има дете до седам година живота или дете које је тежак 

инвалид може да ради прековремено, односно ноћу, само уз своју писмену сагласност. 
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Члан 52. 

Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена запосленој жени за 

време трудноће и запосленом родитељу са дететом млађим од три године живота или 

дететом са тежим степеном психофизичке ометености – само уз писмену сагласност 

запосленог. 

Члан 53. 

Права из овог Правилника има и усвојилац, хранитељ, односно старатељ детета. 

 

Члан 54. 

Послодавац је дужан да запосленој жени, која се врати на рад пре истека годину 

дана од рођења детета, обезбеди право на једну или више дневних пауза у току дневног 

рада у укупном трајању од 90 минута или на скраћење дневног радног времена у трајању 

од 90 минута, како би могла да доји своје дете, ако дневно радно време запослене жене 

износи шест и више часова. 

Пауза или скраћено радно време из става 1. овог члана рачунају се у радно време, а 

накнада запосленој по том основу исплаћује се у висини основне зараде, увећане за 

минули рад. 

 

 

 

 

Породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета 

 

Члан 55. 

Запослена жена има право на одсуство са рада због трудноће и порођаја (у даљем 

тексту: породиљско одсуство), као и одсуство са рада ради неге детета, у укупном трајању 

од 365 дана. 

Запослена жена има право да отпочне породиљско одсуство на основу налаза 

надлежног здравственог органа најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена 

одређеног за порођај. 

Породиљско одсуство траје до навршена три месеца од дана порођаја. 

Запослена жена, по истеку породиљског одсуства, има право на одсуство са рада 

ради неге детета до истека 365 дана од дана отпочињања породиљског одсуства из става 2. 

овог члана. 

Отац детета може да користи право из става 3. овог члана у случају кад мајка 

напусти дете, умре или је из других оправданих разлога спречена да користи то право 

(издржавање казне затвора, тежа болест и др.). То право отац детета има и када мајка није 

у радном односу. 

Отац детета може да користи право из става 4. овог члана. 

За време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета запослена 

жена, односно отац детета, има право на накнаду зараде, у складу са законом. 

 

Члан 56. 

Запослена жена има право на породиљско одсуство и право на одсуство са рада 

ради неге детета за треће и свако наредно новорођено дете у укупном трајању од две 

године. 
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Право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета у укупном 

трајању од две године има и запослена жена која у првом порођају роди троје или више 

деце, као и запослена жена која је родила једно, двоје или троје деце а у наредном 

порођају роди двоје или више деце. 

Запослена жена из ст. 1. и 2. овог члана, по истеку породиљског одсуства, има 

право на одсуство са рада ради неге детета до истека две године од дана отпочињања 

породиљског одсуства. 

Отац детета из ст. 1. и 2. овог члана може да користи право на породиљско 

одсуство у случајевима и под условима утврђеним законом, а право на одсуство са рада 

ради неге детета у дужини утврђеној у ставу 3. овог члана. 

 

Члан 57. 

Право да користи породиљско одсуство у трајању утврђеном законом има и 

запослена жена ако се дете роди мртво или умре пре истека породиљског одсуства. 

 

Одсуство са рада ради посебне неге детета или друге особе 

 

Члан 58. 

Један од родитеља детета коме је неопходна посебна нега због тешког степена 

психофизичке ометености, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом 

осигурању, има право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, одсуствује са рада или да ради са половином пуног радног времена, најдуже до 

навршених пет година живота детета. 

Право у смислу става 1. овог члана остварује се на основу мишљења надлежног 

органа за оцену степена психофизичке ометености детета, у складу са законом. 

За време одсуствовања са рада, у смислу става 1. овог члана, запослени има право 

на накнаду зараде, у складу са законом. 

За време рада са половином пуног радног времена, у смислу става 1. овог члана, 

запослени има право на зараду у складу са законом, општим актом и уговором о раду, а за 

другу половину пуног радног времена – накнаду зараде у складу са законом. 

Услове, поступак и начин остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге 

детета ближе уређује министар надлежан за друштвену бригу о деци. 

 

Члан 59. 

Хранитељ, односно старатељ детета млађег од пет година живота има право да, 

ради неге детета, одсуствује са рада осам месеци непрекидно од дана смештаја детета у 

хранитељску, односно старатељску породицу, а најдуже до навршених пет година живота 

детета. 

Ако је смештај у хранитељску, односно старатељску породицу наступио пре 

навршена три месеца живота детета, хранитељ, односно старатељ детета има право да, 

ради неге детета, одсуствује са рада до навршених 11 месеци живота детета. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана има и лице коме је, у складу са прописима о 

усвојењу, упућено дете на прилагођавање пре заснивања усвојења, а по заснивању 

усвојења – и један од усвојилаца. 

За време одсуства са рада ради неге детета, лице које користи право из ст. 1-3. овог 

члана има право на накнаду зараде у складу са законом. 
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Члан 60. 

Родитељ или старатељ, односно лице које се стара о особи оштећеној церебралном 

парализом, дечјом парализом, неком врстом плегије или оболелој од мишићне дистрофије 

и осталих тешких обољења, на основу мишљења надлежног здравственог органа, може на 

свој захтев да ради са непуним радним временом, али не краћим од половине пуног радног 

времена. 

Запослени који ради са непуним радним временом у смислу става 1. овог члана има 

право на одговарајућу зараду, сразмерно времену проведеном на раду, у складу са 

законом, општим актом и уговором о раду. 

 

Члан 61. 

Права на одсуство из овог Правилника има и један од усвојилаца, хранитељ, 

односно старатељ детета, ако је детету, с обзиром на степен психофизичке ометености, 

потребна посебна нега. 

Члан 62. 

Један од родитеља, усвојилац, хранитељ, односно старатељ има право да одсуствује 

са рада док дете не наврши три године живота. 

За време одсуствовања са рада из става 1. овог члана права и обавезе по основу 

рада мирују, ако за поједина права законом, општим актом и уговором о раду није 

друкчије одређено. 

Заштита особа са инвалидитетом и запосленог са здравственим сметњама 

 

Члан 63. 

Запосленом – особи са инвалидитетом и запосленом послодавац је дужан да 

обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са законом. 

 

Члан 64. 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који одбије да прихвати 

посао у смислу члана 101. Закона о раду. 

Ако послодавац не може запосленом да обезбеди одговарајући посао у смислу 

члана 62. овог Правилника, запослени се сматра вишком у смислу члана 179. став 5. тачка 

1) Закона о раду. 

 

Обавештење о привременој спречености за рад 

 

Члан 65. 

Запослени је дужан да, најкасније у року од три дана од дана наступања 

привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе 

достави послодавцу потврду лекара која садржи и време очекиване спречености за рад. 

У случају теже болести, уместо запосленог, потврду послодавцу достављају 

чланови уже породице или друга лица са којима живи у породичном домаћинству. 

Ако запослени живи сам, потврду је дужан да достави у року од три дана од дана 

престанка разлога због којих није могао да достави потврду. 

Лекар је дужан да изда потврду из става 1. овог члана. 
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Ако послодавац посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу 

става 1. овог члана, може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради 

утврђивања здравствене способности запосленог, у складу са законом. 

 

Зараде, накнаде зарада и друга примања 

 

Члан 66. 

Запослени има право на одговарајућу зараду у складу са законом, овим 

Правилником и Уговором о раду. 

Запосленима се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности који 

остварују код послодавца. 

Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен 

стручне спреме, односно образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак 

радни допринос уз једнаку одговорност. 

Зарада запосленог састоји се из : 

1. зараде коју запослени оствари за обављени рад и време проведено на раду; 

2. зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, 

бонуси и сл.); 

3. других примања. 

Под зарадом у смислу става 1-3. овог члана сматра се зарада која садржи порез и 

доприносе који се плаћају из зараде. 

Под зарадом у смислу става 1 овог члана сматрају се сва примања из радног односа, 

осим : 

1. примање по основу учешћа запосленог у оствареној добити; 

2. примања по основу коришћење и употребу средстава за рад запосленог и накнаду 

трошкова за њихову употребу; 

3. за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако 

послодавац није обезбедио сопствени превоз; 

4. за време проведено на службеном путу у земљи; 

5. за време проведено на службеном путу у иностранству; 

6. смештаја и исхране за рад и боравак на терену, ако послодавац није запосленом 

обезбедио смештај и исхрану без накнаде; 

7. отпремнину при одласку у пензију, најмање у висини две просечне зараде; 

8. накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а 

члановима уже породице у случају смрти запосленог; 

9. накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења; 

10. јубиларну награду и солидарну помоћ; 

11. деци запосленог старости до 15 година живота да обезбеди поклон за Божић 

и Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се 

уређује порез на доходак грађана; 

12. отпремнина по основу престанка радног односа према члану179 став 5. 

тачка 1. Закона о раду. 

Члан 67. 

Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се из основне зараде, 

дела зараде за радни учинак и увећане зараде. 
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Основна зарада и зарада за учинак 

Члан 68. 

Основна зарада одређује се на основу услова, утврђених правилником, потребних 

за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног на 

раду. 

Радни учинак одређује се на основу квалитета и обима обављеног посла, као и 

односа запосленог према радним обавезама. 

Радни учинак се утврђује на основу критеријума и мерила : 

1. остварење индивидуалних норми на основу норматива и стандарда рада, 

2. оцене резултата рада запослених, 

3. квалитет обављеног посла, 

4. однос према радној и технолошкој дисциплини, 

5. испољена иницијатива и савесност обављања посла, 

6. додатка по основу рада под посебним условима рада. 

Зараду по основу радног учинка утврђује Директор 

Општим актом утврђују се елементи за обрачун и исплату основне зараде и зараде по 

основу радног учинка по критеријумима из става 3. овог члана. 

 

 

Увећана зарада 

Члан 69. 

Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором 

о раду, и то: 

1. за рад на дан празника који је нерадни дан – најмање 110% од основице; 

2. за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде – најмање 

26% од основице; 

3. за прековремени рад – најмање 26% од основице; 

4. по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у 

радном односу код послодавца (у даљем тексту: минули рад) – најмање 0,4% од основице. 

При обрачуну минулог рада рачуна се и време проведено у радном односу код 

послодавца претходника, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом. 

Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. овог члана, 

проценат увећане зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа 

увећања. 

Општим актом и уговором о раду могу да се утврде и други случајеви у којима 

запослени има право на увећану зараду, као што је увећање зараде по основу рада у 

сменама. 

Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу са 

законом, општим актом и уговором о раду. 

Члан 70. 

Приправник има право на зараду најмање у висини 80% основне зараде за послове 

за које је закључио уговор о раду, као и на накнаду трошкова и друга примања, у складу са 

општим актом и уговором о раду. 

 

Члан 71. 
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Зарада се исплаћује у роковима утврђеним општим актом и уговором о раду, 

најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец. 

Зарада се исплаћује само у новцу, ако законом није друкчије одређено. 

 

Минимална зарада 

Члан 72. 

Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време 

проведено на раду. 

Минимална зарада одређује се на основу минималне цене рада утврђене у складу са 

законом, времена проведеног на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде. 

Општим актом, односно уговором о раду утврђују се разлози за доношење одлуке о 

увођењу минималне зараде. 

По истеку рока од шест месеци од доношења одлуке о увођењу минималне зараде 

послодавац је дужан да обавести репрезентативни синдикат о разлозима за наставак 

исплате минималне зараде. 

Послодавац је дужан да минималну зараду исплати запосленом у висини која се 

одређује на основу одлуке о минималној цени рада која важи за месец у којем се врши 

исплата. 

Запослени који прима минималну зараду, има право на увећану зараду, на накнаду 

трошкова и друга примања која се сматрају зарадом у складу са законом. 

Основица за обрачун увећане зараде из става 6. овог члана је минимална зарада 

запосленог. 

 

Накнада зараде 

Члан 73. 

Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 

месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на 

дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и 

одазивања на позив државног органа. 

Послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде зараде из става 1. овог 

члана у случају одсуствовања запосленог са рада због војне вежбе или одазивања на позив 

државног органа, од органа на чији се позив запослени одазвао, ако законом није друкчије 

одређено. 

Члан 74. 

Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због 

привремене спречености за рад до 30 дана, и то: 

1.најмање у висини 65% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем 

је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне 

зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или 

повредом ван рада, ако законом није друкчије одређено; 

2.у висини 100% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је 

наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне 

зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на 

раду или професионалном болешћу, ако законом није друкчије одређено. 

 

Члан 75. 
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Запослени има право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у 

претходних 12 месеци, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у 

складу са законом, за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло 

без кривице запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској години. 

Изузетно, у случају прекида рада, односно смањења обима рада које захтева дуже 

одсуство, послодавац може, уз претходну сагласност министра, упутити запосленог на 

одсуство дуже од 45 радних дана, уз накнаду зараде из става 1. овог члана. 

Пре давања сагласности из става 2. овог члана, министар ће затражити мишљење 

репрезентативног синдиката гране или делатности основаног на нивоу Републике. 

 

Члан 76. 

Запослени има право на накнаду зараде у висини утврђеној општим актом и 

уговором о раду за време прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног 

органа или надлежног органа послодавца због необезбеђивања безбедности и заштите 

живота и здравља на раду, која је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и 

здравља запослених и других лица, и у другим случајевима, у складу са законом. 

Општим актом и уговором о раду могу да се утврде и други случајеви у којима 

запослени има право на накнаду зараде. 

 

Накнада трошкова 

Члан 77. 

Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о 

раду, и то: 

1. за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако 

послодавац није обезбедио сопствени превоз; 

2. за време проведено на службеном путу у земљи; 

3. за време проведено на службеном путу у иностранству; 

4. смештаја и исхране за рад и боравак на терену, ако послодавац није запосленом 

обезбедио смештај и исхрану без накнаде; 

5. за исхрану у току рада, ако послодавац ово право није обезбедио на други начин; 

6. за регрес за коришћење годишњег одмора. 

Висина трошкова из става 1. тачка 5) овог члана мора бити изражена у новцу. 

Промена места становања запосленог након закључења уговора о раду, не може да 

утиче на увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади запосленом у 

тренутку закључења уговора о раду, без сагласности послодавца. 

 

Друга примања 

Члан 78. 

Послодавац је дужан да запосленом исплати : 

1. отпремнину при одласку у пензију, најмање у висини две просечне зараде; 

2. накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а 

члановима уже породице у случају смрти запосленог; 

3. накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења. 

Послодавац може деци запосленог старости до 15 година живота да обезбеди поклон 

за Божић и Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом 

којим се уређује порез на доходак грађана. 
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Под просечном зарадом из става 1. тачка 1) овог члана сматра се просечна зарада у 

Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног 

за статистику. 

Члановима уже породице, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматрају се брачни 

друг и деца запосленог. 

Послодавац може запосленима уплаћивати премију за добровољно додатно пензијско 

осигурање, колективно осигурање од последица незгода и колективно осигурање за случај 

тежих болести и хируршких интервенција, а у циљу спровођења квалитетне додатне 

социјалне заштите. 

 

Члан 79. 

Општим актом, односно уговором о раду може да се утврди право на: 

1. јубиларну награду и солидарну помоћ; 

2. друга примања. 

 

Обрачун зараде и накнаде зараде 

Члан 80. 

Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате зараде и накнаде 

зараде достави обрачун. 

Послодавац је дужан да запосленом достави обрачун и за месец за који није 

извршио исплату зараде, односно накнаде зараде. 

Уз обрачун из става 2. овог члана послодавац је дужан да запосленом достави и 

обавештење да исплата зараде, односно накнаде зараде, није извршена и разлоге због 

којих није извршена исплата. 

Обрачун зараде, односно накнаде зараде, из става 2. овог члана послодавац је 

дужан да запосленом достави најдоцније до краја месеца за претходни месец. 

Обрачун из става 1. овог члана на основу кога је исплаћена зарада, односно накнада 

зараде у целости може се доставити запосленом у електронској форми. 

Обрачун зараде и накнаде зараде које је дужан да исплати послодавац у складу са 

законом представља извршну исправу. 

Запослени коме је зарада и накнада зараде исплаћена у складу са обрачуном из ст. 

1. и 2. овог члана, задржава право да пред надлежним судом оспорава законитост тог 

обрачуна. 

Евиденција зараде и накнаде зараде 

Члан 81. 

Послодавац је дужан да води месечну евиденцију о заради и накнади зараде. 

Евиденција садржи податке о заради, заради по одбитку пореза и доприноса из 

зараде и одбицима од зараде, за сваког запосленог. 

Евиденцију потписује лице овлашћено за заступање или друго лице које оно 

овласти. 

 

Заштита зараде и накнаде зараде 

Члан 82. 

Послодавац може новчано потраживање према запосленом наплатити 

обустављањем од његове зараде само на основу правноснажне одлуке суда, у случајевима 

утврђеним законом или уз пристанак запосленог. 
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На основу правноснажне одлуке суда и у случајевима утврђеним законом 

послодавац може запосленом да обустави од зараде највише до једне трећине зараде, 

односно накнаде зараде, ако законом није друкчије одређено. 

 

Забрана конкуренције 

Члан 83. 

Уговором о раду могу да се утврде послови које запослени не може да ради у своје 

име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица, без 

сагласности послодавца код кога је у радном односу (у даљем тексту: забрана 

конкуренције). 

Забрана конкуренције може да се утврди само ако постоје услови да запослени 

радом код послодавца стекне нова, посебно важна технолошка знања, широк круг 

пословних партнера или да дође до сазнања важних пословних информација и тајни. 

Послодавац и запослени уговором о раду уговарају забрану конкуренције која се 

састоји у томе да запослени у току радног односа не може без сагласности послодавца да 

на територији Србије да ради у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог 

правног или физичког лица. 

Ако запослени прекрши забрану конкуренције, послодавац има право да од 

запосленог захтева накнаду штете. 

Члан 84. 

Уговором о раду послодавац и запослени могу да уговоре и услове забране 

конкуренције по престанку радног односа, у року који не може да буде дужи од две 

године по престанку радног односа. 

Забрана конкуренције из става 1. овог члана може се уговорити ако се послодавац 

уговором о раду обавеже да ће запосленом исплатити новчану накнаду у уговореној 

висини. 

Члан 85. 

Запослени не сме користити за сопствене потребе или упознати трећа лица са 

пословним тајнама које као такве одреди послодавац а биле су запосленом као пословна 

тајна саопштене или поверене или је до тих информација запослени дошао на други 

начин. 

Пословном тајном се сматрају и информације и подаци за које је очигледно да ће 

проузроковати штету послодавцу ако за њих сазнају неовлашћена лица. Запослени ће 

одговарати за одавање оваквих података ако је знао или је морао знати за такав значај који 

ти подаци имају за послодавца. 

Ако запослени прекрши забрану одавања пословне тајне, послодавац има право од 

запосленог да захтева накнаду целокупне штете укључујући и измаклу добит. 

 

Накнада штете 

Члан 86. 

Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези с радом, намерно или 

крајњом непажњом, проузроковао послодавцу, у складу са законом. 

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део 

штете коју је проузроковао. 
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Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете коју је 

проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету накнађују у 

једнаким деловима. 

Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за 

штету одговарају солидарно. 

Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету 

проузроковао и како се накнађује – утврђује послодавац, у складу са општим актом, 

односно уговором о раду. 

Ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама става 5. овог члана, о 

накнади штете одлучује надлежни суд. 

Запослени који је на раду или у вези с радом намерно или крајњом непажњом 

проузроковао штету трећем лицу, а коју је накнадио послодавац, дужан је да послодавцу 

накнади износ исплаћене штете. 

Члан 87. 

Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац 

је дужан да му накнади штету, у складу са законом и општим актом. 

 

Измена уговорених услова рада 

Члан 88. 

Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (у даљем 

тексту: анекс уговора): 

1. ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације 

рада; 

2. ради премештаја у друго место рада код истог послодавца, у складу са законом; 

3. ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца, у складу са 

законом закона; 

4. ако је запосленом који је вишак обезбедио остваривање права из члана 155. став 1. 

тачка 5) Закона о раду; 

5. ради промене елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде 

зараде, увећане зараде и других примања запосленог који су садржани у уговору о раду у 

складу са чланом 33. став 1. тачка 11) Закона о раду; 

6. у другим случајевима утврђеним законом, општим актом и уговором о раду. 

Одговарајућим послом у смислу става 1. тач. 1) и 3) овог члана сматра се посао за чије 

се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду 

којим је заснован радни однос. 

Члан 89. 

Уз анекс уговора о раду (у даљем тексту: анекс уговора) послодавац је дужан да 

запосленом достави писмено обавештење које садржи: разлоге за понуђени анекс уговора, 

рок у коме запослени треба да се изјасни који не може бити краћи од осам радних дана и 

правне последице које могу да настану непотписивањем анекса уговора. 

Ако запослени потпише анекс уговора у остављеном року, задржава право да пред 

надлежним судом оспорава законитост тог анекса. 

Запослени који одбије понуду анекса уговора у остављеном року, задржава право 

да у судском поступку поводом отказа уговора о раду у смислу члана 179. став 5. тачка 2) 

Закона о раду, оспорава законитост анекса уговора. 
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Сматра се да је запослени одбио понуду анекса уговора ако не потпише анекс 

уговора у року из става 1. овог члана. 

Члан 90. 

Ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, запослени може бити 

привремено премештен на друге одговарајуће послове на основу решења, без понуде 

анекса уговора у смислу члана 172. Закона о раду, најдуже 45 радних дана у периоду од 12 

месеци. 

У случају премештаја из става 1. овог члана запослени задржава основну зараду 

утврђену за посао са кога се премешта ако је то повољније за запосленог. 

Одредбе о премештају у смислу става 1. овог члана не примењују се и у случају 

закључивања анекса уговора на иницијативу запосленог. 

Измена личних података о запосленом и података о послодавцу и других података 

којима се не мењају услови рада може да се констатује анексом уговора, на основу 

одговарајуће документације, без спровођења поступка за понуду анекса у смислу члана 

172. Закона о раду. 

Уговор о раду са анексима који су саставни део тог уговора могу да се замене 

пречишћеним текстом уговора о раду, који потписују послодавац и запослени. 

 

Премештај у друго место рада 

Члан 91. 

Запослени може да буде премештен у друго место рада: 

1. ако је делатност послодавца такве природе да се рад обавља у местима ван седишта 

послодавца, односно његовог организационог дела; 

2. ако је удаљеност од места у коме запослени ради до места у које се премешта на 

рад мања од 50 км и ако је организован редован превоз који омогућава благовремени 

долазак на рад и повратак са рада и обезбеђена накнада трошкова превоза у висини цене 

превозне карте у јавном саобраћају. 

Запослени може да буде премештен у друго место рада ван случајева из става 1. овог 

члана само уз свој пристанак. 

 

Упућивање на рад код другог послодавца 
Члан 92. 

Запослени може да буде привремено упућен на рад код другог послодавца на 

одговарајући посао ако је привремено престала потреба за његовим радом, дат у закуп 

пословни простор или закључен уговор о пословној сарадњи, док трају разлози за његово 

упућивање, а најдуже годину дана. 

Запослени може, уз своју сагласност, у случајевима из става 1. овог члана и у 

другим случајевима утврђеним општим актом или уговором о раду, да буде привремено 

упућен на рад код другог послодавца и дуже од годину дана, док трају разлози за његово 

упућивање. 

Запослени може да буде привремено упућен у смислу става 1. овог члана у друго 

место рада ако су испуњени законски услови. 

Запослени са послодавцем код кога је упућен на рад закључује уговор о раду на 

одређено време. 

По истеку рока на који је упућен на рад код другог послодавца запослени има право да се 

врати на рад код послодавца који га је упутио. 
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Престанак радног односа 

Члан 93. 

Радни однос престаје: 

1. истеком рока за који је заснован; 

2. кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако 

се послодавац и запослени друкчије не споразумеју; 

3. споразумом између запосленог и послодавца; 

4. отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог; 

5. на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година живота; 

6. смрћу запосленог; 

7. у другим случајевима утврђеним законом. 

 

Члан 94. 

Запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца: 

1. ако је на начин прописан законом утврђено да је код запосленог дошло до губитка 

радне способности – даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка 

радне способности; 

2. ако му је, по одредбама закона, односно правноснажној одлуци суда или другог 

органа, забрањено да обавља одређене послове, а не може да му се обезбеди обављање 

других послова – даном достављања правноснажне одлуке; 

3. ако због издржавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајању дужем 

од шест месеци – даном ступања на издржавање казне; 

4. ако му је изречена мера безбедности, васпитна или заштитна мера у трајању дужем 

од шест месеци и због тога мора да буде одсутан са рада – даном почетка примењивања те 

мере; 

5. у случају престанка рада послодавца, у складу са законом. 

 

Споразумни престанак радног односа 

Члан 95. 

Радни однос може да престане на основу писменог споразума послодавца и 

запосленог. 

Послодавац је дужан да запосленог писаним путем обавести о последицама до 

којих долази у остваривању права за случај незапослености. 

 

Отказ од стране запосленог 

Члан 96. 

Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду. 

Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писменом облику, у 

отказном року који износи најмање 15 дана пре дана који је запослени навео као дан 

престанка радног односа. 

Општим актом или уговором о раду може да се утврди дужи отказни рок али не 

дужи од 30 дана. 

Отказ од стране послодавца 

Члан 97. 

Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани 

разлог који се односи на радну способност запосленог и његово понашање и то: 
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1. ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за 

обављање послова на којима ради; 

2. ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом; 

3. ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока 

мировања радног односа који је предвиђен законом, односно неплаћеног одсуства. 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини 

повреду радне обавезе, и то: 

1. ако несавесно или немарно извршава радне обавезе; 

2. ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења; 

3. ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада; 

4. ако не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему за личну 

заштиту на раду; 

5. ако учини другу повреду радне обавезе утврђену општим актом, односно уговором 

о раду. 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну 

дисциплину, и то: 

1. ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу 

са законом; 

2. ако не достави потврду о привременој спречености за рад у складу са законом; 

3. ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад; 

4. због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно 

употребе алкохола или других опојних средстава у току радног времена, које има или 

може да има утицај на обављање посла; 

5. ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног на 

раду и у вези са радом, независно од тога да ли је против запосленог покренут кривични 

поступак за кривично дело; 

6. ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа; 

7. ако запослени који ради на пословима са повећаним ризиком, на којима је као 

посебан услов за рад утврђена посебна здравствена способност, одбије да буде подвргнут 

оцени здравствене способности; 

8. ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је 

његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца. 

Послодавац може запосленог да упути на одговарајућу анализу у овлашћену 

здравствену установу коју одреди послодавац, о свом трошку, ради утврђивања околности 

из става 3. тач. 3) и 4) овог члана или да утврди постојање наведених околности на други 

начин у складу са општим актом. Одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца 

да изврши анализу сматра се непоштовањем радне дисциплине у смислу става 3. овог 

члана. 

Запосленом може да престане радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се 

односи на потребе послодавца и то: 

1. ако услед технолошких, економских или организационих промена престане 

потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла; 

2. ако одбије закључење анекса уговора у смислу члана 171. став 1. тач. 1-5) Закона о 

раду. 

 

Мере за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радних обавеза 
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Члан 98. 

Послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или непоштовање радне 

дисциплине у смислу члана 179. ст. 2. и 3. Закона о раду да, ако сматра да постоје 

олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, односно непоштовање радне 

дисциплине, није такве природе да запосленом треба да престане радни однос, уместо 

отказа уговора о раду, изрекне једну од следећих мера: 

1. привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од једног до 15 радних 

дана; 

2. новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је 

новчана казна изречена, у трајању до три месеца, која се извршава обуставом од зараде, на 

основу решења послодавца о изреченој мери; 

3. опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати 

уговор о раду без поновног упозорења, ако у наредном року од шест месеци учини исту 

повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине. 

 

Поступак пре престанка радног односа или изрицања друге мере 

Члан 99. 

Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у случају из члана 179. ст. 2. и 3. 

Закона о раду, запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о 

раду и да му остави рок од најмање осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни 

на наводе из упозорења. 

У упозорењу из става 1. овог члана послодавац је дужан да наведе основ за давање 

отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за 

давање одговора на упозорење. 

Члан 100. 

Послодавац може запосленом из члана 179. став 1. тачка 1) Закона о раду да откаже 

уговор о раду или изрекне неку од законских, ако му је претходно дао писано обавештење 

у вези са недостацима у његовом раду, упутствима и примереним роком за побољшање 

рада, а запослени не побољша рад у остављеном року. 

 

Члан 101. 

Запослени уз изјашњење може да приложи мишљење синдиката чији је члан, у 

законском року. 

Послодавац је дужан да размотри приложено мишљење синдиката. 

 

Члан 102. 

Ако откаже уговор о раду запосленом у случају из члана 179. став 5. тачка 1) 

Закона о раду, послодавац не може на истим пословима да запосли друго лице у року од 

три месеца од дана престанка радног односа, осим у случају који је предвиђен чланом 102. 

Закона о раду. 

Ако пре истека рока из става 1. овог члана настане потреба за обављањем истих 

послова, предност за закључивање уговора о раду има запослени коме је престао радни 

однос. 

Члан 103. 

Оправданим разлогом за отказ уговора о раду, у смислу члана 179. Закона о раду, не 

сматра се: 
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1. привремена спреченост за рад услед болести, несреће на раду или професионалног 

обољења; 

2. коришћење породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 

рада ради посебне неге детета; 

3. одслужење или дослужење војног рока; 

4. чланство у политичкој организацији, синдикату, пол, језик, национална 

припадност, социјално порекло, вероисповест, политичко или друго уверење или неко 

друго лично својство запосленог; 

5. деловање у својству представника запослених, у складу са законом; 

6. обраћање запосленог синдикату или органима надлежним за заштиту права из 

радног односа у складу са законом, општим актом и уговором о раду. 

 

Поступак у случају отказа 

Члан 104. 

Отказ уговора о раду из члана 179. став 1. тачка 1) и ст. 2. и 3. Закона о раду 

послодавац може дати запосленом у року од шест месеци од дана сазнања за чињенице 

које су основ за давање отказа, односно у року од годину дана од дана наступања 

чињеница које су основ за давање отказа. 

Отказ уговора о раду из члана 179. став 1. тачка 2) Закона о раду послодавац може 

дати запосленом најкасније до истека рока застарелости за кривично дело утврђено 

законом. 

 

Достављање акта о отказу уговора о раду 

Члан 105. 

Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи 

образложење и поуку о правном леку. 

Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно 

на адресу пребивалишта или боравишта запосленог. 

Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у смислу става 2. овог 

члана, дужан је да о томе сачини писмену белешку. 

У случају из става 3. овог члана решење се објављује на огласној табли послодавца 

и по истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеним. 

Запосленом престаје радни однос даном достављања решења осим ако законом или 

решењем није одређен други рок. 

Запослени је дужан да наредног дана од дана пријема решења у писаном облику 

обавести послодавца ако жели да спор решава пред арбитром у складу са законом. 

 

Обавеза исплате зараде и накнаде зараде 

Члан 106. 

Послодавац је дужан да запосленом, у случају престанка радног односа, исплати 

све неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до 

дана престанка радног односа у складу са општим актом и уговором о раду. 

Исплату обавеза из става 1. овог члана, послодавац је дужан да изврши најкасније у 

року од 30 дана од дана престанка радног односа. 
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Посебна заштита од отказа уговора о раду 

Члан 107. 

За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне неге детета послодавац не може запосленом да откаже 

уговор о раду. 

Запосленом из става 1. овог члана рок за који је уговором засновао радни однос на 

одређено време продужава се до истека коришћења права на одсуство. 

Решење о отказу уговора о раду ништаво је ако је на дан доношења решења о 

отказу уговора о раду послодавцу било познато постојање околности из става 1. овог 

члана или ако запослени у року од 30 дана од дана престанка радног односа обавести 

послодавца о постојању околности из става 1. овог члана и о томе достави одговарајућу 

потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа. 

 

Члан 108. 

Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у 

неповољан положај запосленог због његовог статуса или активности у својству 

представника запослених, чланства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима. 

Терет доказивања да отказ уговора о раду или стављање у неповољан положај 

запосленог није последица статуса или активности из става 1. овог члана је на послодавцу. 

 

Отказни рок и новчана накнада 

Члан 109. 

Запослени коме је уговор о раду отказан зато што не остварује потребне резултате 

рада, односно нема потребна знања и способности у смислу члана 179. став 1. тачка 1) 

Закона о раду, има право на отказни рок који се утврђује општим актом или уговором о 

раду, у зависности од стажа осигурања, а који не може бити краћи од осам нити дужи од 

30 дана. 

Отказни рок почиње да тече наредног дана од дана достављања решења о отказу 

уговора о раду. 

Запослени може, у споразуму са надлежним органом, да престане са радом и пре 

истека отказног рока, с тим што му се за то време обезбеђује накнада зараде у висини 

утврђеној општим актом и уговором о раду. 

 

Члан 110. 

Запослени коме је радни однос престао има право да од послодавца захтева 

потврду која садржи датум заснивања и престанка радног односа и врсту, односно опис 

послова на којима је радио. 

На захтев запосленог послодавац може дати и оцену његовог понашања и резултата 

рада у потврди из става 1. овог члана или у посебној потврди. 

 

 

Правне последице незаконитог престанка радног односа 

Члан 111. 

Ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног 

основа, на захтев запосленог, одлучиће да се запослени врати на рад, да му се исплати 
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накнада штете и уплате припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање за 

период у коме запослени није радио. 

Накнада штете из става 1. овог члана утврђује се у висини изгубљене зараде која у 

себи садржи припадајући порез и доприносе у складу са законом, у коју не улази накнада 

за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, бонуси, награде и друга 

примања по основу доприноса пословном успеху послодавца. 

Накнада штете из става 1. овог члана исплаћује се запосленом у висини изгубљене 

зараде, која је умањена за износ пореза и доприноса који се обрачунавају по основу зараде 

у складу са законом. 

Порез и допринос за обавезно социјално осигурање за период у коме запослени 

није радио обрачунава се и плаћа на утврђени месечни износ изгубљене зараде из става 2. 

овог члана. 

Ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног 

основа, а запослени не захтева да се врати на рад, суд ће, на захтев запосленог, обавезати 

послодавца да запосленом исплати накнаду штете у износу од највише 18 зарада 

запосленог, у зависности од времена проведеног у радном односу код послодавца, година 

живота запосленог и броја издржаваних чланова породице. 

Ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног 

основа, али у току поступка послодавац докаже да постоје околности које оправдано 

указују да наставак радног односа, уз уважавање свих околности и интереса обе стране у 

спору, није могућ, суд ће одбити захтев запосленог да се врати на рад и досудиће му 

накнаду штете у двоструком износу од износа утврђеног у складу са ставом 5. овог члана. 

Ако суд у току поступка утврди да је постојао основ за престанак радног односа, 

али да је послодавац поступио супротно одредбама закона којима је прописан поступак за 

престанак радног односа, суд ће одбити захтев запосленог за враћање на рад, а на име 

накнаде штете досудиће запосленом износ до шест зарада запосленог. 

Под зарадом из ст. 5. и 7. овог члана сматра се зарада коју је запослени остварио у 

месецу који претходи месецу у коме му је престао радни однос. 

Накнада из ст. 1, 5, 6. и 7. овог члана умањује се за износ прихода које је запослени 

остварио по основу рада, по престанку радног односа. 

 

Радна дисциплина 

Члан 112. 

Запослени је дужан да послове на које је распоређен извршава уредно, савесно, 

благовремено и квалитетно и да поштује овим Правилником прописану дисциплину, и то : 

1. да чува имовину послодавца и да са њом поступа са пажњом доброг домаћина ; 

2. да посао на који је распоређен обавља на месту и у време које је утврђено општим 

актом послодавца; 

3. да послове врши у складу са правилима струке; 

4. да чува пословну тајну; 

5. да рационално користи радно време и средства за рад; 

6. да извршава одлуке и налоге органа послодавца и непосредног руководиоца 

7. да негује колегијалне односе са другим запосленима; 

8. да се придржава заштите на раду и противпожарних мера. 
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Рад ван радног однопса 

Члан 113. 

Повремени и привремени послови 

Послодавац може за обављање послова који су по својој природи такви да не трају 

дуже од 120 радних дана у календарској години да закључи уговор о обављању 

привремених и повремених послова  са: 

1. незапосленим лицем 

2. запосленим који ради неппуно радно време – до пуног радног времена 

3. корисником старосне пензије 

Уговор из става 1.  овог члана закључује се у писаном облику. 

Послодавац може за обављање привремених и повремених послова да закључи уговора са 

лицем које је члан омладинске или студентске задруге у складу са прописима о задругама. 

 

Уговор о делу 

Члан 114. 

Послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова 

који су ван делатниости послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или 

оправку одређене ствар, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног 

посла.   

Ступање на снагу 

Члан 115. 

Овај Правилник ступа на снагу по претходно  добијеној  сагласности оснивача, 

даном објављивања у „Службеном гласнику општине Жабари“.  

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 116. 

Ако на дан ступања на снагу овог Правилника није коначно одлучено о правима, 

обавезама и одговорности запослених, на њих се примењују одредбе овог Правилника, ако 

је то за запослене повољније. 

Члан 117. 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку по коме је 

донет. 

 

                                                           Члан 118. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Јавног 

комуналног предузећа Комуналац Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 

бр.7/2014). 

 

 

 

За послодавца 

в.д. директор 

ЈКП  Комуналац Жабари 
                                                                                         Живорад Настић, дипл.економ.,с.р. 

 
 
 

____________________________________________ 
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На основу члана 13. Статута општине Жабари („Службени 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 дана 28.08.2018. године, 

донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

o давању  сагласности на  Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари за период од  01.01.-30.06.2018. године 

  

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари за период од 01.01.-30.06.2018. године,  који је усвојио  Надзорни 

одбор ЈКП Комуналац Жабари на седници одржаној дана  28.07.2018. године, под  бројем 

225/2018.  

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-75/18-01 

Дана: 28.08.2018. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

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

Жабари“, 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 дана 28.08.2018. године, 

донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

o давању  сагласности на  Извештај о реализацији годишњег  плана рада 

Предшколске установе  „Моравски цвет“ из  Жабара за радну 2017/2018. годину  

 

 

I 

 

Даје се сагласност на  Извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске 

установе „Моравски цвет“  из  Жабара за радну 2017/2018. годину, који је усвојио  

Управни одбор Предшколске установе „Моравски цвет“ из Жабара,    на седници 

одржаној  дана 16.07.2018. године, под  бројем 319.  

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-76/18-01 

Дана: 28.08.2018. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 130. и 137. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

РС“, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-

др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018), 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 Општинског веће општине Жабари, 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 28.08.2018.године донела је 

следеће  

 

 

     Р  Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу  члана  и председника Управног  одбора 

 Дома здравља Жабари 

 

 

      I 

 

 Разрешава се са  дужности члана и председника  Управног  одбора Дома здравља 

Жабари Савић Драган из Брзохода. 

 

      II 

  

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-77/18-01                                                    

Датум: 28.08.2018.год. 

Жабари       

 

 

 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                      Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 



 278 

 

На основу члана 130. и 137. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

РС“, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-

др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др. закон и 47/2018), 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 Општинског веће општине Жабари, 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној  дана 28.08.2018.године донела 

је следеће  

 

     Р  Е Ш Е Њ Е 

о именовању  члана и  председника Управног  одбора 

 Дома здравља Жабари 

 

I 

 

 За члана и председника Управног  одбора Дома здравља Жабари  именује се 

Раденковић Иван, дипл. правник из Жабара, до истека мандата Управном одбору Дома 

здравља Жабари,  именованог решењем СО Жабари, број 020-162/16-03 од 05.10.2016. 

године. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-78/18-01                                                   

Датум: 28.08.2018.год. 

Жабари       

 

 

 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                               Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 18.став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-

др.закон), члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („ Службени 

гласник РС“, бр. 52/2011), у вези чланова 37. Закона о култури („Службени гласник РС“, 

број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-исп.),  члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), 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 оставке 

директора Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ Жабари, Тање Милановић,  

број 02-20/2018-01 од 15.08.2018. године,   на предлог Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина  општине Жабари,  на седници одржаној дана 28.08.2018. године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу са дужности  директора Народне библиотеке „Проф. др 

Александар Ивић“  Жабари 

I 

 

 Разрешава се Тања Милановић, проф. разредне наставе из Жабара са дужности 

директора  Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ Жабари, са 31.08.2018. 

године, због подношења писане оставке број 02-20/2018-01 од 15.08.2018. године. 

  

II 

 

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

гласнику општине Жабари“. 

III 

 

Решење доставити: разрешеном директору, Народној библиотеци, Матичној 

библиотеци, шефу рачуноводства и персоналном референту Општинске управе општине 

Жабари. 

 

 

Број: 020-79/2018-01 

Датум: 28.08.2018.год. 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                                 Дејан Адамовић, с.р.                                                                                                      

 

 

 

 



 280 

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.закона и 83/2014-

др.закон), члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („ Службени 

гласник РС“, бр. 52/2011), у вези чланова 37. Закона о култури („Службени гласник РС“, 

број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-исп.),  члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), 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), на предлог 

Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина  општине Жабари,  на седници одржаној дана 28.08.2018. године, 

донела је  

 

      Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању на дужност вршиоца дужности  директора 

Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“  Жабари 

I 

 

 Именује се Марко Илић, дипл. економиста из Жабара, на  дужност вршиоца 

дужности  директора  Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ Жабари, са 

01.09.2018. године, на годину дана, са заснивањем радног односа на одређено време. 

  

II 

 

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

гласнику општине Жабари“. 

III 

 

Решење доставити: именованом в.д. директору, Народној библиотеци, Матичној 

библиотеци,  шефу рачуноводства и персоналном референту Општинске управе општине 

Жабари. 

 

 

Број: 020-80/2018-01 

Датум: 28.08.2018.год. 

Жабари 

                                          

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                             Дејан Адамовић, с.р. 
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На  основу  члана  44. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон , 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана 21. Статута  општине  

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 

и 6/2017) Председник општине  Жабари,  доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА СА  

РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ МРЕЖЕЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА И МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

 

I 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ радни тим за израду Елабората који садржи развојни план мреже: 

 

- За јавне предшколске установе, за период од пет година и 

- За јавне основне школе за период од четири, односно осам година 

у следећем саставу: 

 

1. Андрејић Марина, 

2. Марковић Небојша,  

3. Животић Дејан, 

4. Ђуровић Дејан, 

5. Живковић Весна 

6. Представник Школске управе Пожаревац, 

7. Ивковић Надица,   

8. Стојадиновић Јелена, 

9. Илић Марко.  

 

II 

 

Задатак радног тима је израда Елабората из члана I овог решења са развојним планом 

мреже на основу тренда природног прираштаја деце и ученика, као и миграционих 

кретања на територији општине Жабари. 

 

            III 

 

Елаборат садржи податке о: 

1. Укупном броју становника, броју и узрасту деце, односно ученика на одређеном 

подручју које је дефинисано од стране јединице локалне самоуправе, подручје 

школе; 

2. Специфичностима и величини терена, величини насеља, постојању подстандардних 

насеља, међусобној удаљености и саобраћајној повезаности насељених места, као и 

специфичностима брдско-планинских и приграничних подручја; 

3. Нивоу економског развоја јед инице локалне самоуправе; 
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4. Специфичностима локалне  традиције, национално мешовитим подручјима и 

подручјима  насељеним  националним мањинама и нивоу развијености  установа 

културе и спорта. 

 

 

 

IV 

 

Израду Елабората и нацрта предлога одлука о мрежи јавних предшколских установа и 

мрежи јавних основних школа, радни тим завршиће у року од 60дана и упутити 

надлежним органима општине Жабари на усвајање.  

 

         V 

 

Ово решење ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивањау „Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 61-1/2018-01  

 

у Жабарима, 22.08.2018.године  

 

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Јован Лукић, с.р. 
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На основу члана 10. Одлуке о јавним паркиралиштима (,,Службени гласник 

општине Жабари“ бр. 8 /2017) и члана 23. Статута општине Жабари (,, Службени гласник 

општине Жабари“, бр.7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Општинско веће 

општине Жабари, на седници одржаној дана    22.08. 2018. године, једногласно доноси 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 О КАТЕГОРИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

КОЈЕ МОГУ БЕСПЛАТНО  ДА КОРИСТЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНА ПАРКИНГ 

МЕСТА  НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом и других особа 

које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на 

јавним паркиралиштима на територији општине Жабари и одређују услови и поступак за 

остваривање овог права. 

 

Члан 2. 

 

 Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним 

паркиралиштима на територији општине Жабари могу остварити следеће категорије особа 

са инвалидитетом: 

 

- ратни и мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I-IV групе;  

- ратни и мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди V и VI групе, који имају 

оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак или 

ортопедско помагало; 

- лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе. 

 

Члан 3. 

 

Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним 

паркиралиштима на територији општине Жабари, осим особа из члана 2. овог правилника, 

могу да остваре и друге особе по основу: 

- обољења бубрега које захтева трајну хемодијализу;  

- губитка вида на оба ока 100%, односно смањења обостраног вида 90%; 

- трајног оштећења доњих екстремитета најмање 80%; 

- вишеструких сметњи у развоју и аутизма. 
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Члан 4. 

 

 Категорије особа са инвалидитетом наведене у члану 2. и лица из члана 3. овог 

Правилника могу да остваре право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг 

места на јавним паркиралиштима на територији општине Жабари, под условом: 

а) да имају пребивалиште на територији општине Жабари (доказ: лична карта, 

односно пријава пребивалишта за малолетно дете); 

б) да су власници возила (доказ: саобраћајна дозвола). 

Изузетно, уколико особа са инвалидитетом из члана 2. и члана 3. Правилника није 

власник возила, може се одобрити коришћење посебно обележених паркинг места само за 

једно возило чији је власник члан породице особе са инвалидитетом коју он наведе у 

овереној писаној изјави коју прилаже, односно брачни друг, родитељи, усвојиоци, деца, 

усвојеници и стараоци особе са инвалидитетом. 

 

Члан 5. 

 

Писмени захтев за коришћење бесплатног паркинг места подноси се Одељењу за 

привреду, урбанизам и друштвене делатности Општинске управе општине Жабари.  

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева прилаже: 

- фотокопију личне карте односно очитану личну карту, као доказ о месту 

пребивалишта,  

- фотокопију саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом или члана његовог 

заједничког домаћинства, као доказ о власништву на возилу, 

- извод из матичне књиге рођених, венчаних или решење о старатељству, као доказ о 

степену сродства са корисником права 

Поред општих услова из става 2. овог члана подносилац захтева доставља и 

одговарајућу документацију: 

- копију решења о признатом својству војног или цивилног инвалида рата (прибавља 

се по службеној дужности), за ратне и мирнодопске војне инвалиде и цивилне 

инвалиде рата од I до IV групе; 

- копију решења о признатом својству војног или цивилног инвалида (прибавља се 

по службеној дужности) и налаз ортопеда, за ратне и мирнодопске војне инвалиде и 

цивилне инвалиде V и VI групе, који имају оштећење доњих екстремитета и 

остварују право на ортопедски додатак или ортопедско помагало; 

- копију решења о остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица, коју 

издаје Фонд ПИО или Центар за социјални рад за лица оболела од дистрофије, 

параплегије, квадриплегије и церебралне парализе  

- копију решења о остваривању права на додатак за  помоћ и негу другог лица, коју 

издаје Фонд ПИО или Центар за социјални рад, за лица на хемодијализи  

- одговарајућу медицинску документацију о губитку/смањењу вида на оба ока 

- копију решења о утврђеном степену телесног оштећења које издаје фонд ПИО или 

одговарајућу медицинску документацију. 
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Члан 6. 

 

 Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности Општинске управе 

општине Жабари,  утврђује испуњеност услова из члана 2. и члана 3. овог Правилника и 

доноси Решење о признавању права на бесплатно паркирање возила на јавним 

паркиралиштима. 

О праву се одлучује најкасније у року од осам дана од дана подношења захтева. 

 
Члан 7. 

 
Решење којим се одобрава коришћење посебно обележених паркинг места за 

возила особа са инвалидитетом важи до краја календарске године у којој је поднет захтев. 
За кориснике који су наведено право остварили у претходној години, решење важи 

до 31. марта текуће године, под условом да није било промена које су од утицаја на 
остваривање овог права. 

 
Члан 8. 

 
 Против решења, Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности, може 

се изјавити жалба Општинском већу преко наведеног одељења Општинске управе, у року 

од 15 дана од дана достављања решења. 

 

Члан 9. 

 

На основу решења Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности 

Општинске управе општине Жабари, издаје се кориснику паркинг карту у форми 

налепнице, за текућу календарску годину. 

Паркинг карта у форми налепнице,  поставља се на десној унутрашњој страни 

предњег  ветробранског стакла возила. 

 

Члан 10. 

 

Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у “Службеном 

гласнику општине Жабари”. 

 

Број: 344-15/2018-01 

Датум: 22.08.2018. године 

У Жабарима    

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                                                                                                     

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                  Јован Лукић, с.р.                                                                   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Општинско веће  

Број : 06-20 /2018 - 03 

22.08.2018. године 

        Ж а б а р и  

 

 

 

 

  На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 127/2007) и 3. и 36. Одлуке о општинском већу општине Жабари, 

Општинско веће општине Жабари, на седници одржаној 22.08.2018. године, једногласно је 

донело  , 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К  
 

 

I 

 ДАЈЕ се САГЛАСНОСТ на Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја 

на путевима општине жабари , који је донео Савет за безбедност саобраћаја на путевима 

општине Жабари , на другој седници која је одржана 13.06.2018. године. 

 

 

II 

 Саставни део Закључка је Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Жабари , број : 06-20/2018-03 од 13.06.2018. године.  

 

 

III 

  Са овим Закључком упознати Савет за  безбнедност саобраћаја на путевима 

општине Жабари. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

       П Р Е Д С Е Д А В А Ј У Ћ И  

                                                                                       Лукић Јован, с.р. 
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. гласник РС“, бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018 
и 41/2018-др.закон) на Седници одржаној дана 13.06.2018. године Савет за безбедност саобраћаја 
на путевима општине Жабари доноси 
 
 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 
 
 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се ближе уређује делокруг рада, начин рада и одлучивања, задаци, 

извори финансирања, расподела средстава, организација и друга питања од значаја за рад 
Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Жабари (у даљем тексту: Савет). 
 

Члан 2.  
Савет, као тело за координацију има трајни задатак подстицања, организовања и 
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности општине 
Жабари. 
 

Члан 3. 

Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога 

покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже Oпштинском већу 
општине Жабари (у даљем тексту: Општинско веће), а посебно иницијативе за доношење 

стратешких аката, програма и планова, као што су: 

1. Стратегија безбедности саобраћаја на путевима, 

2. Годишњи ( Акциони) план безбедности саобраћаја, 

3. Програм рада у области безбедности саобраћаја, 

4. Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја и  
5. Иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа који се односе на                                                         
      безбедност саобраћаја. 
 

Члан 4. 

Савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност 
саобраћаја на путевима на територији општине Жабари. 
 

Члан 5. 

Одредбе овог Правилника су обавезне за све чланове Савета и друга лица која учествују у 
раду Савета или присуствују седницама овог органа, по позиву председника Савета. 
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Члан 6. 

Председник Савета се стара и одговоран је за правилну примену одредаба овог 
Правилника. 
 

Члан 7. 

Седнице Савета су отворене за јавност, осим ако овим Правилником, за поједине 
случајеве, није другачије одређено. 
 

Члан 8. 

Савет је независтан у свом раду. 

Савет за свој рад одговара Општинском већу. 

Савет је дужан да на захтев Општинског већа, а најмање једном годишње, поднесе 
извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима. 
 
 

II  ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА  

 

Члан 9. 

Задаци Савета су да: 

- анализира, прати и предлаже мере за унапређење опште безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Жабари, 
- обавља превентивно-промотивне активности и води кампању о безбедности саобраћаја 
на путевима на територији општине Жабари, 
- припрема предлог стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима који 
доноси Скупштина општине Жабари, а у складу са Националном стратегијом безбедности 
саобраћаја коју доноси Влада Републике Србије, 
- припрема Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Жабари, 
- обавља и друге послове везане за унапређење безбедности саобраћаја у складу са 
Законом. 
 
 

III  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА САВЕТА 

 

Члан 10. 

Извори средстава за послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима су: 
1.буџет општине, 
2.средства у висини од 30% наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима учињене на територији општине 
Жабари, 
3.поклони и донације општини Жабари, 

4. остали приходи. 

 

Члан 11. 

Средства у висини од 50% од средстава предвиђених из тачке 2. члана 10. користе се за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50% за финансирање: 
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- унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 

- превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, 

- научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и 

- техничко опремање јединица Саобраћајне полиције које контролишу и регулишу 
саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. 
- рада Савета. 
 

Члан 12. 

Средства из члана 11. овог Правилника користе се према Програму коришћења средстава 
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 
Жабари. 
Програм из става 1. овог члана на предлог Савета доноси Општинско веће, у складу са 
чланом 10. и 11. овог Правилника, а на основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима. 
 

IV  ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА 
 

Члан 13. 

У раду Савета учествују председник, заменик председника,секретар и чланови Савета као 
и представници других заинтересованих субјеката, по позиву председника. 
 

Члан 14. 

Савет може формирати радне групе као облик непосредног рада чланова Савета које су 
задужене за поједине активности безбедности саобраћаја на путевима и то за: 
1. унапређење саобраћајног образовања и васпитања, 

2. унапређење безбедности путева и улица у општини Жабари, 

3. техничко регулисање саобраћаја, 

4. заштиту рањивих учесника у саобраћају, 

5. превентивно - промотивне активности у безбедности саобраћаја, 

6. научно развојно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја на путевима и друго 

 

Члан 15. 

Свака радна група има најмање три члана, од којих је један председник радне групе. 

Председника и чланове радне групе именује Савет на својој седници. 

 

Члан 16. 

Председник радне групе се именује из редова чланова Савета, а чланови могу бити и друга 
лица. 
Председник и чланови радне групе доносе писмени извештај у коме износе свој став о 
питањима за која је радна група оформљена. 
О организовању, саставу и задацима и обавезама радних група Савет доноси посебан 
закључак. 
 

V  НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА 

 

Члан 17. 

Савет ради и одлучује о пословима из свог делокруга на седницама. 
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Седница Савета може се одржати ако истој присуствује већина од укупног броја чланова 
Савета. 
 

Члан 18. 

Председник Савета председава седницом Савета, организује и усклађује рад Савета и 
одговоран је за законитост рада Савета. 
Председника Савета у случају одсутности или спречености да остварује своје функције у 
Савету замењује заменик председника. 

 

Члан 19. 

Седницу Савета отвара председник Савета и утврђује да ли седници присуствује довољан 
број чланова за пуноважно одлучивање. 
У случају да седници не присуствује довољан број чланова за одлучивање, седница се 
одлаже. У том случају се одсутним члановима доставља писано обавештење о дану 
одржавања нове седнице. 
 

Члан 20. 

Председник Савета сазива седнице Савета писменим путем по својој иницијативи. Позив 
за седницу садржи место и време одржавања седнице. 
Позив за седницу доставља се члановима Савета најмање 3 дана пре дана за који се сазива 
седница. 
Изузетно, позив за седницу може се доставити и у краћем року, при чему је председник 
Савета дужан да на почетку седнице образложи такав поступак. 
Уз позив за седницу члановима Савета се доставља предлог дневног реда, материјал који 
се односи на предлог дневног реда и записник са претходне седнице. 
У хитним случајевима, седница Савета се може заказати и усменим путем или 

телефонским путем. 

 

Члан 21. 

Седница Савета се одвија по утврђеном дневном реду. 

Дневни ред предлаже председник Савета. 

Дневни ред се утврђује на основу предлога дневног реда који је назначен у позиву за 
седницу Савета. 

Сваки члан Савета има право да предложи измене и допуне дневног реда. 

Председник Савета позива чланове да се изјасне о предлогу дневног реда. Ако нема 
примедби на предлог дневног реда, предлог за измену и допуну, председник констатује да 
је предложени дневни ред усвојен. 
 

Члан 22. 

Када је дневни ред утврђен, прелази се на рад према усвојеним тачкама дневног реда. 

Ако је то потребно, расправљање по појединим тачкама дневног реда може почети 
излагањем одређеног известиоца. 
После излагања известиоца (ако га има), води се расправа о питању које је на дневном 
реду. 
Сваки учесник у дискусији може да изнесе предлог за решење питања о коме се дискутује. 
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Члан 23. 

Нико не може дискутовати на седници Савета пре него што затражи и добије реч од 
председавајућег на седници. 
Председавајући је дужан да сваком члану Савета да реч за дискусију по тачки дневног 
реда. 
На предлог председника Савета, у зависности од обима дневног реда, Савет може пре 
преласка на дневни ред да одлучи да се трајање појединачних дискусија ограничи. 
У раду Савета, по позиву, могу учествовати, без права одлучивања, представници 
општинских и републичких предузећа, установа, органа и организација, када се на 
седници разматрају питања из њихове надлежности. 

Председавајући може дати реч и другим лицима позваним на седницу. 
 

Члан 24. 

Када председник Савета сматра да је питање, које је на дневном реду седнице, довољно 
разјашњено може предложити да се дискусија оконча и да се приступи доношењу 
одговарајуће одлуке. 
 

Члан 25. 

Савет одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова Савета. 
Право гласа и одлучивања на седници Савета имају изабрани председник, заменик 
председника, секретар и чланови Савета. 
 
 
 

Члан 26. 

О реду на седници стара се председник. 

За повреду реда на седници Савета може се изрећи мера упозорења и одузимања речи. 

 

Члан 27. 

Мера упозорења се изриче члану Савета који својим понашањем, узимањем речи када му 
председник није дао, упадање у реч говорнику или сличним поступком нарушава ред на 
седници или поступа противно одредбама овог Правилника. 
Мера одузимања речи изриче се члану Савета који својим говором нарушава ред на 
седници или повређује одредбе овог Правилника, а већ је на истој седници упозорен на 
придржавање реда. 
Уколико члан Савета и после одузимања речи настави да својим говором и понашањем 

нарушава ред на седници Савета или поступа супротно одредбама овог Правилника, 

председник може да прекине седницу с тим што ће одредити време и датум наставка 
седнице. 

Меру упозорења и одузимања речи изриче председник Савета. 

 

Члан 28. 

Чланство у Савету престаје: 

- разрешењем, 

- подношењем оставке, 

- истеком мандата и 

- и у другим случајевима прописаним законом. 



 292 

Члан 29. 

Председника Савета разрешава Општинско веће на образложени предлог најмање 1/3 
чланова Општинског већа. 
Чланове Савета разрешава Општинско веће на образложени предлог најмање 1/3 чланова 
Општинског већа или на предлог председника Савета. 
Истовремено, са предлогом за разрешење, овлашћени предлагач подноси предлог за избор 

председника или члана Савета. Општинско веће истовремено доноси одлуку о разрешењу 
и избору председника или члана Савета. 

Председнику или члану Савета, који је разрешен, дужност престаје даном разрешења. 

 

Члан 30. 

У случају подношења оставке од стране председника или члана Савета, истом престаје 
функција даном одржавања седнице Општинског већа на којој је констатовано да је 

оставка поднета односно даном одржавања прве наредне седнице Општинског већа, ако је 
оставка поднета између две седнице Општинског већа. 

О поднетој оставци се не отвара расправа, нити се одлучује. 

На истој седници на којој је констатована оставка председника или члана Савета, на 
основу предлога овлашћеног предлагача, именује се нови председник или члан Савета 
 

Члан 31. 

О раду седнице Савета води се записник. 

Записник води секретар Савета. 

Записник садржи имена присутних чланова, дневни ред седнице, име председавајућег на 
седници, имена чланова који не присуствују седници, имена лица која по позиву учествују 
на седници, питања која су разматрана на седници и закључке донете по тим питањима. 
Председник, заменик председника, секретар и чланови Савета имају право да ставе 
примедбе на записник. 
Приликом усвајања записника, Савет одлучује о примедбама које су стављене на 
записник. 
Записник потписују председавајући и секретар Света који води Записник. 
 

VI  АКТИ САВЕТА 

 

Члан 32. 

Савет доноси предлоге и закључке који се достављају Општинском већу на даљу 
надлежност. 
 

Члан 33. 

Одлуке које донесе Савет потписује председник Савета, а у случају његове спречености, 
заменик председника Савета. 
 

Члан 34. 

Председник је дужан да одустане од примене одлуке Савета за коју сматра да није у 
складу са Законом. 
Председник може писмено овластити поједине чланове Савета да потписују поједине акте 
у вези са распоређеним пословима. 
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Члан 35. 

Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Савета врши 
Општинска управа општине Жабари. 
 

Члан 36. 

У свом раду Савет користиће печат Општинског већа општине Жабари. 

 

 

VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Жабари". 
 
 
 
 
 
 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 06-20/2018-03 

У Жабарима 

Дана 13.06.2018.године 

                                                        

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

                                                                                                           Слободан Јовановић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Општинско веће  

Број : 06-20 /2018 - 03 

22.08.2018. године 

        Ж а б а р и  

 

 

 

 

  На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 127/2007) и 3. и 36. Одлуке о општинском већу општине Жабари, 

Општинско веће општине Жабари, на седници одржаној 22.08.2018. године, једногласно је 

донело  , 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К  
 
 

I 

 ДАЈЕ се САГЛАСНОСТ на Програм коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Жабари за 2018. 

годину , који је донео Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Жабари , на 

другој седници која је одржана 13.06.2018. године. 
 

 

II 

 Саставни део Закључка је Програм коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Жабари за 2018. 

годину , број : 06-20/2018-03 од 13.06.2018. године.  

 

III 

  Са овим Закључком упознати Савет за  безбнедност саобраћаја на путевима 

општине Жабари. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

       П Р Е Д С Е Д А В А Ј У Ћ И  

                                                                                       Лукић Јован, с.р. 
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          На основу члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима  

(''Сл. гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС и 55/2014, 96/15-

др.закон, 9/16-ОдлукеУС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др.закон), Савет за безбедност 

саобраћаја нa путевима општине Жабари, на другој седници одржаној дана 13.06.2018. 

године, донеo је 
 

 

П Р О Г Р А М 
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Жабари за 2018. годину 

 
1. Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији општине Жабари за 2018. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се 

начин коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на 

територији општине Жабари, за активности које се током 2018. године планирају у 
циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 

2. Средства за реализацију овог Програма, на седници Скупштине општине Жабари 

одржаној 08.06.2018.године су отворене позиције на функцији 360-јавни ред и 

безбедност некласификовани на другом месту у износу од 1.800.000,00 динара, што је 

иначе планирани износ Прихода од новчаних казни за прекршаје у саобраћају за 

2018.годину. 

   Коришћење наведених средстава биће засновано на принципу финансирања  

програмских задатака из реалних извора, по динамици које обезбеђује реализацију 

расхода по утврђеним приоритетима, до нивоа реализованих прихода. Уколико се 

приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према 

степену приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине 

Жабари (у даљем тексту: Савет). 

 

3. Средства за реализацију овог Програма  у 2018. години, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013-одлука УС и 55/2014, 96/15-др.закон, 9/16-ОдлукеУС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-

др.закон) користиће се према следећем: 

 

Редни 

број 

                                          

                                         Н  А  М  Е  Н  А 

     Износ  

у динарима 

 

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 700.000,00 

1.1 Саобраћајно-техничко уређење зона школа 

 

200.00,00 

1.2 Израда пројеката и студија о унапређењу безбедности саобраћаја у 

зони школа 

 

200.00,00 

1.3 Израда пројеката вертикалне и хоризонталне саобраћајне 

сигнализације на државним путевима 

100.000,00 
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1.4 Постављање саобраћајне сигнализације 

 

200.000,00 

 

2. 

 

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

 

200.000,00 

2.1 Учешће Савета у опремању школа и предшколских установа 

средствима и опремом за унапређивање саобраћајног васпитања и 

образовања 

200.000,00 

3. Превентивно-промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја 

700.000,00 

3.1 Набавка дечијих ауто седишта за децу рођену у 2016. 2017. и 2018. г 

 

400.000,00 

3.2 Набавка светлећих ротација за тракторе 

 

300.000,00 

4. Рад општинског тела за безбедност саобраћаја 50.000,00 

4.1 Учешће Савета на стручним скуповима  

(трошкови семинара, едукација идт.) 

50.000,00 

5. Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа 

надлежних за безбедност саобраћаја 

150.000,00 

5.1 Опремање јединица саобраћајне полиције неопходном опремом за 

рад на терену у циљу побољшања безбедности саобраћаја  

(алкометри, фотоапарат, батеријске лампе идр.) 

150.000,00 

                                    У  К  У  П  Н  О 

 

1.800.000,00 

 

4. Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Жабари достављаће 

Општинском већу Годишњи извештај о реализацији Програма коришћења средстава за 

унапређења безбедности саобраћаја, најкасније до 31. јануара текуће године за 

предходну годину. 

 

5. Стручне и административно-техничке послове у вези са реализацијом Програма 

обављаће Општинска управа општине Жабари. 

     Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

 

6. Овај Програм објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 06-20/2018-03 

У Жабарима 

Дана 13.06.2018.године 

                                                         

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                                                                                                             Слободан Јовановић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Општинско веће  

Број : 06-22 /2018 - 01 

22.08.2018. године 

        Ж а б а р и  

 

 

 

 

  На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 127/2007) и 3. и 36. Одлуке о општинском већу општине Жабари, 

Општинско веће општине Жабари, на седници одржаној 22.08.2018. године, једногласно је 

донело   

 

 

 

З А К Љ У Ч А К  
 

 

I 

 ДАЈЕ се САГЛАСНОСТ на Измену и  допуну Програма коришћења средстава 

за фианнсирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Жабари за 2018. годину , коју је донео Савет за безбедност саобраћаја на путевима 

општине Жабари , на трећој седници која је одржана 04.07.2018. године. 
 

 

 

II 

 Саставни део Закључка је Измена и допуна Програма коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Жабари за 2018. Годину , б рој : 06-22/2018-01 од 04.07.2018. године.  

 

III 

  Са овим Закључком упознати Савет за  безбнедност саобраћаја на путевима 

општине Жабари. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

       П Р Е Д С Е Д А В А Ј У Ћ И  

                                                                                       Лукић Јован, с.р. 
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          На основу члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', 

бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС и 55/2014, 96/15-др.закон, 9/16-ОдлукеУС, 

24/2018, 41/2018 и 41/2018-др.закон), Савет за безбедност саобраћаја нa путевима општине 

Жабари, на трећој седници одржаној дана 04.07.2018. године, донеo је 
 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Жабари за 2018. годину 

 

 

1.  У тачки  3. основног Програма у 2018. години, извршиће се измена и допуна средства 

за реализацију овог Програма у 2018. години и користиће се према следећем: 

 

Редни 

број 

                                          

                                         Н  А  М  Е  Н  А 

     Износ  

у динарима 

 

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 700.000,00 

1.1 Израда пројеката и студија о унапређењу безбедности саобраћаја у зони 

школа 

250.000,00 

1.2 Саобраћајно-техничко уређење зона школа 200.000,00 

1.3 Постављање саобраћајне сигнализације 250.000,00 

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 200.000,00 

2.1 Учешће Савета у опремању школа и предшколских установа средствима и 

опремом за унапређивање саобраћајног васпитања и образовања 

200.000,00 

3. Превентивно-промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја 

700.000,00 

3.1 Набавка дечијих ауто седишта за децу рођену у  2017 и 2018 години 400.000,00 

3.2 Набавка светлећих ротација за тракторе 300.000,00 

4. Рад општинског тела за безбедност саобраћаја 50.000,00 

4.1 Учешће Савета на стручним скуповима  

(трошкови семинара, едукација идт.) 

50.000,00 

5. Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних 

за безбедност саобраћаја 

150.000,00 

5.1 Опремање јединица саобраћајне полиције неопходном опремом за рад на 

терену у циљу побољшања безбедности саобраћаја  

(алкометри, фотоапарат, батеријске лампе идр.) 

150.000,00 

                                    У  К  У  П  Н  О 1.800.000,00 

 

2. Ову измену и допуну Програма упутити Општинском већу општине Жабари на усвајање. 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 06-22/2018-01 

У Жабарима                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Дана 04.07.2018.године                                                                                Слободан Јовановић, с.р. 
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