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 На основу члана 7. члана 11. став 1. и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин. 

изн, 99/15 - усклађени. дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени. дин. изн, 104/16 - др. закон, 96/17 - 

усклађени. дин. изн, 89/2018 - усклађени дин. износ и 95/2018 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 3. 

и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Жабари("Службени гласник општине 

Жабари", број 1/19), након oдржане јавне расправе, на предлог Општинског већа, Скупштина 

општине Жабари, на седници, одржаној 18.12. 2019. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

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

права, предмета и услуга на територији општине Жабари и утврђују обвезници, висина, олакшице, 

рокови и начин плаћања.  

Члан 2. 

Комунална такса плаћа се за:  

1) истицање фирме на пословном простору;  

2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;  

3) држање средстава за игру ("забавне игре");  

Члан 3. 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано 

плаћање комуналне таксе.  

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

прописано плаћање комуналне таксе.  

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

Таксена обавеза за плаћање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору настаје 

даном издавања решења о регистрацији од стране надлежног органа и траје док обвезник не пријави 

престанак коришћења права, предмета или услуге.  

Таксена обавеза за плаћање комуналне таксе за држање средстава за игру настаје даном почетка 

држања средстава за игру у пословном простору обвезника и траје док обвезник не пријави 

престанак коришћења права, предмета или услуге.  

Члан 4. 

Комуналне таксе утврђују се у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и 

техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство, висине годишњег прихода и по деловима територије, односно у зонама у 

којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе и то:  

ПРВА ЗОНА – обухвата насељено место Жабари. 

ДРУГА ЗОНА – обухвата насељена места и то: Александровац, Влашки До, Симићево, Ореовица, 

Породин. 

ТРЕЋА ЗОНА – обухвата насељена места и то: Четереже , Брзоходе, Кочетин, Миријево, 

Свињарево, Тићевац, Полатна, Сибница, Витежево. 

Члан 5. 

Обвезник комуналне таксе за држање средстава за игру ("забавне игре") дужан је да поднесе 

пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе Општинској управи општине Жабари - 

Одељење за буџет и финансије - Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода , у року од 30 

дана од дана почетка држања средстава за игру.  

Члан 6. 

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је да поднесе пријаву 

за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе Општинској управи општине Жабари - Одељење 

за буџет и финансије - Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода у року од 30 дана од дана 

издавања решења о регистрацији од стране надлежног органа.  

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је да сваке године 

поднесе пореску пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе, а по изради редовних 
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финансијских извештаја исте достави Општинској управи општине Жабари - Одељење за буџет и 

финансије - Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода као и обавештење о разврставању 

према закону којим се уређује рачуноводство.  

У случају да обвезник не поднесе пријаву и наведену документацију у наведеним роковима, 

надлежни орган ће донети решење на основу података органа који врши упис у регистар као и на 

основу података других надлежних органа.  

Члан 7. 

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену која утиче на настанак, промену или 

престанак таксене обавезе пријави Општинској управи општине Жабари - Одељење за буџет и 

финансије - Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода у року од 30 дана од дана настанка 

промене.  

Члан 8. 

Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе утврђује Општинска управа 

општине Жабари - Одељење за буџет и финансије - Одсек за утврђивање и наплату локалних 

прихода.  

Обрасци:  

- пријава за комуналну таксу за истицање фирме (ПП ЛКТ)  

- пријаву за комуналну таксу за држање средстава за игру - "забавне игре" (ПП ЛКТ-ЗИ) су саставни 

део ове одлуке.  

Члан 9. 

Комунална такса плаћа се:  

- на основу решења Општинске управе општине Жабари - Одељења за буџет и финансије - Одсека 

за утврђивање и наплату локалних прихода за тарифни број 1 и 3 и  

- приликом регистрације возила за тарифни број 2.  

Члан 10. 

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и 

организација, органа и организација локалне самоуправе и установе чији је оснивач општина 

Жабари. 

Члан 11. 

У погледу начина утврђивања комуналне таксе, поступка по правним лековима, застарелости, 

наплате, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, принудне наплате и осталог што није посебно 

уређено овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији.  

Члан 12. 

Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе за трезор 

Републике Србије, прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 

прихода и распореду средстава са тих рачуна. 

Члан 13. 

Државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне 

службе и организације које издају одобрења за коришћење предмета, права и услуга или воде 

евиденцију о коришћењу предмета, права и услуга, за које се плаћа комунална такса, дужни су да по 

службеној дужности доставе Општинској управи општине Жабари - Одељењу за буџет и финансије 

- Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода акте од значаја за утврђивање и наплату 

комуналне таксе.  

Члан 14. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

1) не поднесе или не поднесе у прописаном року надлежном органу пријаву за утврђивање обавезе 

по основу комуналне таксе за држање средстава за игру (члан 5. Одлуке);  

2) не поднесе или не поднесе у прописаном року надлежном органу пријаву за утврђивање обавезе 

по основу истицања фирме на пословном простору и ако не достави или не достави у прописаном 

року финансијски извештај или обавештење о разврставању (члан 6. став 1. и 2. Одлуке);  

3) не пријави или не пријави у прописаном року надлежном органу сваку насталу промену која 

утиче на настанак, промену или престанак таксене обавезе (члан 7. Одлуке).  
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

15.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 40.000,00 динара.  

За прекршаје из овог члана, надлежни инспектор у локалној пореској администрацији  издаје 

прекршајни налог у складу са законом.  

Члан 15. 

Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за поједина права, предмете и услуге.  

Члан 16. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама ("Сл. гласник 

општине Жабари", број 13/18) и Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама 

("Сл. гласник општине Жабари", број 2/19). 

 

 

Члан 17. 

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

Жабари", а примењиваће се од 1.јануара 2020. године.    

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

Тарифни број 1. 

1. Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: такса) 

утврђује се на годишњем нивоу у зависности од регистроване претежне делатности обвезника, 

односно према делатности обвезника сходно Закону и Уредби о класификацији делатности а за чије 

обављање се издаје одобрење, односно сертификат надлежног органа, а која није регистрована као 

претежна делатност, величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по 

зонама у којима се налази пословни објекат на којем је истакнута фирма и то:  

1) предузетници и мала правна лица који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

малих правних лица која обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 

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

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

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

Прва зона – 60.000,00 

Друга зона – 54.000,00 

Трећа зона – 30.000,00 

 

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

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

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

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

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека):  

Прва зона – 72.000,00 

Друга зона – 64.000,00 

Трећа зона – 57.000,00 

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

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

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

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

и ноћних барова и дискотека): 

 Прва зона -100.000,00 

Друга зона – 90.000,00 

Трећа зона – 80.000,00 

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

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

делатност: 
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А) банкарство, осигурање имовине и лица, поштанске, мобилне и телефонске услуге: 

 Прва зона –180.000,00 

Друга зона – 160.000,00 

Трећа зона – 140.000,00 

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

производима, електропривреде:  

Прва зона – 220.000,00 

Друга зона – 200.000,00 

Трећа зона – 180.000,00 

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

дискотека:  

Прва зона –260.000,00 

Друга зона – 240.000,00 

Трећа зона – 200.000,00 

НАПОМЕНА  

1. Фирма, у смислу закона, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или 

физичко лице обавља одређену делатност, без обзира да ли се обележје налази са улице, у ходнику, 

дворишту, на степеништу, улазним вратима или на ма ком другом месту зграде, бараке и др. где се 

налази пословна просторија у којој се основна делатност или занимање обавља.  

2. Комунална такса утврђена на начин из овог тарифног броја плаћа се за сваку истакнуту фирму, 

односно на назив без обзира где је истакнут и у ком облику.  

3. Такса на истакнуту фирму плаћа се за седиште, представништво и за сваку пословну јединицу 

правног лица или предузетника на територији општине Жабари. За пословне јединице фирми чије је 

седиште на територији општине Жабари такса се умањује за 40% од прописаног износа.  

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

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

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

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

надлежног органа. 

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

4. Предузетници за време привремене одјаве и правна лица у поступку ликвидације ослобођени су 

плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.  

5. Обвезници плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да таксу плате до 15-тог у 

месецу за претходни месец по решењу из претходне године. Разлику у износу таксе по решењу из 

претходне године и решења за текућу годину обвезник је дужан да измири у року од 15 дана по 

пријему решења.  

6. Таксени обвезници који се региструју у текућој години, у обавези су да у року од 30 дана, од дана 

регистрације, поднесу пореску пријаву за локалну комуналну таксу за истицање фирме и исту 

плаћају у износу прописану овим тарифним бројем у року од 15 дана од дана пријема решења о 

задужењу. Ако се фирма истакне у току године, обвезник таксе је дужан да поднесе пријаву за 

истицање фирме у року од 30 дана од дана истицања фирме.  

7. Обвезници овог тарифног броја који у току године престану са обављањем регистроване 

делатности или код Агенције за привредне регистре евидентирају привремену одјаву, дужни су да 

уз приложени доказ - решење о брисању или привременој одјави - ликвидацији из Агенцији за 

привредне регистре у року од 30 дана од дана настале промене обавесте Локалну пореску 

администрацију.  

8. Обвезници овог тарифног броја у обавези су да у року од 30 дана од дана настанка било какве 

промене у пословању обавесте Локалну пореску администрацију.  

9. Обвезници комуналне таксе дужни су да сваке године подносе пореску пријаву за утврђивање 

локалне комуналне таксе, а по изради редовних финансијских извештаја исте доставе Општинској 

управи општине Жабари - Одељењу за буџет и финансије - Одсеку за утврђивање и наплату 

локалних прихода као и обавештење о разврставању према закону којим се уређује рачуноводство.  
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10. Средња правна лица, мала правна лица и предузетници који су регистровани за обављање 

производне делатности а имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, плаћају комуналну 

таксу утврђену овим тарифним бројем умањену за 10%.  

11. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

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

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

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

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

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

50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору.  

Предузетницима који су привремено одјавили обављање делатности умањује се годишњи износ 

таксе овог тарифног броја за време трајања привремене одјаве (с тим да за време трајања 

привремене одјаве фирма није истакнута).  

12. Такса из овог тарифног броја плаћа се на основу задужења надлежног Одељења за буџет и 

финансије - Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода, месечно у висини 1/12 годишњег 

износа комуналне таксе и то до 15. у месецу.  

 

Уплатни рачун  Број уплатног рачуна  Позив на број одобрења  

Комунална такса за истицање фирме  
840-716111843-35  

По решењу надлежног 

органа  

 

Тарифни број 2. 

За држање моторних друмских и прикључних возила, утврђује се годишња такса и то:  

Редни 

број  

Врста возила  Износ таксе 

1  ТЕРЕТНА ВОЗИЛА   

1.1  За камионе до 2 т носивости  1.730 

2.1  За камионе од 2 т до 5 т носивости  2.300 

3.1  За камионе од 5 т до 12 т носивости  4.020 

4.1  За камионе преко 12 т носивости  5.740 

2.  За теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле)  

570 

3.  ПУТНИЧКО ВОЗИЛО   

3.1  До 1.150 цм3 570 

3.2  Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.140 

3.3  Преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.720 

3.4  Преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.300 

3.5  Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.470 

3.6  Преко 3.000 цм3 5.740 

4.  МОТОЦИКЛИ   

4.1  До 125 цм3 460 

4.2  Преко 125 цм3 до 250 цм3 680 

4.3  Преко 250 цм3 до 500 цм3 1.140 

4.4  Преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.390 

4.5  Преко 1.200 цм3 1.720 

5.  АУТОБУС И КОМБИ БУСЕВИ   

   По регистрованом седишту  50 

6.  ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА, ТЕРЕТНЕ ПРИКОЛИЦЕ, 

ПОЛУПРИКОЛИЦЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ ТЕРЕТНЕ 

ПРИКОЛИЦЕ ЗА ПРЕВОЗ ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА 

ТЕРЕТА  
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6.1  1т Носивости  460 

6.2  Од 1 т до 5 т носивости  800 

6.3  Од 5 т до 10 т носивости  1.090 

6.4  Од 10 т до 12 т носивости  1.500 

6.5  Носивости преко 12 т  2.300 

7.  ВУЧНА ВОЗИЛА (ТЕГЉАЧИ) чија је снага мотора   

7.1  До 66 киловата  1.720 

7.2  Од 66 до 96 киловата  2.300 

7.3  Од 96 до 132 киловата  2.900 

7.4  Од 132 до 177 киловата  3.470 

7.5  Преко 177 киловата  4.610 

8.  ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА 

АДАПТИРАНА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ 

РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ, РАДЊЕ И 

АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА 

ЗА ПРЕВОЗ ПЧЕЛА  

1.140 

 

НАПОМЕНА  

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

регистрације или продужетка регистрације моторних и прикључних возила. 

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

доказ о уплати таксе по овом тарифном броју.  

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

регистрације возила, унапред за 12 месеци. 

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 

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

њено име прво региструје у једној години; 

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

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

региструје у једној години; 

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

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

региструје у једној години; 

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

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

превоз њихових чланова; 

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

услова за годину у којој се врши регистрација. 

Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације, и то: 

Уплатни рачун  Број уплатног рачуна  

Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина 

840-714513843-04  

 

Тарифни број 3. 

За држање средстава за игру - забавне игре (билијар, пикадо, флипери, електронске видео игре, 

сега-апарати, забавне игре на рачунарима, симулатори, видео аутомати, и др. сличне игре) такса се 

утврђује у дневном износу по једном средству за игру:  

Прва зона – 20,00 дин. 

Друга зона -  18,00 

Трећа зона – 15,00 

 



 8 

НАПОМЕНА: 

1. Под забавним играма сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, 

флиперима и другим сличним направама које се стављају у погон помоћу новца или жетона, 

пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може 

остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на једну или више 

бесплатних игара исте врсте.  

2. Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник простора (правно лице или предузетник - 

физичко лице) који држи средства за игру (забавне игре) у том простору.  

3. Обвезник комуналне таксе за држање средстава за игру ("забавне игре") дужан је да поднесе 

пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе Општинској управи општине Жабари – 

Одељењу за буџет и финансије – Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, у року од 30 

дана од дана почетка држања средстава за игру.  

4. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, до 15.-ог у месецу за 

претходни месец.  

Уплатни рачун  Број уплатног рачуна Позив на број одобрења  

Комуналне таксе за држање средстава за игру 

("забавне игре") 
840-714572843-29   По решењу надлежног органа 

 

 

 

Број: 020-117/19-01 

Дана: 18.12.2019. године 

Жабари             

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Адамовић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:______________________________________ 

 

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ 

НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

 
1. ПИБ_______________________________________________________________________ 

2. МАТИЧНИ БРОЈ ___________________________________________________________ 

3. ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ________________________________________________________ 

4. НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ________________________________________________________ 

5. ДАТУМ ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ____________________________________ 

6. ДАТУМ ПРЕСТАНКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТ___________________________________ 

7. БРОЈ ПОСЛОВНОГ РАЧУНА                                          БАНКА 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.НАЗИВ ФИРМЕ_______________________________________________________________ 

9.МЕСТО______________________________________________________________________ 

10.УЛИЦА,БРОЈ________________________________________________________________ 

11.ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВЛАСНИК_________________________________________________ 

    ЈМБГ ______________________________________________________________________ 

АДРЕСА_____________________________________________________________________ 

12.КЊИГОВОДСТВО___________________________________________________________ 

13.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И БРОЈ ТЕЛЕФОНА________________________________________ 

14.ИЗДВОЈЕНЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

 

РБ АДРЕСА         Назив                             Шифра                      Датум почетка            

             објекта                        делатности                 обављања делатности      

   1._____________ _______________ ___________________ _______________________ 

2._____________ _______________ ___________________ ________________________ 

 

3.________________________________________________________________________ 

           

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву 

странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 

води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 

ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за 

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

 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У 

ПОЉИМА ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. Решење о регистрацији за правна 

лица/предузетнике 
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Напомена:  
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави служби локалне пореске 

администрације  општине Жабари у року од 30 дана од дана настанка промене. 

 

У________________________________,год. 

 

 Име и презиме/физичког лица/пословно име 

правноглица/предузетника 

 Подносиоца пријаве  

 

Потпис подносиоца пријаве  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:______________________________________ 

 

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 

ИГРУ(ЗАБАВНЕ ИГРЕ) 

 

Подаци о подносиоцу захтева: 

 

Назив фирме   ПИБ 

 

 

 Матични број 

Назив делатности  Шифра делатности  Адреса седишта 

и датум почетка 

обављања 

делатности 

 

 

    

Адреса простора ван седишта   Датум почетка 

обављања 

делатности у 

простору ван 

седишта 

 Телефон 

 

Подаци о оснивачу: 

______________________________________      _____________________    ___________________                      

Име и презиме оснивача                 ЈМБГ Адреса становања 

Подаци о апарату: 

______________________________________      _____________________   _____________________ 

     Врста апарата           Mарка апарата Tип апарата 

_____________________________________________________________________________________

_ 

     Серијски број     Комада                                 Период држања  апарата 
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Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву 

странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 

води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 

ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за 

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

 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У 

ПОЉИМА ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. Решење о регистрацији за правна 

лица/предузетнике 
 

 

 

 

Рок за решавање предмета: ___________дана од дана подношења захтева. 

 

  У , ____________________ год.  М.П.    

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

               Потпис подносиоца захтева 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

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

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

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

83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон), којима су уређени услови за увођење локалних такса, које 

су изворни приход Општине. 

На основу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

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

дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 

89/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон), утврђује начин и мерила којима се одређује 

висина локалних комуналних такси по прописаним тарифама, поштујући при том законска 

ограничења.  

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

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

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

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

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

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

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

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

(у даљем тексту: фирмарина). 

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

као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 
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производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу највише до десет просечних зарада. 

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

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

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

надлежног за послове статистике (просечна зарада за период јануар – август 2019. године према 

подацима органа надлежног за послове статистике за територију општине Жабари износи 39.862,00 

динара). 

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

фирмарине, уз претходну сагласност министарства надлежног за финансије. 

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

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

приликом регистрације возила.  

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

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

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

износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

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

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

комуналне таксе. 

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

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

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

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

Републике Србије." 

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

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

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

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

83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон) предвиђено је да јединица локалне самоуправе може 

утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и 

техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, 

предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.  

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

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

плаћања локалне комуналне таксе.  
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Чланом 32. тач. 3) и 13) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) предвиђено је да скупштина општине, у складу 

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

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

припадају по закону. 

У складу са Законом о финансирању локалне самоуправе и Законом о трговини ("Сл. гласник 

РС", бр. 52/2019), фирмарина се плаћа када је фирма истакнута, укључујући ситуацију када постоји 

обавеза истицања фирме за одређена друштва (трговце). Закон о трговини у члану 32. прописује да 

је трговац дужан да на продајном месту има видно истакнуто пословно име, односно назив или 

скраћено пословно име. 

Законским одредбама су утврђене надлежности општине у погледу својих изворних јавних 

прихода, укључујући локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору 

(фирмарину). Општини припадају ти приходи остварени на њеној територији. Такође, прописано је 

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

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

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

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

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

објеката у више општина са више истакнутих фирми. 

Одредбама Статута општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", бр. 1/19), 

предвиђено је да Општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом утврђује стопе 

изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада. 

 У складу са Статутом општине Жабари, доношење ове одлуке у надлежности је 

Скупштине општине Жабари.  

 

II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ 

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

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

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

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

наредну годину. 

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

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

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

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

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

појединих таксених облика и одређивање таксених обвезника. 

         Чланом15в Закона о финансирању локалне самоуправе Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 

- усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 

- др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон) 

прописани су највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације 

возила.  

 

Обрађивач: 

Одељење за буџет и финансије 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                          Небојша Миловановић, с.р. 
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 На основу члана 6. и члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013 – усклађени дин.изн.125/2014...95/2018), члана 

32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,83/2014, 101/2016 

...47/2018), члана  236. члана 239. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени 

гласник РС", број 95/2018),  и члана 40. Статута општине Жабари ("Службени гласник општине 

Жабари", бр. 1/19), након одржане јавне расправе, на предлог Општинског већа, Скупштина 

општине Жабари на седници одржаној  18.12.2019.године, донела је 

 

 

О Д Л У К А 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

 ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

  

  

ЧЧллаанн  11..  

  

Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за територију 

општине Жабари, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине 

надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.  

  

ЧЧллаанн  22..  

  

Накнаде за коришћење јавне површине, су:  

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности;  

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу 

особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу. 

Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара јесте 

површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која је доступна свим 

корисницима под једнаким условима: 

- јавна саобраћајна површина ( пут, улица, пешачка зона и сл.); 

- трг;  

- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и 

-  јавна површина блока ( парковски уређене површине и саобраћајне површине). 

Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  у смислу става 1. 

тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, 

аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других 

услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска 

говорница  и слични објекти, башта угоститељског објекта;  

 - за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата , фестивала и других 

манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, 

за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање и друго. 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) 

овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата 

коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 
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Обвезник накнаде 

Члан 3. 

 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 

 

Основица 

  Члан 4. 

 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног 

простора изражена у метрима квадратним (m
2
).  

 

Висина накнаде 

Члан 5. 

 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. закона 

којим се уређују наканде за коришћење јавних добара. 

Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у којој се 

налази простор који се користи, која је утврђена Одлуком о одрђивању зона и најопремљеније зоне 

на територији општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 8/19), као и техничко-

употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина користи за постављање објеката.  

 

Начин утврђивања и плаћања 

Члан 6. 

 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног 

простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним 

карактеристикама.  

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одељење за буџет и финансије  - Одсек за 

утврђивање и наплату локалних прихода. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 

претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 

дана од дана достављања решења.  

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су 

надлежности послови финансија, прeкo надлежног одељења општинске управе општине Жабари. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 

застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе закона 

којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

 

 

Ослобођења 

Члан 7. 

 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници 

буџетских средстава. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe 

врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao 

и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. 

Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу 

oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.  
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Уплата прихода од накнада 

Члан 8.  

 

Накнаде за коришћење јавних површина  уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних 

прихода. 

                                                                      Члан 9. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење надлежно за инспекцијске послове 

општинске управе општине Жабари. 

 

Припадност прихода 

Члан 10. 

 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине 

Жабари. 

  

Члан 11. 

 

Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних површина. 

 

Члан 12. 

 

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

општине Жабари“, а примењиваће се од 01.јануара 2020. године. 

 

 

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,   

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

уметничких заната и домаће радиности 

 

Тарифни број 1. 

 

1.За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, за 

сваки цео и започети м
2
  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену 

коришћења, и то: 

1) за обављање пословне делатности ( привремени објекти – киосци, други мањи монтажни 

објекти и други слични објекти за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских 

услуга и других услуга)  

ЗОНА по 1м2 дневно 

- I зона  5,00 

- II зона 4,00 

- III зона 3,00 

 

2) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа, 

накнада се утврђује дневно:  

                                                                                                                                                     

ЗОНА Башта отвореног типа по 1м2 

- I зона  9,00 

- II зона 7,00 
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- III зона 5,00 

                                                                                                                                                      
3) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта затвореног типа, 

накнада се утврђује дневно:                                                                                                                                                      

 

ЗОНА Башта затвореног типа по 1м2 

- I зона  11,00 

- II зона 9,00 

- III зона 7,00 

                                                                                                                                             
4) за коришћење простора на јавним површинама за постављање продајних тезги и пултова, 

накнада се утврђује дневно по 1м2:   

                      динара 

ЗОНА  

- I зона  5,00 

- II зона 4,00 

- III зона 3,00 

 

5) за коришћење простора на јавним површинама за постављање аутомата, апарата и расладних 

уређаја, накнада се утврђује дневно по 1м2:   

динара  

ЗОНА  

- I зона  6,00 

- II зона 5,00 

- III зона 4,00 

 

 

6) за коришћење простора на јавним површинама за постављање банкомата у износу од 20,00 

дин., по 1м2 дневно. 

7) за коришћење простора на јавним површинама за депоновање и излагање робе и огревног 

материјала, накнада се утврђује дневно по 1м2 у износу од 5,00 динара. 

                                                                                                                                                 

      
8) За коришћење простора на јавним површинама за пословне манифестације у износу од 

100,00 динара по 1м2 дневно. 

9) За коришћење простора на јавним површинама за постављање телефонских говорница у 

износу од 5,00 динара по 1м2 дневно. 

10) За коришћење простора на јавним површинама за забавне паркове, циркусе и друге објекте 

забавних радњи, за кампове, шаторе, спортске објекте и одржавање спортских приредби: 

ЗОНА По 1м2 дневно 

- I зона  5,00 

- II зона 4,00 

- III зона 3,00 

11) За коришћење простора на јавним површинама за сезонску продају огревног материјала и 

резане грађе у износу од 30,00 дин. по 1м2 дневно. 

 

2. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама 

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

радиности. 
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Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из 

овог тарифног броја. 

3. Износ накнаде из овог тарифног броја прописан за одговарајућу зону умањује се: 

1) за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду од 1.октобра до 31. 

марта, накнада се плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 2); 

2) за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1. октобра до 31. марта, накнада се 

плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 10); 

4) за одржавање забавних програма из тачке 1. подтачке 8) овог тарифног броја, који се 

приређују у хуманитарне сврхе, накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа накнаде из те 

подтачке; 

5) у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне 

инфраструктуре, накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа накнаде одговарајуће тачке 

овог тарифног броја. 

5. За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији елемент је 

расхладна витрина, накнада се плаћа у износу утврђеном применом тачке 1. подтачки 2) и 3) овог 

тарифног броја увећаном за 50%. 

6. Накнада по овом тарифном броју, плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, на основу 

задужења одељења за буџет и финансије – одсека за утврђивање и наплату локалних прихода а по 

претходно издатом одобрењу надлежног органа у складу са прописима, као и по извештају о 

коришћењу простора на јавној површини сачињеним од стране надлежног инспекцијског органа. 

  Надлежни орган је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на јавној 

површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини достави одељењу за буџет 

и финансије – одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, као и следеће податке: 

  

- ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:  

- назив и адресу седишта правног лица,  

- порески идентификациони број,  

- матични број и  

- текући рачун; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама 

- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овим 

тарифним бројем. 

 

 

- ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ПРЕДУЗЕТНИКА:  

 

- име и презиме,  

- назив радње са адресом,  

- порески идентификациони број,  

- матични број радње,  

- текући рачун радње,  

- ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама 

- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овим 

тарифним бројем. 
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Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост 

квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе 

 

Тарифни број 2. 

 

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, за сваки цео и започети м
2
  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно 

времену коришћења, и то: 

 1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним 

површинама путем јавног конкурса, накнада се утврђује:  

динара 

Зона  I зона   II зона  III зона  

Динара/m
2
 

дневно 

 

20,00 

 

16,00 

 

 

10,00 

 

 

2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, 

нисконапонске и контактне мреже, као и другим објектима који су постављени на јавној површини 

такса се утврђује : 

Зона  I зона   II зона  III зона  

Динара/m
2
 

дневно 

 

5,00 

 

4,00 

 

 

3,00 

 

 

2. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину 

јавне површине, за сваки цео и започети м
2
  простора који се користи, утврђује се накнада дневно 

сразмерно времену коришћења, и то: 

1) За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на 

зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл, на ограде градилишта, заштитне 

прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним 

објектима који се постављају на другим површинама накнада се утврђује по зонама, по површини, 

дневно по м
2
 и то: 

 

 I зона  II зона  III зона  

Динара/m
2
 

дневно 
8,00 6,00 4,00 
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2) За рекламне заставе накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м
2
 и то:  

 

 I зона  II зона  III зона  

Динара/m
2
 

дневно 
4,00 3,00 2,00 

 

 

 

3. Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на основу 

задужења одељења за буџет и финасније – одсека за утврђивање и наплату локалних прихода, а по 

претходно издатом надлежног  одељења општинске управе, у складу са посебном одлуком 

Скупштине општине Жабари. 

Одељење општинске управе је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, 

достави надлежном одељењу за буџет и финансије – одсеку за утврђивање и наплату локалних 

прихода са следећим подацима:  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, 

матични број и текући рачун;  

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања 

физичког лица. 

 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 

 за извођење грађевинских радова и изградњу  

 

Тарифни број 3. 

 

1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м
2
 простора који се користи, 

утврђује се накнада дневно, и то: 

 

       динара 

  

1а) При изградњи објеката  4,00 

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара: 12,00   

1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и 

паркирања возила  
50,00   

 

2.  Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.  

3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за 

заузимање јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa 

изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa 

и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

4. Накнаду из подтачке 1а) плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње до подношења 

писменог захтева за технички пријем зграде, односно до довршетка градње. 

5. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања 

накнаде из овог тарифног броја. 
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7. Накнаде из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја умањену у износу од 50% од прописане 

накнаде плаћа инвеститор радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне 

површине врши због изградње и реконструкције или санације комуналне примарне инфраструктуре. 

Под комуналном примарном инфраструктуром подразумевају се објекти комуналних делатности 

побројаних у Закону о комуналним делатностима, до мерног инструмента потрошача. 

8. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења одељења за буџет и 

финансије – одсека за утврђивање и наплату локалних прихода, а по претходно издатом акту 

надлежног одељења општинске управе.  

Надлежно одељење општинске управе је у обавези да један примерак акта из става 1. ове 

тачке, достави  одељењу за буџет и финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

са следећим подацима:  

- о врсти, висини и периоду задужења;  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, 

матични број и текући рачун;  

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања 

физичког лица. 

 

 

Број: 020-118/19-01 

Дана: 18.12.2019. године 

Жабари  

 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

    Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

Правни основ за доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 

територију општине Жабари, садржан је у члану 6. тачка 5) и члан 7. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 

93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 

83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17– усклађени дин. износи и 89/18– усклађени дин. износи), 

члану 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС '', 

бр. 95/18), члана 40. Статута општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", бр. 

1/19). 

 

II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ 

 

Одредбама члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да 

јединици локалне самоуправе припадају приходи који се остваре на њеној територији, 

набројани у тач. 1-14,  у оквиру којих су у тачки 5) предвиђене накнаде за коришћење јавних 

добара. 
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Одредбама члана 7. истог закона у ставу 2. је предвиђено да скупштина јединице 

локалне самоуправе својом одлуком утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила 

за одређивање висине локалних такса и накнада, у поступку утврђивања буџета за наредну 

годину.  

Одредбама члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим су 

између осталих прописане и накнаде за коришћење јавних површина, предвиђено је да се 

актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде за коришћење 

јавних површина, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне 

површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде. 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. 

Закона  и то: 

 

 Ред. 

број  

Врста накнаде  Основица  Највиши износ 

накнаде - дневно  

(динара)  

1.  Накнада за коришћење простора на јавној површини 

у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности  

m2  122,00  

2.  Накнада за коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење површине и објекта за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, за које дозволу издаје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе  

m2  100,00  

3.  Накнада за коришћење јавне површине по основу 

заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу  

m2  180,00  

  

Наиме, за коришћење јавних површина као добра у општој употреби, до краја 2018. 

године, односно до почетка примене наведеног закона, плаћају се локалне комуналне таксе у 

складу са Законом о финансирању локалне самоуправе. 

Закон о накнадама за коришћење јавних добара примењује се од 1. јануара 2019. 

године, тако да је потребно, усвојити Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина на 

територији општине Жабари, како би се у буџету општине обезбедио континуитет у 

остваривању прихода по основу коришћења јавних површина.  

   

 

III - СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

За спровођење Одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета општине Жабари. 

 

 

 

Обрађивач: 

Одељење за буџет и финансије 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

 

 

 

                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                       Небојша Миловановић, с.р. 
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На основу чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/2009,73/2010,  101/2010, 

101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015,  99/2016,  

113/2017,95/2018 и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике 

Србије" бр. 129/07,  83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члан 40. став 2. Статута Општине Жабари, ("Сл. 

гласник Општине Жабари", бр.1/2019), а на предлог Општинског већа   

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана  18 .12.2019. године, донела  је 

 

ОДЛУКУ 

 O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 

 

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

2020. годину (у даљем тексту Буџет), њено извршење, обим задуживања за потребе финансирања 

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

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

средстава. 

             I . OПШТИ ДЕО 
 

Члан 2. 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Жабари за 2020. годину састоје се од: 

 

 

Опис Износ 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА   

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине (кл. 7+8) 307,188,000.00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 307,088,000.00 

- буџетска средства 299,320,000.00 

- сопствени приходи 7,768,000.00 

- донације   

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8) 100,000.00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине (кл. 4+5) 328,046,000.00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 300,164,000.00 

- текући буџетски расходи 292,399,000.00 

- расходи из сопствених прихода 7,765,000.00 

- донације   

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) 
у чему: 27,882,000.00 

- текући буџетски издаци 27,879,000.00 

- издаци из сопствених прихода 3,000.00 

- донације   

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -20,858,000.00 
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Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 
јавних политика) категорија 62   

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

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) 
+(92-62) -20,858,000.00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 
9219, 9227, 9228)   

Примања од задуживања (категорија 91)   

Неутрошена средства из претходних година 20,858,000.00 

Издаци за отплату главнице дуга (61)    
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика (део 62)   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(13+14+15)-(16+17) 20,858,000.00 

 

 

 

 

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

су у следећим износима у рачуну прихода и примања: 

 
ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.Г.-31.12.2020. ГОД. 

  

   ОПИС Шифра ек.класиф. Укупна сред. 

  2   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

  307,188,000.00 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Порески приходи 71 94,947,913.00 

    1.1. Порез на доходак, добит и кап.добитке(осим самодоп.) 711 53,600,000.00 

    1.2. Самодопримос 711180 400,000.00 

    1.3. Порез на имовину 713 27,297,913.00 

    1.4. Порез на добра и услуге 
714 

9,050,000.00        (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 

28,798,000.00     (осим накнада које се користе преко Буџ.фонда), у чему: 

3. Донације 731+732   

4. Трансфери 733 183,342,087.00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

  328,046,000.00 И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Текући расходи 4 300,164,000.00 

    1.1. Расходи за запослене 41 100,598,000.00 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 100,850,390.00 

  43   

    1.3. Отплата камата 44   

    1.4. Субвенције 45 4,000,000.00 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 20,060,000.00 

    1.6. Остали расходи 48+49 34,243,610.00 
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2. Трансфери 463+464+465 40,412,000.00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 27,882,000.00 

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И   

0.00 ЗАДУЖИВАЊА   

1. Примања по основу отплате кредита и продаје фин. Имовине 92 0.00 

    1.1. Примања од продаје домаће финансијске имовине 921   

2. Задуживање 91   

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911   

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912   

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   0.00 

3. Отплата дуга 61   

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611   

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613   

4. Набавка финансијске имовине 6211   

      

НЕРАСОПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 3 

20,858,000.00 (класа 3, извор финансирања 13) 

      

      

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ  3 

  ПРЕДХОДИНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 

ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ:(92+3-62+62)   20,858,000.00 

 

Члан 3. 

   

                Буџет општине Жабари за 2020. годину састоји се од: 

 

1.) Приходи и примања у износу од                      307.188.000,00 динара, 

2.) Расходи и издаци у износу од                            328.046.000,00 динара и 

3.) Буџетски дефицит у износу  динара                  20.858.000,00 динара. 

 

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

20.858.000,00 динара обезбеђена су из неутрошених средстава  из предходне године, класа 3 и 

распоређују се на планиране и/или започете капиталне пројекте. 

 

Члан 4. 

 

У текућу буџетску резерву издвајају се средства  у износу од 9.867.585,00 динара, и она 

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

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

повећање апропријације за одређене намене. 

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

Одлуком, за коју утврди да неће бити утрошена. 

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

буџета услед смањеног обима примања буџета локалне самоуправе. 

 

Члан 5. 

 

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

1.487.000,00 динара. 
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      Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине и исказују као посебна 

апропријација и користе се у складу са Законом о буџетском систему 

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

буџета на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. 

      Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве председник општине доставља 

скупштини уз Завршни рачун буџета. 

Члан 6. 

 

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

 

        П Р О Г Р А М И 
Буџетска 
суредства 

Из осталих 
извора 

Укувапна 
средства % 

ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и 

просторно планирање 550,000.00   550,000.00 0.17% 

ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности 6,350,000.00 0.00 6,350,000.00 1.94% 

ПРОГРАМ 3. Локални економски 

развој 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.30% 

ПРОГРАМ 4. Развој туризма 1,610,000.00 0.00 1,610,000.00 0.49% 

ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и 

рурални развој 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 1.28% 

ПРОГРАМ 6. Заштита животне 

средине 8,558,000.00 0.00 8,558,000.00 2.61% 

ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја 

и саобраћајна инфраструктура 23,800,000.00 0.00 23,800,000.00 7.26% 

ПРОГРАМ  8. Предшколско 

васпитање и образовање 22,771,000.00   22,771,000.00 6.94% 

ПРОГРАМ 9. Основно образовање и 

васпитање 33,299,000.00 0.00 33,299,000.00 10.15% 

ПРОГРАМ 10. Средње образовање и 

васпитање   0.00 0.00 0.00% 

ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија 

заштита 24,326,000.00   24,326,000.00 7.42% 

ПРОГРАМ 12. Здраствена заштита 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 0.82% 

ПРОГРАМ 13. Развој културе и 

информисања 17,764,000.00 103,000.00 17,867,000.00 5.45% 

ПРОГРАМ 14. Развој спорта и 

омладине 12,400,000.00 0.00 12,400,000.00 3.78% 

ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне 

самоуправе 125,172,975.00 7,665,000.00 132,837,975.00 40.49% 

ПРОГРАМ 16.Политички систем 

локалне саоуправе 35,777,025.00 0.00 35,777,025.00 10.91% 

ПРОГРАМ 17. Енергетска ефикасност 

и обновљиви извори енергије     0.00 0.00% 

УКУПНО ПРОГРАМИ: 320,278,000.00 7,768,000.00 328,046,000.00 100.00% 
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Члан 7. 

 

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

трансфере осталим нивоима власти за буџетску 2020. годину и наредне две године исказујемо у 

следећој табели: 
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Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2020 - 2022. године 

Шифра ЈЛС: 

       
   

 
117 Жабари 

   
1 

  

           

    

130,775,599   39,135,067 93,602,642 56,226,599 31,649,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 

             

           

                у дин (заокружено 
на 000) 

Приорит
ет 

Назив капиталног 
пројекта 

Година 
почетка 
финанс
ирања 

пројекта 

Година 
завршетка 
финансира
ња пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Уговоре
ни рок 

завршет
ка 

(месец-
година)  

Реализова
но 

закључно 
са 

31.12.2018. 
године 

2019 - план 
2019 - 

процена 
извршења 

2020 2021 2022 Након   2022 

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

1 
Впдпснабдеваое ппштине 
Жабари 

2018 2020 2,028,138 
 

децемба
р 2020 

0 715,000 628,138 1,400,000 0 0 0 

2 
Асфалтираое путева на 
теритприји ппштине 
Жабари 

2018 накпн 2022 56,910,292 
децемба

р 2022 
29,142,315 48,452,549 26,910,292 15,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3 

Уређеое (ревитализација) 
ппљских путева на 
теритприји ппштине 
Жабари 

2018 накпн 2022 15,908,623 
децемба

р 2022 
540,000 9,172,711 5,408,623 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 

2018 накпн 2022 6,479,104 
децемба

р 2022 
943,440 3,000,000 2,479,104 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

5 

Израда прпјектне 
дпкуменације за устанпве 
културе у ппштини Жабари 2018 накпн 2022 800,000 

децемба
р 2022 

0 200,000 0 200,000 200,000 200,000 200,000 
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6 
Прпјекти за Индустријску 
зпну Жабари 2019 2020 550,000 

децемба
р 2020 

0 550,000 0 550,000 0 0 0 

7 

Израда прпјектне 
дпкументације за 
впдпснабдеваое у 
ппштини Жабари 

2018 накпн 2022 2,182,600 
децемба

р 2022 
357,474 885,000 282,600 400,000 500,000 500,000 500,000 

8 

Израда прпјектне 
дпкументације за путну 
инфраструктуру у ппштини 
Жабари 

2018 накпн 2022 4,984,000 
децемба

р 2022 
1,663,520 2,300,000 684,000 1,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

9 

Израда прпјектне 
дпкуменације за 
канализацију у ппштини 
Жабари 

2018 накпн 2022 1,668,000 
децемба

р 2020 
0 468,000 0 468,000 400,000 400,000 400,000 

10 
Стручни надзпр 

2018 накпн 2022 4,448,000 
децемба

р 2022 
499,779 890,000 558,000 890,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

11 Прпјектнп планираое  
2018 накпн 2022 5,055,460 

децемба
р 2022 

0 1,200,000 255,460 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

12 

Вишеппрпдични стамбени 
пбјекат к.п.бр. 6755 К.О. 
Жабари - сппљнп уређеое 

2019 2019 1,200,000 
децемба

р 2019 

0 3,600,000 1,200,000 0 0 0 0 

13 

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

2019 2019 715,000 
децемба

р 2019 

0 1,200,000 715,000 0 0 0 0 

14 Санација бујичних пптпка 
2018 накпн 2022 4,000,000 

децемба
р 2022 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

15 

Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката за сппрт 
и пмладину 

2019 2020 1,000,000 
децемба

р 2020 
0 100,000 0 1,000,000 0 0 0 

16 Изградоа надстрешнице 
2018 2020 1,740,000 

децемба
р 2020 0 1,740,000 0 1,740,000 0 0 0 

17 

Капиталнп пдржаваое 
зграда и пбјеката устанпва 
културе 

2019 накпн 2020 4,000,000 
децемба

р 2022 
0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

18 

Прпјектнп планираое - 
вишеппрпдични стамбени 
пбјекат к.п.бр. 6755 К.О. 
Жабари 

2019 2019 400,000 
децемба

р 2019 

0 400,000 400,000 0 0 0 0 

19 

БОЉИ ЖИВОТ ЗА СВЕ - 
УНОПС - ЕУПРО - 2018 - 
ГРАНТ - 042 

2019 2020 12,019,382 мај 2020 

0 12,018,382 12,018,382 1,000 0 0 0 
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20 
Рекпнструкција терена за 
мале сппртпве у Жабарима 

2019 2019 4,300,000 
децемба

р 2019 
0 4,300,000 4,300,000 0 0 0 0 

21 

Рушеое и уклаоаое 
пстатака изгпрелпг пбјекта 
у Александрпвцу 

2018 2019 387,000 
децемба

р 2019 

0 411,000 387,000 0 0 0 0 

22 

Рекпнструкција дела 
главнпг цевпвпда у 
Александрпвцу  2018 2018 

0 

јун 2018 5,988,539 0 0 0 0 0 0 

23 

Израда прпјекта пешачке 
стазе пд ппштине Жабари 
дп ОШ" Дуде Јпвић" у 
Жабарима 2020 2020 

1,500,000  

Децемба
р 2020        1,500,000       
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Члан 9. 

 

Овом одлуком о буџету за 2020. годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у  

износу од  31.649.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на  

следећи начин: 

- из  прихода и примања буџета у износу од 31.649.000,00 динара и 

- суфинансирање из oсталих извора (донације) у износу од 0 динара. 

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

укупном износу од 14.800.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 14.800.000,00 динара и 

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

За капиталне пројекте планирано је да се у 2021. години обезбеде средства у буџету у 

укупном износу од 14.800.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 134800.000,00 динара и 

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

План финансирања појединачних пројеката дат је у самој табели. 

 

                                                                     Члан 10. 

  

              Приходи и примања буџета општине Жабари у укупном износу од 328.046.000,00 

динара  састоје се од текућих прихода и примања у износу од 307.188.000,00 динара и 

20.858.000,00 динара су пренета неутрошена средства из предходне године, по врстама, односно 

економским класификацијама су: 
 

ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

Класа/

Катего

рија/Г

рупа 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

УКУПНА               

СРЕДСТВА 

БУЏЕТА 

Средства 

из исталих 

извора 

финан. 

Буџ.корисн

ика 

  

 

Струк

тура 

укупн

их 

јавних 

средст

ава %  
  

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТАВА 

1 2 3 4.00      5  

300000   Пренета средства из претходне године 20,858,000.00   20,858,000.00 6.5% 

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  299,320,000.00 7,768,000.00 307,088,000.00 93.5% 

710000   ПОРЕЗИ 94,947,913.00 0.00 94,947,913.00 29.6% 

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
53,600,000.00 0.00 53,600,000.00 16.7% 

  711111 Порез на зараде 39,000,000.00   39,000,000.00 12.2% 

  711121 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

600,000.00   600,000.00 0.2% 

  711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по 

решењу Пореске управе 

2,500,000.00   2,500,000.00 0.8% 

  711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 

3,500,000.00   3,500,000.00 1.1% 

  711143 Порез на приходе од непокретности     0.00 0.0% 
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  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 

покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске 

управе  

500,000.00   500,000.00 0.2% 

  711146 
Порез на приход од пољопривреде и 

шумарства, по решењу Пореске управе 
    0.00 0.0% 

  711147 Порез на земљиште     0.00 0.0% 

  711148 
Порез на приходе од непокретности, по 

решењу Пореске управе 
    0.00 0.0% 

  711161 Порез на приходе од осигурања лица     0.00 0.0% 

  711181 Самодоприноси 200,000.00   200,000.00 0.1% 

  711184 
Самодопринос од лица који самостало 

обавља делатност 
200,000.00   200,000.00   

  711190 Порез на друге приходе 7,100,000.00   7,100,000.00 2.2% 

  711191 Порез на друге приходе 7,000,000.00   7,000,000.00 2.2% 

  711193 
порез на приходе професионалних 

спортиста и спортских стручњака 
100,000.00   100,000.00 0.0% 

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 27,297,913.00 0.00 27,297,913.00 8.5% 

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од физичких лица 
15,297,913.00   15,297,913.00 4.8% 

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од правних лица 
5,000,000.00   5,000,000.00 1.6% 

  713126 

Порез на имовину (осим на неизграђено 

земљиште), обвезника који воде 

пословне књиге                                   

    0.00 0.0% 

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу 

Пореске управе 
2,000,000.00   2,000,000.00 0.6% 

  713421 

Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске 

управе 

3,000,000.00   3,000,000.00 0.9% 

  713422 

Порез на пренос апсолутних права на 

акцијама и другим хартијама од 

вредности, по решењу Пореске 

управе 

    0.00 0.0% 

  713423 

Порез на пренос апсолутних права на 

моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске 

управе         

2,000,000.00   2,000,000.00 0.6% 

  713424 

Порез на пренос апсолутних права у 

осталим случајевима, по решењу 

Пореске управе       

    0.00 0.0% 

  713426 

Порез на пренос апсолутних права код 

продаје  стечајног дужника као правног 

лица 

    0.00   

  713611 

Порез на акције на име и уделе 

    0.00 0.0% 

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9,050,000.00 0.00 9,050,000.00 2.8% 

  714441 Средства за противпожарну заштиту       0.0% 
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  714431 

Комунална такса за коришћење 

рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и 

просторима који припадају јединици 

локалне самоуправе(коловози, тротоари, 

зелене површине, бандере и сл.)   

      0.0% 

  714513 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

8,000,000.00   8,000,000.00 2.5% 

  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   50,000.00 0.0% 

  714562 
Посебна накнада за заштиту и 

унапређење животне средине 
1,000,000.00   1,000,000.00 0.3% 

  714572 
Комунална такса за држање средстава за 

игру („забавне игре“) 
      0.0% 

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1.6% 

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 
5,000,000.00   5,000,000.00 1.6% 

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 183,342,087.00 0.00 183,342,087.00 57.2% 

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
      0.0% 

  732150 
Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа општине 
      0.0% 

  732240 
Капиталне донације од међународних 

организација у корист нивоа градова 
      0.0% 

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 
183,342,087.00 0.00 183,342,087.00 57.2% 

  733151 
Ненаменски трансфери од Републике у 

корист нивоа општина 
181,542,087.00   181,542,087.00 56.7% 

  733154 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општина 

1,800,000.00   1,800,000.00 0.6% 

  
733154-

1 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општина-за предшколско образовање 

1,800,000.00   1,800,000.00   

  
733154-

2 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општина- за социјални пројекат 

    0.00   

  
733154-

3 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општина- 

    0.00   

  733251 

Капитални наменски трансфери од 

других нивоа власти у корист нивоа 

општина - Мере популационе политике 

    0.00 0.0% 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 20,980,000.00 7,768,000.00 28,748,000.00 6.6% 

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 7,480,000.00 0.00 7,480,000.00 2.3% 

  741141 

Приходи буџета града од камата на 

средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

      0.0% 
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  741411 
Приход од имовине који припада 

имаоцима полисе осигурања 
      0.0% 

  741152 

Приходи од камата на средства 

корисника буџета општине укључена у 

депозите код пословних банака код којих 

овлашћени општински орган протписује 

уговор о депоновању средстава по 

виђењу 

1,000,000.00   1,000,000.00   

  741510 
Накнада за коришћење природних 

добара 
    0.00 0.0% 

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 
    0.00 0.0% 

  741522 

Средства остварена од давања у закуп 

пољопривредног земљишта односно 

пољопривредних објеката у државној 

срвојини 

1,000,000.00   1,000,000.00   

  741526 
Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 
130,000.00   130,000.00   

  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 

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

  741532 

Комунална такса за коришћење простора 

за паркирање друмских моторних и 

прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима 

100,000.00   100,000.00 0.0% 

  741533 

Комунална такса за коришћење 

слободних површина за кампове, 

постављање шатора или друге облике 

привременог коришћења 

    0.00 0.0% 

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 
300,000.00   300,000.00 0.1% 

  741535 
Комунална такса за заузеће јавне 

површине грађевинским материјалом 
50,000.00   50,000.00 0.0% 

  741542 
Накнада за коришћење природног 

лековитог фактора 
    0.00 0.0% 

  741551 

Накнада за коришћење добара од општег 

интереса у производњи електичне 

енергије и производњи нафте и гаса 

3,900,000.00   3,900,000.00   

  741560 Накнада за воде     0.00 0.0% 

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 
9,700,000.00 7,023,000.00 16,723,000.00 3.0% 

  742142 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе градови и 

индиректни корисници њиховог буџета 

    0.00 0.0% 

  742143 
Приходи од закупнине за грађевинско 

земљиште у корист нивоа градова 
    0.00 0.0% 

  742151 

Приходи од продаје добара и услуга од 

стране тржишних организација у корист 

нивоа општина 

  7,003,000.00 7,003,000.00   

  742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе гопштине и 

индиректни корисници њиховог буџета 

1,000,000.00 20,000.00 1,020,000.00   
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  742-156 

Приходи остварени по основу пруужања 

услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа градова  

2,900,000.00   2,900,000.00   

  742241 Градске административне таксе     0.00 0.0% 

  742242 
Такса за озакоњење објеката у корист 

нивоа градова 
    0.00 0.0% 

  742251 Општинске административне таксе 1,000,000.00   1,000,000.00   

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 
500,000.00   500,000.00 0.2% 

  742254 

Трошкови пореског и прекршајног 

поступка изворних јавних прихода 

општина и градова 

    0.00 0.0% 

  742255 
Такса за озакоњење објеката у корист 

нивоа градова 
3,000,000.00   3,000,000.00   

  742341 
Приходи које својом делатношћу остваре 

органи и организације града 
    0.00 0.0% 

  742351 
Приходи које својом делатношћу остваре 

органи и организације општина 
1,000,000.00   1,000,000.00   

  742372 

Приходи индиректних корисника буџета 

локалне самоуправе који се остварују 

додатним активностима 

300,000.00   300,000.00 0.1% 

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 
2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 0.9% 

  743324 

Приходи од новчаних казни за 

прекршаје, предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима 

2,700,000.00   2,700,000.00 0.8% 

  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   100,000.00 0.0% 

  743924 

 Приходи од увећања целокупног 

пореског дуга који је предмет принудне 

наплате за 5%на дан почектак поступка 

принудне наплте, који је правна 

последица принудне наплате изворних 

прихода ЈЛС 

100,000.00   100,000.00 0.0% 

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
300,000.00 100,000.00 400,000.00 0.1% 

  744151 

Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

општине 

300,000.00 100,000.00 400,000.00 0.1% 

  744241 

Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

градова 

    0.00 0.0% 

745000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 
600,000.00 645,000.00 1,245,000.00 0.2% 

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 500,000.00 645,000.00 1,145,000.00 0.2% 

  745152 
Закупнина за стан у државној својини у 

корист нивоаопштина 
100,000.00   100,000.00 0.0% 

  745143 

Део добити јавног предузећа према 

одлуци управног одбора јавног 

предузећа у корист нивоа градова 

      0.0% 
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770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
50,000.00 0.00 50,000.00 0.0% 

  771111 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 
      0.0% 

  772113 

Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода буџета града из претходне 

године 

50,000.00   50,000.00 0.0% 

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0.00 0.00 0.00 0.0% 

  791110 Приходи из буџета       0.0% 

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
100,000.00 0.00 100,000.00 0.0% 

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
100,000.00 0.00 100,000.00 0.0% 

  811151 Примања од продаје непокретности 100,000.00   100,000.00 0.0% 

  812000 Примања од продаје покретне имовине       0.0% 

  813151 Примања од продаје осталих основних 

средстава у корист нивоа општине 

        

840000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

0.00 0.00 0.00 0.0% 

  841151 Примања од продаје земљишта     0.00 0.0% 

900000   
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

0.00 0.00 0.00 0.0% 

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  0.00 0.00 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 0.00 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 

299,420,000.00 7,768,000.00 307,188,000.00 93.5% 

  

3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
320,278,000.00 7,768,000.00 328,046,000.00 100.0% 

 

 

 

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

износима и то: 
 

       ОПШТИ ДЕО  - РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон

. 

клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Приходи из 

буџета - Извор 

01 

Структур

а - Извор 

01 (%) 

Средства 

из осталих 

извора 

финансира

ња  

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Структур

а  укупних 

јавних 

средстава(

%) 

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

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 292,399,000.00 91.3% 7,765,000.00 300,164,000.00 91.5% 

410 
РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
98,918,000.00 30.9% 1,680,000.00 100,598,000.00 30.7% 
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411 Плате и додаци запослених 74,000,000.00 23.1% 1,400,000.00 75,400,000.00 23.0% 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
12,695,000.00 4.0% 280,000.00 12,975,000.00 4.0% 

413 Накнаде у натури (превоз) 365,000.00 0.1% 0.00 365,000.00 0.1% 

414 
Социјална давања 

запосленима 
3,483,000.00 1.1% 0.00 3,483,000.00 1.1% 

415 Накнаде за запослене 7,330,000.00 2.3% 0.00 7,330,000.00 2.2% 

416 
Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 
1,045,000.00 0.3% 0.00 1,045,000.00 0.3% 

420 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 

И РОБА 
95,535,390.00 29.8% 5,315,000.00 100,850,390.00 30.7% 

421 Стални трошкови 12,716,000.00 4.0% 3,040,000.00 15,756,000.00 4.8% 

422 Трошкови путовања 870,000.00 0.3% 105,000.00 975,000.00 0.3% 

423 Услуге по уговору 40,861,000.00 12.8% 875,000.00 41,736,000.00 12.7% 

424 Специјализоване услуге 11,095,000.00 3.5% 190,000.00 11,285,000.00 3.4% 

425 
Текуће поправке и 

одржавање (услуге и мат) 
18,501,390.00 5.8% 400,000.00 18,901,390.00 5.8% 

426 Материјал 11,492,000.00 3.6% 705,000.00 12,197,000.00 3.7% 

430 
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

431 
Амортизација некретнина и 

опреме; 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

432 
Амортизација култивисане 

имовине; 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

433 Употреба драгоцености 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

434 Употреба природне имовине 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

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

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

444 
Пратећи трошкови 

задуживања 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 4,000,000.00 1.2% 0.00 4,000,000.00 1.2% 

451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама                                                                 

4,000,000.00 1.2% 0.00 4,000,000.00 1.2% 

454 
Субвенције приватним 

предузећима 
0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

460 
ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
40,082,000.00 12.5% 330,000.00 40,412,000.00 12.3% 

463 
Трансфери осталим нивоима 

власти 
36,982,000.00 11.5% 0.00 36,982,000.00 11.3% 

464 

Дотације организацијама за 

обавезно социјално 

осигурање 

3,100,000.00 1.0% 0.00 3,100,000.00 0.9% 

465 
Остале донације, дотације и 

трансфери  
0.00 0.0% 330,000.00 330,000.00 0.1% 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 20,060,000.00 6.3% 0.00 20,060,000.00 6.1% 

472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
20,060,000.00 6.3% 0.00 20,060,000.00 6.1% 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 22,449,025.00 7.0% 440,000.00 22,889,025.00 7.0% 

481 
Дотације невладиним 

организацијама; 
16,104,025.00 5.0% 0.00 16,104,025.00 4.9% 

482 
Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали; 
3,710,000.00 1.2% 440,000.00 4,150,000.00 1.3% 
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483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова; 
1,120,000.00 0.3% 0.00 1,120,000.00 0.3% 

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 
1,215,000.00 0.4% 0.00 1,215,000.00 0.4% 

490 
АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
11,354,585.00 3.5% 0.00 11,354,585.00 3.5% 

499 Средства резерве 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 

49911 Стална резерва 1,487,000.00 0.5%   1,487,000.00 0.5% 

49912 Текућа резерва 9,867,585.00 3.1%   9,867,585.00 3.0% 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 27,879,000.00 8.7% 3,000.00 27,882,000.00 8.5% 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 27,879,000.00 8.7% 3,000.00 27,882,000.00 8.5% 

511 
Зграде и грађевински 

објекти; 
26,359,000.00 8.2% 0.00 26,359,000.00 8.0% 

512 Машине и опрема; 1,370,000.00 0.4% 0.00 1,370,000.00 0.4% 

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 150,000.00 0.0% 3,000.00 153,000.00 0.0% 

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  
320,278,000.00 100.0% 7,768,000.00 328,046,000.00 100.0% 
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ПОСЕБАН ДЕО 

 

 

Члан 11. 

 

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

328.046.000,00  динара , распоређују се по корисницима и то: 
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ф. 
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о
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ОПИС 

Извори финансирања 

расхода и издатака 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

Приходи из 

буџета (01) 

Средства из 

осталих 

извора 

финансира

ња  

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) 
4,300,000.00   4,300,000.00 

  
   

2 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
738,000.00   738,000.00 

  
   

3 413 
 

Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 

  
   

4 414 
 

социјална давања 

запосленима 
300,000.00   300,000.00 

  
   

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 

  
   

10 485 
 

Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од државних 

органа 

65,000.00   65,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 111: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,708,000.00   11,708,000.00 

  
  

111 
   

Функција 111: 11,708,000.00   11,708,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 2101-0001:  

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,708,000.00   11,708,000.00 
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Свега за програмску 

активност 2101-0001: 
11,708,000.00 0.00 11,708,000.00 

  
       

      

  
 

 

2101

-П1 
    

Манифестација Дана 

ослобођења општине 

Жабари 

      

  
  

111 
   

Извршни и законодавни 

орган 
      

  
   

11 423 
 

Услуге по уговору 1,500,000.00   1,500,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

фукцију 111 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,500,000.00   1,500,000.00 

  
  

111 
   

Функција 111: 1,500,000.00   1,500,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

пројекат 2101-П1 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,500,000.00   1,500,000.00 

  
      

Свега за пројекат 2101-

П1: 
1,500,000.00   1,500,000.00 

  
       

    0.00 

  
 

2101

-П2     
Пројекат:Одржавање 

избора у 2020. год. 
    0.00 

  
  

160 
   

Опште јавне услуге које 

нису класификоване на 

другом месту 

    0.00 

  
   

12 423 
 

Услуге по уговору 700,000.00   700,000.00 

  
   

13 426 
 

Материјал 300,000.00   300,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 160 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

160 
   

Функција 160 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

Пројекат 2101-П2 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Свега за пројекат 2101-

П2: 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Политичке партије      0.00 

  
  

160 
   

Опште јавне услуге које 

нису класификоване на 

другом месту 

    0.00 

  
   

14 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама 
164,025.00   164,025.00 

  
      

Редовна делатност 

политичких партија 
98,415.00   98,415.00 

  
      

Изборне активности 

политичкихпартија 
65,610.00     

  
      

Извори финансирања 

за функцију 160 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета  
164,025.00   164,025.00 

  
  

160 
   

Функција 160 164,025.00   164,025.00 

  
      

Извори финасирања за 

пројекат  2101-П3 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета  
164,025.00   164,025.00 

  
      

Свега за пројекат 2101- 164,025.00   164,025.00 
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П3: 

  
      

Извори финансирања 

за Програм 16 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
14,372,025.00   14,372,025.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 16 14,372,025.00   14,372,025.00 

  
      

Извор финансирања за 

раздео 1 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета  
14,372,025.00   14,372,025.00 

              Свега за Раздео 1 14,372,025.00   14,372,025.00 

  
       

      

2             
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 
      

  
 

2101 
    

ПРОГРАМ 16 - 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

      

  
 

2101

-

0002 
    

Функционисање 

извршних органа 
      

  
  

111 
   

Функција: Извршни и 

законодавни органи 
      

  
   

15 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
5,800,000.00   5,800,000.00 

  
   

16 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
995,000.00   995,000.00 

  
   

17 413 
 

Накнаде у натури 50,000.00   50,000.00 

  
   

18 414 
 

Социјална давања 

запосленима 
420,000.00   420,000.00 

  
   

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 300,000.00   300,000.00 

  
   

24 426 
 

Материјал 1,390,000.00   1,390,000.00 

  
   

25 485 
 

Накнада штете за 

повреду или штету 

нанету од стране 

државних органа 

50,000.00   50,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 111 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,755,000.00   11,755,000.00 

  
  

111 
   

Функција 111 11,755,000.00   11,755,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 2101-0002: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,755,000.00   11,755,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
11,755,000.00 0.00 11,755,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програм 16: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,755,000.00   11,755,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 16: 11,755,000.00 0.00 11,755,000.00 
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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 26 423 
 

Услуге по уговору 3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 830: 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Функција 830 3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1201-0004: 

    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1201-0004: 
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

Програм 13 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Извор финансирања за 

раздео 2 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
14,755,000.00   14,755,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

              Свега за Раздео 2. 14,755,000.00   14,755,000.00 

  
       

      

3             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

  
 

2101 
    

ПРОГРАМ 16-

Политички стистем 

Локалне самоуправе 

      

  
 

2101

-

0002 
    

Функционисање 

извршних органа 
      

  
  

111 
   

Извршни и законодавни 

органи 
      

  
   

27 423 
 

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

  
   

28 426 
 

Материјал  100,000.00   100,000.00 

  
      

Извори финасирања за 

функцију 111 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
9,650,000.00   9,650,000.00 

  
  

111 
   

Функција 111 9,650,000.00   9,650,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 1201-0002 

      

  
     

01 Општи приходи и 9,650,000.00   9,650,000.00 
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примања буџета 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода и ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
9,650,000.00   9,650,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за 

Програм 16 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
9,650,000.00   9,650,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода и зранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 16 9,650,000.00   9,650,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за 

Раздео 3 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
9,650,000.00   9,650,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода и зранијих 

година 

    0.00 

              Свега за Раздео 3 9,650,000.00   9,650,000.00 

  
       

      

4             
ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТ

ВО 

      

  
 

0602 
    

Програм 15- Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

      

  
 

0602

-

0004 
    

Општинско јавно 

правобранилаштво 
      

  
  

330 
   

Судови       

  
   

29 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1,500,000.00   1,500,000.00 

  
   

30 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
258,000.00   258,000.00 

  
   

31 413 
 

Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 

  
   

32 414 
 

Социјална давања 

запосленима 
170,000.00   170,000.00 

  
   

33 415 
 

Накнада трошкова за 

запослене 
230,000.00   230,000.00 

  
   

34 422 
 

Трошкови путовања 40,000.00   40,000.00 

  
   

35 423 
 

Услуге по уговору 165,000.00   165,000.00 

  
   

36 426 
 

Материјал 132,000.00   132,000.00 

  
   

37 482 
 

Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
20,000.00   20,000.00 

  
      

Извори финасирања за 

функцију 330 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,535,000.00   2,535,000.00 

  
  

330 
   

Функција 330 2,535,000.00   2,535,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за програмску 

активност 0602-0004 

    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,535,000.00   2,535,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак 

прихода и зранијих 
    0.00 



 44 

година 

  
      

Свега за програмску 

активност 0602-0004: 
2,535,000.00   2,535,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извор финансирања за 

Програм 15 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,535,000.00   2,535,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода и зранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за Програм 15 2,535,000.00   2,535,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

Раздео 4 
    0.00 

            01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,535,000.00   2,535,000.00 

              Свега за Раздео 4 2,535,000.00   2,535,000.00 

  
       

      

5             
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
      

    0602         

ПРОГРАМ 15: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

      

    

0602

-

0001 

        

Функционисање 

локалне самоупаве и 

градских општина 

      

      130       Опште јавне услуге       

  
  

  38 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
47,500,000.00   47,500,000.00 

  
  

  39 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
8,147,000.00   8,147,000.00 

  
  

  40 413 
 

Накнаде у натури 210,000.00   210,000.00 

  
  

  41 414 
 

Социјална давања 

запосленима 
2,300,000.00   2,300,000.00 

  
  

  42 415 
 

Накнада трошкова за 

запослене 
4,500,000.00   4,500,000.00 

  
  

  43 416 
 

Награде за запослене и 

остали посебни расходи 
700,000.00   700,000.00 

  
  

  44 421 
 

Стални трошкови 7,650,000.00   7,650,000.00 

  
  

  45 422 
 

Трошкови путовања 150,000.00   150,000.00 

  
  

  46 423 
 

Услуге по уговору 9,580,000.00   9,580,000.00 

  
  

  47 424 
 

Специјализоване услуге 255,000.00   255,000.00 

  
  

  48 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
2,700,000.00   2,700,000.00 

  
  

  49 426 
 

Материјал 2,950,000.00   2,950,000.00 

  
  

  50 482 
 

Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
3,500,000.00   3,500,000.00 

  
  

  51 483 
 

Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

  52 485 
 

Накнада штете за 

повреду од стране 

државних органа 

500,000.00   500,000.00 

  
  

  53 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
1,600,000.00   1,600,000.00 

  
 

0602

-П1 
  54 511 

 

Зграде и грађевински 

објекти- Пројекат 

изградње настрешице 

1,740,000.00   1,740,000.00 



 45 

  
  

  55 512 
 

Машине и опрема 500,000.00   500,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за функцију 130 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
93,742,000.00   93,742,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,740,000.00   1,740,000.00 

  
  

130 
   

Функција 130: 95,482,000.00   95,482,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

актнвност 0602-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
93,742,000.00   93,742,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,740,000.00   1,740,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0602-0001: 
95,482,000.00 0.00 95,482,000.00 

  
       

      

  
 

0602

-

0010 
    

Програмска активност: 

Стална буџетска 

резерва 

      

  
  

160 
   

Финансијски и фискални 

послови 
      

  
  

160 56 
4991

1  
Средства резерве 1,487,000.00   1,487,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0602-0010: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,487,000.00   1,487,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0602-0010: 
1,487,000.00 0.00 1,487,000.00 

  
 

0602

-

0009 
    

Програмска активност: 

Текућа буџетска 

резерва 

      

  
  

160 
   

Финансијски и фискални 

послови 
      

  
  

160 57 
4991

2  

Средства текуће резерве 

4% 
9,867,585.00   9,867,585.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0602-0009: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
9,867,585.00   9,867,585.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0602-0009: 
9,867,585.00 0.00 9,867,585.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 160 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,354,585.00   11,354,585.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 
      

  
      

Функција 160 11,354,585.00   11,354,585.00 

  
      

Извор финасирања за 

Програм 15 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
105,096,585.00   

105,096,585.0

0 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

1,740,000.00   1,740,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 15 106,836,585.00   
106,836,585.0

0 

  
       

  
 

  

5.1

. 
            ЈАВНИ РЕД И МИР       

  
 

0602 
    

Програм 15: Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

      

  
 

0602

-

0001 
    

Функционисање 

локалне самоупараве 
      

  
  

320 
   

Услуге противпожарне 

заштинте 
      

  
   

58 423 
 

Услуге по уговору 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за функцију 320 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
100,000.00   100,000.00 

  
  

320 
   

Функција 320 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извори финансирања 

Програмске 

активности 0602-0001  

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
100,000.00   100,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0602-0001: 
100,000.00   100,000.00 

  
       

      

  
  

310 
   

Услуге полиције       

  
   

59 423 
 

Услуге по уговору 100,000.00   100,000.00 

  
   

60 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
100,000.00   100,000.00 

  
   

61 426 
 

Материјал 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за функцију 310 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања 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 
Општи приходи и 

примања 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 
Општи приходи и 

примања 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 

      

  
  

220 
   

Цивилна одбрана       
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62 422 
 

Трошкови путовања 50,000.00   50,000.00 

  
   

63 423 
 

Услуге по уговору 100,000.00   100,000.00 

  
   

64 426 
 

Материјал 70,000.00   70,000.00 

  
   

65 484 
 

Накнада штете услед 

елементарних непогода 
300,000.00   300,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 160 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
520,000.00   520,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

    0.00 

  
  

220 
   

Функција 220 520,000.00   520,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0602-0014: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
520,000.00   520,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

0.00   0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 0602-0014: 
520,000.00 0.00 520,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

Програм 15 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
520,000.00   520,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

0.00   0.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 15 

: 
520,000.00   520,000.00 

  
       

      

  
 

1501 
    

ПРОГРАМ 3: 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

      

  
 

1501

-

0002 
    

Програмска активност: 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

      

  
  

412 
   

Функција :Општи 

послови по питању рада 
      

  
   

66 464 
 

Дотације организацијама 

за обавезно социјално 

осигурање 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1501-0002: 

      

  
  

412 
  

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

412 
  

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

      

  
      

Свега за Програмску 

активност 1501-0002: 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Програм 3 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,000,000.00   1,000,000.00 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

0.00   0.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 3 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
       

      

  
       

      

  
 

1102 
    

ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

      

  
 

1102

-

0001 
    

Програмска активност: 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 

      

  
  

640 
   

Функција: Улична 

расвета 
      

  
  

640 67 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
400,000.00   400,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 640 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
400,000.00   400,000.00 

  
      

Функција 640 400,000.00   400,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1102-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања 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 68 423 
 

Услуге по уговору 500,000.00   500,000.00 

  
  

560 69 424 
 

Специјализоване услуге  2,000,000.00   2,000,000.00 

  
  

560 70 485 
 

Накнада штете за 

повреде или штете 

нанаету од стране 

државних органа  

600,000.00   600,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функицју 560 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,100,000.00   3,100,000.00 

  
      

Функција 560 3,100,000.00   3,100,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1102-0004: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,100,000.00   3,100,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 1102-0004: 
3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 

  
 

1102

-

0008 
    

Управљање и 

снабдевање водом за 

пиће 

      

  
  

630 
   

Функција: 

Водоснабдевање 
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71 423 
 

Услуге по уговору 50,000.00   50,000.00 

  
   

72 451 
 

Субвенције јавним 

нефинасијским 

предузећима и 

организацијама 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  
   

73 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти  
1,800,000.00   1,800,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функицју 630 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,850,000.00   2,850,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
  

630 
   

Функција 630 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1102-0008: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,850,000.00   2,850,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 1102-0008: 
2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за 

Програм 2: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
6,350,000.00   6,350,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 2: 6,350,000.00   6,350,000.00 

  
       

      

5.4 
 

0101 
    

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

      

  
 

0101

-

0001 
    

Програмска активност: 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници       

      

  
  

420 
   

Функција: 

Пољопривреда,шумарст

во, лов и риболов 

      

  
   

74 423 
 

Услуге по уговору 800,000.00   800,000.00 

  
   

75 424 
 

Специјализоване услуге 200,000.00   200,000.00 

  
   

76 481 
 

Дотације невладиним 

организацијам 
200,000.00   200,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 420 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,200,000.00   1,200,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџета 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

420 
   

Функиција 420 1,200,000.00   1,200,000.00 
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Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0101-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,200,000.00   1,200,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџета 
      

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

      

  
      

Свега за Програмску 

активност 0101-0001: 
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

  
      

        

  
 

0101

-

0002 
    

Мере подршке 

руралном развоју 
      

  
  

421 
   

Пољопривреда       

  
   

77 451 
 

Субвенције  3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 421 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџета 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

421 
   

Функиција 421 3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

 Програмску активност 

0101-0002: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

Сопствени приходи 

буџета 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 0101-0002: 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за 

Програм 5: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
4,200,000.00   4,200,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

корисника буџета 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 5: 4,200,000.00   4,200,000.00 

  
       

      

5 
 

0401 
    

ПРОГРАМ 6: 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

      

  
 

0401

-

0004 
    

Програмска активност: 

Управљање отпадним 

водама 

      

  
  

520 
   

Управљање отпадним 

водама 
      

  
   

78 423 
 

Услуге по уговору  50,000.00   50,000.00 

  
   

79 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти  
100,000.00   100,000.00 
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0401

-П  
80 511 

 

Зграде и грађевински 

објекти (канализациона 

мрежа Александровац и 

Жабари) 

368,000.00   368,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0401-0004: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

фодина  

518,000.00   518,000.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 0401-0004: 
518,000.00 0.00 518,000.00 

  
       

      

  
 

0401

-П1     

ПРОЈЕКАТ 

САНАЦИЈА 

БУЈИЧНИХ ПОТОКА 

      

  
   

81 423 
 

Услуге по уговору  40,000.00   40,000.00 

  
   

82 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 0401-П1: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,040,000.00   1,040,000.00 

  
     

07 
Трансфер од других 

нивоа власти 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

фодина  

    0.00 

  
      

Свега за пројекат 0401-

П1: 
1,040,000.00   1,040,000.00 

  
      

Функиција 520       

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,040,000.00   1,040,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

фодина  

518,000.00   518,000.00 

  
  

520 
   

Функиција 520 1,558,000.00   1,558,000.00 

  
       

      

  
 

0401

-

0005 
    

Програмска активност: 

Управљање 

комуналним отпадом 

      

  
  

510 
   

Функција: Управљање 

отпадом 
      

  
   

83 424 
 

Специјализоване услуге 7,000,000.00   7,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 510 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
7,000,000.00   7,000,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

фодина  

    0.00 

  
  

510 
   

Укупно функција 510 7,000,000.00   7,000,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0401-0005: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
7,000,000.00   7,000,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година  

    0.00 
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Свега за Програмску 

активност 0401-0005: 
7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за 

Програм 6 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
8,040,000.00   8,040,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак 

прихода из раних година 
518,000.00   518,000.00 

  
      

Свега за ПРОГРАМ 6 8,558,000.00   8,558,000.00 

  
       

      

  
 

0701 
    

ПРОГРАМ 7 - 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

      

  
 

0701

-П1     

Пројекат: 

Ревитализација 

пољских путева 

      

  
  

451 
   

Функција: Друмски 

саобраћај 
      

  
   

84 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
   

85 423 
 

Услуге по уговору 150,000.00   150,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 451 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,150,000.00   3,150,000.00 

  
     

07 
Трансфер од других 

нивоа власти 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година  

    0.00 

  
  

451 
   

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

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 0701-П1: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,150,000.00   3,150,000.00 

  
     

07 
Трансфер од других 

нивоа власти 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

фодина  

0.00   0.00 

  
      

Свега за пројекат 0701-

П1: 
3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 

  
       

      

  
 

0701

-П2     

Пројекат:Летње 

одржављање локалних 

путева  

      

  
  

451 
   

Функција: Друмски 

саобраћај 
      

  
   

86 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
   

87 423 
 

Услуге по уговору 50,000.00   50,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 451 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,050,000.00   1,050,000.00 
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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 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,050,000.00   1,050,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

фодина  

0.00 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 
      

  
   

88 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
1,300,000.00   1,300,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 451 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
    0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,300,000.00   1,300,000.00 

  
  

451 
   

Функција 451 1,300,000.00   1,300,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 0701-П3: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
0.00   0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
  0.00   

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,300,000.00   1,300,000.00 

  
      

Свега за пројекат 0701-

П3: 
1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

  
       

      

  
 

0701

-П4     

Пројекат: 

Асфалтирање путева 

на територији 

оптштине Жабари 

      

  
      

Функција :        

  
  

451 89 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
15,000,000.00   15,000,000.00 

  
  

451 90 423 
 

Услуге по уговору 500,000.00   500,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 451 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
0.00   0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

15,500,000.00   15,500,000.00 

  
      

Функција 451 15,500,000.00 0.00 15,500,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 0701-П4: 
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01 
Општи приходи и 

примања буџета 
0.00   0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

15,500,000.00 0.00 15,500,000.00 

  
      

Свега за пројекат 0701-

П4: 
15,500,000.00 0.00 15,500,000.00 

  
       

      

  
 

0701

-

0002 
    

Програмска активност: 

Управљање и 

одржавање саобраћајне 

инфраструктуре  

      

  
  

360 
   

Јавни ред и безбедност 

некласификован на 

другом месту 
      

  
   

91 423 
 

Услуге по уговору 260,000.00   260,000.00 

  
   

92 424 
 

Специјализоване услуге 90,000.00   90,000.00 

  
   

93 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
450,000.00   450,000.00 

  
   

94 426 
 

Материјал 200,000.00   200,000.00 

  
   

95 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
1,500,000.00   1,500,000.00 

  
   

96 512 
 

Машине и опрема 200,000.00   200,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за функцију 360 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,700,000.00   2,700,000.00 

  
  

360 
   

Функција 360 2,700,000.00   2,700,000.00 

  
      

Извори финансирања 

Програмске 

активности 0701-0002  

    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,700,000.00   2,700,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0701-0002: 
2,700,000.00   2,700,000.00 

  
      

        

  
 

0701

-П5     

Пројекат: Набавка 

камера за безбедност 

саобраћаја 

      

  
  

360 
   

Функција : Јавни ред и 

безбедност 

некласификовани на 

другом месту 

      

  
   

97 512 
 

Машине и опрема 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 360 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
100,000.00   100,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

360 
   

Функција 360 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 0701-П5: 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
100,000.00   100,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за пројекат 0701-

П5: 
100,000.00   100,000.00 
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Извори финансирања 

за Програм 7: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
7,000,000.00   7,000,000.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
  0.00 0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

16,800,000.00 0.00 16,800,000.00 

  
      

Свега за Програм 7: 23,800,000.00 0.00 23,800,000.00 

  
       

      

  
 

0901 
    

ПРОГРАМ 11: 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

      

  
 

0901

-

0006 
    

Програмска 

активност:Подршка 

деци и породици са 

децом 

      

  
  

040 
   

Функција: Породица и 

деца 
      

  
   

98 472 
 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 

(Накнада за студенте и 

друго) 

2,300,000.00   2,300,000.00 

  
   

99 472 
 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 

(ученичке награде) 

400,000.00   400,000.00 

  
   

100 472 
 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 

(превоз деце 

несоцијалног карактера) 

10,000,000.00   10,000,000.00 

  
   

101 472 
 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета (треће 

рођено дете) 

900,000.00   900,000.00 

  
   

102 463 
 

Донације и трансфери 

осталим нивоима власит-

(треће дете у основим 

школама) 

900,000.00   900,000.00 

  
   

103 472 
 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 

(једнократна помоћ за 

рођено дете) 

1,000,000.00   1,000,000.00 

  
   

104 472 
 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета-

(Трошкови путовања 

ученика у вртић-Закон о 

дечијој заштити) 

60,000.00   60,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 040 
    0.00 

  
  

040 
  

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
15,560,000.00   15,560,000.00 

  
  

040 
  

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Функција 040 15,560,000.00   15,560,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0901-0006: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
15,560,000.00   15,560,000.00 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0901-0006: 
15,560,000.00 0.00 15,560,000.00 

  
       

      

  
 

0901

-

0007 
    

Програмска 

активност:Подршка 

рађању и родитељаству 

      

  
  

040 
   

Функција: Породица и 

деца 
      

  
   

105 472 
 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 

(фин.додатних поступака 

вантелесне оплодње) 

300,000.00   300,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 040 
      

  
  

040 
  

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
300,000.00   300,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

      

  
      

Функција 040 300,000.00   300,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0901-0007: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
300,000.00   300,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

      

  
      

Свега за програмску 

активност 0901-0007: 
300,000.00   300,000.00 

  
       

      

              
ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД 
      

  
 

0901

-

0001 
    

Програмска активност: 

Једнократне помоћи  и 

други облици помоћи 

      

  
  

070 
   

Функција: Социјална 

помоћ угроженом 

становништву 

некласификована на 

другом месту 

      

  
   

106 463 
 

Трансфери осталим 

нивоима власти 
1,943,000.00   1,943,000.00 

  
   

107 463 
 

Трансфери осталим 

нивоима власти -

несоцијално 

становништво (помоћи, 

сахране, лечење, 

избеглице...) 

1,300,000.00   1,300,000.00 

  
   

108 463 
 

Трансфери осталим 

нивоима власти -

социјално становништво 

(помоћ сахране, лечење, 

избелице...) 

1,240,000.00   1,240,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 070 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
4,483,000.00   4,483,000.00 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

070 
   

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

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0901-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
4,483,000.00   4,483,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00 0.00 0.00 

  
      

Свега за Програмску 

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

  
       

      

  
 

0901

-П1     

ПРОЈЕКАТ "ПОМОЋ 

У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА 

И СТАРА ЛИЦА 

      

  
  

070 109 463 
 

Трансфери осталнм 

нивоима власти. 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 070 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
     

07 
Донације од осталнх 

нивоа власти 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Функција 070 3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 0901-П1: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
     

07 
Трансфери од осталнх 

нивоа власти 
0.00   0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за пројекат 0901-

П1: 
3,000,000.00   3,000,000.00 

  
      

        

  
       

      

  
 

0901

-

0001 
    

Програмска активност: 

Једнократна помоћ и 

дуги облици помоћи 

      

  
  

090 
   

Функција:Социјална 

помоћ некласификована 

на дугом месту-

ДОНАЦИЈЕ 

    0.00 

  
   

110 481 
 

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 
Општи приходи и 

примања буџета 
500,000.00   500,000.00 

  
  

090 
   

Функција 090 500,000.00   500,000.00 
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Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0901-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања 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 

      

  
   

111 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама 
480,000.00   480,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 090 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
480,000.00   480,000.00 

  
  

090 
   

Функција 090 480,000.00   480,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0901-0005: 

    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
480,000.00   480,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 0901-0005: 
480,000.00 0.00 480,000.00 

  
      

        

  
 

0901

-П3     

Пројекат: Бољи живт 

за све -УНОПС  ЕУ 

ПРО 2018. ГРАНТ  

042" 

      

  
  

090 
   

Функција: Социјална 

заштита 

некласификована на 

другом месту 

      

  
   

112 421 
 

Стални трошкови 1,000.00   1,000.00 

  
   

113 423 
 

Услуте по уговору 1,000.00   1,000.00 

  
   

114 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
1,000.00   1,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 090 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,000.00   3,000.00 

  
     

06 

Донације од 

међународних 

организација 

    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
     

15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 

    0.00 

  
  

090 
   

Функција 090 3,000.00 0.00 3,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 0901-П3: 
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01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,000.00   3,000.00 

  
     

06 

Донације од 

међународних 

организација 

0.00 0.00 0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
     

15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 

  0.00 0.00 

  
      

Свега за пројекат 0901-

П3: 
3,000.00 0.00 3,000.00 

  
      

        

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Програм 11: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
24,326,000.00   24,326,000.00 

  
     

06 

Донације од 

међународних 

организација 

0.00 0.00 0.00 

  
     

07 
Трансфери од другог 

нивоа власти 
0.00   0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
     

15 

Неутрошена средства 

донације из ранијих 

година 

  0.00 0.00 

  
      

Свега за Програм 11: 24,326,000.00 0.00 24,326,000.00 

  
       

      

  
 

1801 
    

ПРОГРАМ 12: 

ЗДРАВСТВЕНА 

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 
Општи приходи и 

примања 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 
Општи приходи и 

примања 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 
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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 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1801-0003: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
200,000.00   200,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

    0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1801-0003: 
200,000.00 0.00 200,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 760: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
200,000.00   200,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из претходне 

године 

0.00   0.00 

  
  

760 
   

Функција 760 200,000.00   200,000.00 

  
       

      

              
ДОМ ЗДРАВЉА 

ЖАБАРИ 
      

  
 

1801

-

0001 
    

Програмска 

активност:Функционис

ање установа 

примамрне здравствене 

заштите 

      

  
  

760 
   

Функција: Услуге јавног 

здравства 
      

  
   

118 464 
 

Дотације организацијама 

социјалног осигурања 
2,000,000.00   2,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 760: 
      

  
  

760 
  

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,000,000.00   2,000,000.00 

  
      

Функција 760 2,000,000.00   2,000,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1801-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,000,000.00   2,000,000.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1801-0001: 
2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програм 12: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,700,000.00   2,700,000.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власит 
    0.00 
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13 
Нераспоређени вишак 

прихода из буџета 
    0.00 

  
      

Свега за Програм 12: 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 

  
       

      

  
       

      

    1201         
ПРОГРАМ 13 - 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

      

  
 

1201

-

0001 
    

Програмска активност: 

функционисање 

локалних установа 

културе 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге 

културе 
      

  
   

119 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
200,000.00   200,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
200,000.00   200,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

820 
   

Функција 820 200,000.00   200,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1201-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

200,000.00   200,000.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1201-0001: 
200,000.00 0.00 200,000.00 

  
       

      

  
       

      

              
ТРАНСФЕРИ 

ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

      

  
      

ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

      

  
 

1201

-

0001 
    

Програмска активност: 

Функционисање 

локалних установа 

културе 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге 

културе 
      

  
   

120 463 
 

Трансфери осталим 

нивоима валсит 
400,000.00   400,000.00 

  
   

121 481 
 

Дотације невладиним 

организсцијама 
300,000.00   300,000.00 

  
      

Извор финасирања за 

функцију 820: 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
700,000.00   700,000.00 

  
  

820 
   

Функицја 820 700,000.00   700,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1201-0001: 

    0.00 

  
     

01 Општи приходи и 700,000.00   700,000.00 
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примања буџета 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1201-0001: 
700,000.00   700,000.00 

  
       

      

  
 

1201

-П1     

Пројекат: 

Реконструкција Дома 

културе  

      

  
  

820 
   

Функција:        

  
   

122 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
   

123 423 
 

Услуге по уговору 50,000.00   50,000.00 

  
      

Извор финасирања за 

функцију 820: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,050,000.00   1,050,000.00 

  
  

820 
   

Функицја 820 1,050,000.00   1,050,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 1201-П1: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
0.00   0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 

  
      

Свега за Пројекат 1201-

П1: 
1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 

  
       

      

    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 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 840 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

      

  
  

840 
   

Функицја 840: 1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1201-0003: 

    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,000,000.00   1,000,000.00 
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13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1201-0003: 
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програм 13: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,700,000.00   1,700,000.00 

  
     

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 

1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 

  
      

Свега за Програм 13: 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00 

  
       

      

  
       

      

  
 

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 

  
   

125 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама 
200,000.00   200,000.00 

  
   

126 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
      

Извор финасирања за 

функцију 810: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,200,000.00   1,200,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

  
 

0.00 

  
  

810 
   

Функција 810 1,200,000.00   1,200,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1301-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,200,000.00   1,200,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1301-0001: 
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

  
       

      

  
 

1301

-

0001 
    

Програмска активност: 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

      

  
  

810 
   

Функција: Услуге       
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рекреације и спорта 

  
   

127 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама 
11,200,000.00   11,200,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 810 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,200,000.00   11,200,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

810 
   

Функција 810 11,200,000.00   11,200,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1301-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,200,000.00   11,200,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1301-0001: 
11,200,000.00 0.00 11,200,000.00 

  
      

        

  
      

Извори финансирања 

за Програм 14: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
12,400,000.00   12,400,000.00 

  
     

06  

Донације од 

међународних 

организација 

      

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
      

  
     

13 
Нераспоређени приход 

из ранијих година 
0.00   0.00 

  
      

Свега за Програм 14: 12,400,000.00 0.00 12,400,000.00 

  
       

      

  
 

2020 
    

ПРОГРАМ 9-

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

      

  
 

2002

-001     
Функционисање 

основинх школа 
      

  
  

912 
   

Основно образовање       

  
   

128 472 
 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета - 

Превоз ученика путника 

4,500,000.00   4,500,000.00 

  
   

129 472 
 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета-

Превоз и смештај деце 

ометене у развоју  

300,000.00   300,000.00 

  
   

130 472 
 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета-

Превоз ученика путника-

непредвидивих 

300,000.00   300,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за функцију 912 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
5,100,000.00   5,100,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

912 
   

Функција 912: 5,100,000.00   5,100,000.00 
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Извори финансирања 

за Програмску 

активност 2002-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
5,100,000.00   5,100,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 2002-0001: 
5,100,000.00   5,100,000.00 

  
       

      

  
      

Функционисање 

основних школа 
      

  
      

Основна школа "Дуде 

Јовић"Жабари 
      

  
 

2002

-

0001 

912 
   

Основно образовање       

  
   

131 463 
 

Трансфери осталим 

нивоима власти 
16,300,000.00   16,300,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 912  
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
16,300,000.00   16,300,000.00 

  
     

06 

Донације од 

међународних 

организација 

    0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

912 
   

Функција 912 16,300,000.00   16,300,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 2002-0001: 

    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
16,300,000.00   16,300,000.00 

  
     

06 

Донације од 

међународних 

организација 

    0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
    0.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак 

прихода 
    0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 2002-0001: 
16,300,000.00   16,300,000.00 

  
       

      

  
      

Основна школа "Херој 

Роса Трифуновић 

"Александровац 

      

  
   

132 463 
 

Трансфери осталим 

нивоима власти 
11,899,000.00   11,899,000.00 

  
  

912 
   

Извор финансирања за 

функцију 912  
11,899,000.00   11,899,000.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета  
11,899,000.00   11,899,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак 

прихода 
    0.00 

  
      

Функција 912 11,899,000.00   11,899,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 
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активност 2002-0001: 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,899,000.00   11,899,000.00 

  
     

13 
Нераспоређени вишак 

прихода 
0.00   0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 2002-0001: 
11,899,000.00   11,899,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 2002-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
33,299,000.00   33,299,000.00 

  
     

06 

Донације од 

међународних 

организација 

    0.00 

  
     

07 
донације од осталих 

нивоа власти 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Укупно за Програмску 

активност 2002-0001: 
33,299,000.00   33,299,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Програм 9: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
33,299,000.00   33,299,000.00 

  
     

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 

0.00   0.00 

  
      

Свега за Програм 9: 33,299,000.00   33,299,000.00 

  
       

      

  
 

1101 
    

ПРОГРАМ 1 -

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

      

  
 

1101

-001     

Програмска активност: 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

      

  
  

130 
   

Функција: Оште услуге       

  
   

133 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
550,000.00   550,000.00 

  
      

Извор финасирања за 

функцију 130: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
      

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

550,000.00   550,000.00 

  
  

130 
   

Функција 130 550,000.00   550,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1101-0001: 
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01 
Општи приходи и 

примања буџета 
      

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

550,000.00   550,000.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 1101-0001: 
550,000.00   550,000.00 

  
      

        

  
      

Извори финансирања 

за Програм 1 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
      

  
     

06 

Донације од 

међународних 

организација 

      

  
     

07 
Трансфери од других  

нивоа власти 
      

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

550,000.00   550,000.00 

  
      

Свега за Програм 1 550,000.00   550,000.00 

  
      

        

  
      

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 

5. ГЛАВА 0 
227,889,585.00 0.00 

227,889,585.0

0 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
207,031,585.00   

207,031,585.0

0 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
    0.00 

  
     

06 
Донације међународних 

организација 
0.00 0.00 0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
0.00   0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

20,858,000.00   20,858,000.00 

  
     

15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 

  0.00   

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; 

      

  
   

134 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
  1,400,000.00 1,400,000.00 

  
   

135 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
  280,000.00 280,000.00 

  
   

136 421 
 

Стални трошкови 2,960,000.00 3,040,000.00 6,000,000.00 

  
   

137 422 
 

Трошкови путовања 0.00 105,000.00 105,000.00 

  
   

138 423 
 

Услуге по уговору 740,000.00 775,000.00 1,515,000.00 

  
   

139 424 
 

Специјализоване услуге 920,000.00 190,000.00 1,110,000.00 

  
   

140 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
9,111,390.00 400,000.00 9,511,390.00 

  
   

141 426 
 

Материјал 900,000.00 705,000.00 1,605,000.00 
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142 465 
 

Остале донације, 

дотације и трансфери 
0.00 330,000.00 330,000.00 

  
   

143 482 
 

Порези обавезне таксе 

казне и пенали  
150,000.00 440,000.00 590,000.00 

  
   

144 483 
 

Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
100,000.00   100,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за функцију 160 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
14,881,390.00   14,881,390.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

160 
   

Функција 160: 14,881,390.00 7,665,000.00 22,546,390.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0602-0002: 

    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
14,881,390.00   14,881,390.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  7,665,000.00 7,665,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
      

Свега за Програмску 

активност 0602-0002: 
14,881,390.00 7,665,000.00 22,546,390.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програм 15: 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
14,881,390.00   14,881,390.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  7,665,000.00 7,665,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00 0.00 0.00 

  
      

Свега за Програм 15: 14,881,390.00 7,665,000.00 22,546,390.00 

  
       

      

  
       

      

              
УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ 
      

5 
0

2 
          

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 
      

  
   

145 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1,650,000.00   1,650,000.00 

  
   

146 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
283,000.00   283,000.00 

  
   

147 413 
 

Накнаде у натури 30,000.00   30,000.00 

  
   

148 414 
 

Социјална давања 

запосленима 
183,000.00   183,000.00 
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149 415 
 

Накнаде трошкова за 

запослене 
380,000.00   380,000.00 

  
   

150 421 
 

Стални трошкови 140,000.00   140,000.00 

  
   

151 422 
 

Трошкови путовања 30,000.00   30,000.00 

  
   

152 423 
 

Услуге по уговору 920,000.00   920,000.00 

  
   

153 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
80,000.00   80,000.00 

  
   

154 426 
 

Материјал 115,000.00   115,000.00 

  
   

155 481 
 

Дотације невладиним 

организацијама (КУД-

ови) 

460,000.00   460,000.00 

  
   

156 482 
 

Порези, обавезне таксе, 

каѕне и пенали 
10,000.00   10,000.00 

  
   

157 483 
 

Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
10,000.00   10,000.00 

  
   

158 512 
 

Машине и опрема 310,000.00   310,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцијау 820 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
4,601,000.00   4,601,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Функција 820 4,601,000.00   4,601,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1201-0001: 

      

  
  

820 
  

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
4,601,000.00   4,601,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

      

  
      

Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
4,601,000.00   4,601,000.00 

  
       

      

  
       

      

  
 

1201

-П2     

Пројекат 

манифестације:"ЧЕТЕ

РЕШКО ПРЕЛО" 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге 

културе 
      

  
   

159 423 
 

Услуге по уговору 2,000,000.00 100,000.00 2,100,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,000,000.00   2,000,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица 

  100,000.00 200,000.00 

  
  

820 
   

Функција 820: 2,000,000.00 100,000.00 2,100,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 1201-П2:  
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
2,000,000.00   2,000,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица 

0.00 100,000.00 100,000.00 

  
      

Свега за пројекат 1201-

П2: 
2,000,000.00 100,000.00 2,100,000.00 
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1201

-П3     

Пројекат: ОСТАЛЕ 

културне 

манифестације 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге 

културе 
      

  
   

160 481 
 

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

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања 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 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,600,000.00   1,600,000.00 

  
      

Свега за пројекат 1201-

П3: 
1,600,000.00   1,600,000.00 

  
       

      

  
 

1201

-П4     
Пројекат: Видовдански 

сабор хармоникаша 
      

  
  

820 
   

Функција: Услуге 

културе 
      

  
   

161 423 
 

Услуге по уговору 200,000.00   200,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
200,000.00   200,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфер 

од физичких  и правних 

лица 

      

  
  

820 
   

Функција 820: 200,000.00   200,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 1201-П4:  
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
200,000.00   200,000.00 

  
      

Свега за пројекат 1201-

П4: 
200,000.00   200,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Програм 13: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
8,401,000.00   8,401,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
      

  
     

08 

Добровољни трансфер 

од физичких и правних 

лица 

  100,000.00 100,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

0.00   0.00 

  
      

Свега за Програм 13: 8,401,000.00 100,000.00 8,501,000.00 

  
       

      

5 
0

3 
          

НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА 
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"Др.Проф. Александар 

Ивић" Жабари 

  
 

1201 
    

ПРОГРАМ 13 - 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

      

  
 

1201

-

0001 
    

Програмска активност: 

Функционисање 

локалних установа 

културе 

      

  
  

820 
   

Функција: Услуге 

културе 
      

  
   

162 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1,500,000.00   1,500,000.00 

  
   

163 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
258,000.00   258,000.00 

  
   

164 413 
 

Накнаде у натури 15,000.00   15,000.00 

  
   

165 414 
 

Социјална давања 

запосленима 
110,000.00   110,000.00 

  
   

166 415 
 

Накнаде трошкова за 

запослене 
120,000.00   120,000.00 

  
   

167 421 
 

Стални трошкови 210,000.00   210,000.00 

  
   

168 422 
 

Трошкови путовања 30,000.00   30,000.00 

  
   

169 423 
 

Услуге по уговору 465,000.00   465,000.00 

  
   

170 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
80,000.00   80,000.00 

  
   

171 426 
 

Материјал 115,000.00   115,000.00 

  
   

172 482 
 

Порези, обавезне таксе, 

каѕне и пенали 
10,000.00   10,000.00 

  
   

173 483 
 

Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
10,000.00   10,000.00 

  
   

174 512 
 

Машине и опрема 160,000.00   160,000.00 

  
   

175 515 
 

Нематеријална имовина 150,000.00 3,000.00 153,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцијау 820 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,233,000.00   3,233,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  3,000.00 3,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
  

820 
   

Функција 820 3,233,000.00 3,000.00 3,236,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1201-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,233,000.00   3,233,000.00 

  
     

04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  3,000.00 3,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

      

  
      

Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
3,233,000.00 3,000.00 3,236,000.00 

  
       

      

  
 

1201

-П5     
Пројекат: Дани 

библиотеке 
      

  
  

820 
   

Функција: Услуге 

културе 
      

  
   

176 423 
 

Услуге по уговору 100,000.00   100,000.00 
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Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
100,000.00   100,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

      

  
  

820 
   

Функција 820: 100,000.00   100,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Пројекат 1201-П5:  
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
100,000.00   100,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

      

  
      

Свега за пројекат 1201-

П5: 
100,000.00   100,000.00 

  
       

      

  
 

1201

-П6     
Пројекат: Смотра 

рецитатора 
      

  
  

820 
   

Функција: Услуге 

културе 
      

  
   

177 423 
 

Услуге по уговору 80,000.00   80,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 820 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања 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-П6:  
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
80,000.00   80,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

      

  
      

Свега за пројекат 1201-

П6: 
80,000.00   80,000.00 

  
       

      

  
      

Извор финансирања за 

Библиотеку 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
3,413,000.00   3,413,000.00 

  
     

04 Сопствени приходи   3,000.00   

  
     

08 

Добровољни трансфер 

од физичких и правних 

лица 
      

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година  
      

  
      

Свега: 3,413,000.00 3,000.00 3,416,000.00 

  
      

        

  
      

Извори финансирања 

за Програм 13: 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
11,814,000.00   11,814,000.00 
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04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  3,000.00 3,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфер 

од физичких и правних 

лица 

0.00   0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 
    0.00 

  
      

Свега за Програм 13: 11,814,000.00 3,000.00 11,817,000.00 

  
       

      

  
       

      

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 
      

  
  

911 178 411 
 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
11,750,000.00   11,750,000.00 

  
  

911 179 412 
 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
2,016,000.00   2,016,000.00 

  
  

911 180 413 
 

Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 

  
  

911 181 415 
 

Накнаде трошкова за 

запослене 
1,000,000.00   1,000,000.00 

  
  

911 182 416 
 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
280,000.00   280,000.00 

  
  

911 183 421 
 

Стални трошкови 1,705,000.00   1,705,000.00 

  
  

911 184 422 
 

Трошкови путовања 210,000.00   210,000.00 

  
  

911 185 423 
 

Услуге по уговору 800,000.00   800,000.00 

  
  

911 186 424 
 

Специјализоване услуге 230,000.00   230,000.00 

  
  

911 187 425 
 

Текуће поправке и 

одржавање 
580,000.00   580,000.00 

  
  

911 188 426 
 

Материјал 3,860,000.00   3,860,000.00 

  
  

911 189 482 
 

Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
20,000.00   20,000.00 

  
  

911 190 511 
 

Зграде и грађевински 

објекти 
200,000.00   200,000.00 

  
  

911 191 512 
 

Машине и опрема 100,000.00   100,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцијау 911 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
20,971,000.00   20,971,000.00 

  
     

04 Сопствени приходи   0.00 0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
1,800,000.00   1,800,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица 

  0.00 0.00 

  
      

Функција 911: 22,771,000.00 0.00 22,771,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 
    0.00 
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активност 2001-0001: 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
20,971,000.00   20,971,000.00 

  
     

04 Сопствени приходи   0.00 0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
1,800,000.00   1,800,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица 

  0.00 0.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 2001-0001: 
22,771,000.00 0.00 22,771,000.00 

  
       

    0.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програм 8: 
    0.00 

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
20,971,000.00   20,971,000.00 

  
     

04 Сопствени приходи   0.00 0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
1,800,000.00   1,800,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица 

  0.00 0.00 

  
      

Свега за Програм 8: 22,771,000.00 0.00 22,771,000.00 

  
      

        

  
      

        

  
       

      

5 5           

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

      

  
 

1502 
    

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
      

  
 

1502

-

0001 
    

Програмска активност: 

Управљање развојем 

туризма 

      

  
  

473 
   

Функција: Туризам       

  
  

473 192 421 
 

Стални трошкови 50,000.00   50,000.00 

  
  

473 193 422 
 

Трошкови путовања 20,000.00   20,000.00 

  
  

473 194 423 
 

Услуге по уговору 1,190,000.00   1,190,000.00 

  
  

473 195 426 
 

Материјал 350,000.00   350,000.00 

  
      

Извор финансирања за 

функцију 473 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,610,000.00   1,610,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

    0.00 

  
      

Функција 473 1,610,000.00   1,610,000.00 

  
      

Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1502-0001: 

      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,610,000.00   1,610,000.00 

  
      

Свега за програмску 

активност 1502-0001: 
1,610,000.00 0.00 1,610,000.00 

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Програм 4: 
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01 
Општи приходи и 

примања буџета 
1,610,000.00   1,610,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица 

    0.00 

  
      

Свега за Програм 4: 1,610,000.00 0.00 1,610,000.00 

  
      

        

  
       

      

  
      

Извори финансирања 

за Раздео 5 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
256,307,975.00   

256,307,975.0

0 

  
     

04 
Сопштвени приходи 

буџетских корисника 
  7,668,000.00 7,668,000.00 

  
     

06 

Донације од 

међународних 

организација 

0.00 0.00 0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
1,800,000.00   1,800,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица 

0.00 100,000.00 100,000.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

20,858,000.00   20,858,000.00 

  
     

15 

Неутрошена средства 

донација из претходних 

година 

  0.00   

              Свега за Раздео 5: 278,965,975.00 0.00 278,965,975.00 

  
       

      

  
      

        

  
      

Извори финансирања 

за Разделе 1,2,3,4 и 5. 
      

  
     

01 
Општи приходи и 

примања буџета 
297,620,000.00   

297,620,000.0

0 

  
     

04 
Сопственио приходи 

буџетских корисника 
  7,668,000.00   

  
     

06  

Донације од 

међународних 

организација 

0.00 0.00 0.00 

  
     

07 
Трансфери од других 

нивоа власти 
1,800,000.00   1,800,000.00 

  
     

08 

Добровољни трансфери 

од физичких и правних 

лица 

0.00 100,000.00 100,000.00 

  
     

10 
Примања од домаћег 

задуживања 
    0.00 

  
     

13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих 

година 

20,858,000.00   20,858,000.00 

  
     

14 

Неутрошена средства од 

приватизације из ранијих 

година 

    0.00 

  
     

15 

Неутрошена средства 

донација из ранијих 

година 

  0.00 0.00 

              
Свега за Разделе 1,2,3 и 

4: 
320,278,000.00 7,768,000.00 328,046,000.00 
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Члан 12. 

 

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

следећим износима и то:       
 

 

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 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 24,326,000.00 7.4% 0 24,326,000.00 7.4% 

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; 15,860,000.00 4.8% 0 15,860,000.00 4.8% 

050 Незапосленост; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

060 Становање; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту; 
7,483,000.00 2.3% 0 7,483,000.00 2.3% 

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

090 
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

983,000.00 0.3% 0 983,000.00 0.3% 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 158,045,000.00 48.2% 7,665,000 165,710,000.00 50.5% 

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 34,613,000.00 10.6% 0 34,613,000.00 10.6% 

112 Финансијски и фискални послови 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

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; 96,032,000.00 29.3% 0 96,032,000.00 29.3% 

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; 
27,400,000.00 8.4% 7,665,000 35,065,000.00 10.7% 

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 520,000.00 0.2% 0 520,000.00 0.2% 

220 Цивилна одбрана 520,000.00 0.2% 0 520,000.00 0.2% 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 5,735,000.00 1.7% 0 5,735,000.00 1.7% 

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% 
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330 Судови; 2,535,000.00 0.8% 0 2,535,000.00 0.8% 

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 
2,800,000.00 0.9% 0 2,800,000.00 0.9% 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 27,810,000.00 8.5% 0 27,810,000.00 8.5% 

410 
Општи економски и комерцијални послови и 

послови по питању рада; 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

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

412 Општи послови по питању рада 1,000,000.00 0.3% 0 1,000,000.00 0.3% 

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; 1,200,000.00 0.4% 0 1,200,000.00 0.4% 

421 Пољопривреда 3,000,000.00 0.9% 0 3,000,000.00 0.9% 

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% 

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 21,000,000.00 6.4% 0 21,000,000.00 6.4% 

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 1,610,000.00 0.5% 0 1,610,000.00 0.5% 

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% 
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500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 11,658,000.00 3.6% 0 11,658,000.00 3.6% 

510 Управљање отпадом; 7,000,000.00 2.1% 0 7,000,000.00 2.1% 

520 Управљање отпадним водама; 1,558,000.00 0.5% 0 1,558,000.00 0.5% 

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 
3,100,000.00 0.9% 0 3,100,000.00 0.9% 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 3,250,000.00 1.0% 0 3,250,000.00 1.0% 

610 Стамбени развој; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

620 Развој заједнице; 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

630 Водоснабдевање; 2,850,000.00 0.9% 0 2,850,000.00 0.9% 

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 
0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 

700 ЗДРАВСТВО 2,700,000.00 0.8% 0 2,700,000.00 0.8% 

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% 

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. 2,700,000.00 0.8% 0 2,700,000.00 0.8% 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 30,164,000.00 9.2% 103,000 30,267,000.00 9.2% 

810 Услуге рекреације и спорта; 12,400,000.00 3.8% 0 12,400,000.00 3.8% 

820 Услуге културе; 13,764,000.00 4.2% 103,000 13,867,000.00 4.2% 

830 Услуге емитовања и штампања; 3,000,000.00 0.9% 0 3,000,000.00 0.9% 

840 Верске и остале услуге заједнице; 1,000,000.00 0.3% 0 1,000,000.00 0.3% 

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 56,070,000.00 17.1% 0 56,070,000.00 17.1% 

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

911 Предшколско образовање 22,771,000.00 6.9% 0 22,771,000.00 6.9% 

912 Основно образовање 33,299,000.00 10.2% 0 33,299,000.00 10.2% 

913 Основно образовање са домом ученика 0.00 0.0% 0 0.00 0.0% 
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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 320,278,000.00 97.6% 7,768,000 328,046,000.00 100.0% 

 

 

 

 

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 12. 

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник РС“ број 68/2015, 81/2016-одлука УС и 95/2018), број запослених код 

корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време. 

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у 2017. години коју је донела 

Скупштина општине Жабари број: 020-89/2017-01 од 25.09.2017.године, за максимални број 

запослених на неодређено време код корисника буџета (осим ЈКП „Комуналац“ Жабари 10 

запослених-плате се не исплаћују из буџетских средстава), одређен је број од 66 запослених на 

неодређено време и 10 запослених на одређено време. Број запослених код корисника буџета не 

може прећи максималан број запослених на неодређено време 76 и одређено време 10, и то: 

-  49 запослених у Општинској управи општине Жабари на неодређено време, 

-    9 запослених у Општинској управи општине Жабари на одређено време 

-    1 запослених у општинском правобранилаштву на неодређено време, 

- 13 запослених у предшколској установи „Моравски цвет“ Жабари на неодређено време, 

-   1 запослених у предшколској установи „Моравски цвет“ Жабари на одређено време 

- 10 запослених ЈКП „Комуналац“ Жабари на неодређено време, 

-   2 запослених у Центар за културу „Војислав Илић Млађи „Жабари на неодређено време  

-  1  запослених у Народној библиотеци „Проф.др.Александар Ивић“ Жабари на одређено 

време. 

 

Члан 13. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине 

            Наредбодавац за извршење буџета је председник општине . 
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  Члан 14. 

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

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

 

Члан 15. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, 

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

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

уплату средстава који припадају буџету. 

 

         Члан 16. 

За законито и наменско коришћење средстава, распоређених индиректним корисницима 

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

руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је  и начелник 

општинске управе. 

 

Члан 17. 

Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за 

финасије доноси  извршни орган - председник општине. Извештај о коришћењу средстава текуће и 

сталне буџетске резерве доставља се Скупштини, уз завршни рачун 

 

 

        Члан 18. 

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном 

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

буџетском систему. 

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

може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног 

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

          

        Члан 19. 

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

Извршни орган-председник општине. 

  

                                                                                Члан 20. 

Општински орган управе надлежан за финансије може извршити преусмеравање  

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

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

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

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење органа за финансије може извршити 

преусмеравање средстава унутар програма који се финансира из општих прихода буџета у износу 

од 10% вредности апропријације чија се средства умањују. 

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

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

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

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

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

између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максималног могућег износа 

средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69.став 3.Закона о буџетском систему. 
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Члан 21. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета. 

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

обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.    

 Изменама Закона о буџетском систему 2012. године сопствени приходи буџетских 

корисника који су се исказивали на извору 04-Сопствени приходи и наменски јавни приходи чија је 

намена утврђена Уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса, 

укључени су у опште приходе (извор 01). 

Расходи су планирани у оквиру одређених програма, програмских активности, односно 

пројеката, с тим што се исти могу извршавати само до висине апропријације утврђене одлуком о 

буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног. 

Уколико се наведени приходи из овог члана, става 3 остваре у већем обиму од планираног 

актом буџета, исти се могу користити и за извршавање других врста расхода, обзиром да они 

представљају опште приходе буџета. 

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

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

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

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

измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавезе. 

 

 

Члан 22. 
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економским 

програмским и функционалним класификацијама, годишњим финансијским планом прихода и 

расхода на које сагласност даје председник општине. 

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

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

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

 

Члан 23. 

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

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

 

РАЗДЕО 1.- Скупштина општине 

За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

Председник скупштине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине. 

 

РАЗДЕО 2 .Председник општине  

За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи.  

 

 

РАЗДЕО 3. Општинско веће 

За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи. 
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РАЗДЕО 4 .Општинско  правобранилаштво 

За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

Правобранилац општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи.  

 

 

РАЗДЕО 5 .Општинска управа 

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела,  захтеве подноси 

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

предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за буџет 

и финансије Општинске управе.   

  Руководиоци  корисника из претходног става и начелник општинске управе, су непосредно 

одговорни председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.  

Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за буџет и финансије. 

Унутар Одељења за буџет и финансије општинске управе, се спроводи интерна контрола о 

оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање  из средстава буџета, на основу 

одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за 

сваког буџетског корисника. 

 

Члан 24. 

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

ради преноса средстава из Трезора. 

  

Члан 25. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, водећи рачуна о ликвидности буџета, осим ако је 

законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

                                                                                     Члан 26. 

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

за све индиректне кориснике у оквиру свог   раздела буџета. 

 Раздели су одређени према месту припадности носиоца раздела. 

 Главе су одређене само код Општинске управе и то само за индиректне кориснике према 

програмској и функционалној класификацији. 

 

Члан 27. 

Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава овог 

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

општине воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години 

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

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

 

 

                                                                    Члан 28. 

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за 

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

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

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

извора. 

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не 

извршене у 2020. години, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају 

се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 
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Члан 29.        

Корисници буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације 

утврђене Одлуком. 

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

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

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 

другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

 

Члан 30. 

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

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

надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи 

нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на 

основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу 

са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

У складу са чл. 5 Закона о буџетском систему сви јавни приходи и примања, којима се 

финансирају надлежности локалне власти, морају бити уплаћени на рачуне прописане за уплату 

јавних прихода, а не на подрачуне буџетских корисника, чиме се поштује уставно начело 

БРУТО принцип (члан 9.Устава Републике Србије). 

 

Члан 31. 

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које доноси надлежни орган 

за финансије. 

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

тромесечје.  

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

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

у тромесечним плановима буџета. 

Директни корисници средстава буџета, пре најављивања нових обавеза на начин прописан 

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

преузете, а неизвршене обавезе из предходне буџетске године. 

На основу поднетих захтева и пратеће документације, председник општине потписом 

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

финасије Општинске управе, а за оне захтеве који нису дефинисани у финансијском плану 

председник општине доноси решења пре исплате истих. 

 

Члан 32. 

Кориснци буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевисних радова морају да поступе у сладу са Законо о јавним набавкама 

(„Службени галасник РС“ , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Јавна набавка мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка 

истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу од 

500.000,00 динара до 5.000.000,00 динара (без пореза на додату вредност). 

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

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

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

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

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

захтев Трезору за пренос средстава. 
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Члан 33. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку 

вредности нефинасијске имовине  исказују на терет капитала, односно не исказују расход 

амортизације и употребе средстава за рад.  

 

Члан 34. 

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

се на терет погрешно или више уплаћених прихода. 

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

 

Члан 35. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и 

покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2020. 

години осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности, односно други корисници који 

користе пословни простор и покретне ствари плаћају настале трошкове, трошкове текућег и 

инвестиционог одржавања, односно закупа, у складу са критеријумима које прописује Влада. 

 Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, 

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

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

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

Законом о буџетском систему.  

 

Члан 36. 

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине 

Жабари или општиског већа заснивати радни однос са новим лицима до краја 2020. године. 

Организациони облици тражиће сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа 

локалне власти и Министарства државне управе и локлане самоуправе, односно  од Комисије 

Владе. 

 

 

Члан 37. 

 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 

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

задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл.гласник Р.Србије“бр.61/2005, 

107/2009,  78/2011, 68/2015 и 95/2018). 

 

                                                                Члан 38. 

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

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

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

Одлуку о промени апропријације из претходног става овог члана доноси председник 

општине. 

 

                                                                 Члан 39. 

Директни и индиректни корисници могу обрачунавати и вршити исплату масе плата 

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

средстава за исплату плате у 2020. години,  осим ако Законом или неким другим актом Влада 

Републике Србије не утврди другачији обрачун истих.  

Уколико директни и индиректни корисници не извршавају укупна средства за исплату плата 

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

буџета, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из става 1. овог члана. 
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Руководилац директног, односно индиректног корисника средстава овог буџета, подноси 

извештај председнику општине, о платама исплаћеним у претходном месецу најкасније до 10. у 

текућем месецу, почев од јануара 2020. године. 

 

        Члан 40. 

При утврђивању ваљаности извршеног одређеног плаћања ако није постојао правни основ, 

корисник је обавезан да врати средства у буџет.  

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

умањује расходна страна финансијског плана корисника буџетских средстава. 

 

 

        Члан 41. 

Уколико индиректни корисници буџета својом делатношћу изазову судски спор, извршење 

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

преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода. 

 

                                                                    Члан 42. 

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

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

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

обављањем услуга. 

 

                                                                    Члан 43. 

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

поједине намене, а ако се утврди да су средства ненаменски утрошена или пређу утврђени износ по 

Закону за ту намену, председник општине обуставиће пренос средстава из буџета општине док се  

висина средстава не усклади са датим ограничењем. 

 

 

          Члан 44. 

Корисници буџетских средстава до 31.децембра 2020. године пренеће на рачун извршења 

буџета општине сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су 

тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Жабари за 2020. годину. 

 

      

           Члан 45. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних 

средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна 

трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на 

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

Управи за трезор. 

 

 

Члан 46. 

У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других 

врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне 

и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право 

стекли  у 2020. Години. 

Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запослнеима код директних и индиректних 

корисника буџетских средстава локлане валсти награде и бонуси који према међународним 

критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 
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Члан 47. 

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

стању средстава и наменама за која су утрошена средства корисника који се финансирају из буџета, 

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

(„Сл.гласник Р.Србије“бр.125/03). 

Финансијска служба Општинске управе редовно прати извршење буџета и најмање 

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

општине, а најмање два пута годишње доставља Општинском већу. 

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

општине усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих 

одступања. 

 

                                         IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 48. 

 

Ову одлуку објавити у службеном гласнику општине Жабари, интернет страници општине 

Жабари и доставити министарству надлежном за послове финсија.      

 

Члан 49. 

 

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

Жабари“, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 020-119/2019-01                                    

У Жабарима: 18.12.2019. год.                                            

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

ДЕЈАН АДАMОВИЋ, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Правни основ за доношење предлога Одлуке о буџету Општине Жабари за 2020. годину чине 

следећи акти: 

- Законо буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 103/15 ,99/16 и 113/17),  

- Закон о локалној самоуправи ("Службенигласник РС",број129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) 

- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 

93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16,91/16,104/16 и 96/17)  

- Статут општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари" број 1/2019) 

По дефиницији, Закона о буџетском систему, одлука о буџету коју доноси скупштина 

општине  јесте одлука којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за 

једну или три године (капитални издаци исказују се за три године) и која садржи одредбе битне за 

извршење те одлуке. Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“бр.129/07 и 83/2014-

др.закон, 101/2016 и 47/2018) утврђено је да Скупштина општине доноси општински буџет  за 

календарску годину. Једини локални акт којим се одобрава трошење локалних средстава је буџет, 

односно апропријације које га чине, а ту снагу немају ни уговори, споразуми и фактуре а ни друга 

акта без обзира  ко их доноси. Закон о буџетском систему обавезује локалну самоуправу, да донесе 

буџет као основни документ политике локалне власти за текућу годину са пројекцијама за две 

наредне фискалне године . 

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

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

општине Жабари. 

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

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

програмских буџета, што је општина Жабари и урадила. 

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

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

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

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

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

У буџетској 2020. години примењиваће се иста униформна програмска структура за јединице 

локлане самоуправе (циљеви  програма и програмске активности и листа унифомних индикатора) 

као у и у буџетском циклусу за 2019. годину. 

При изради овог програмског буџета задржали смо организациону структуру која је 

допуњена програмима и програмским активностима . 

Линијски буџет је био усредсређен на расходе по економској и функционалној 

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

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

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

ка учинку. 

Члан 31. Закона о буџетском систему предвиђа рокове, којим је уређен поступак припреме и 

доношења буџета. Одељење за буџет и финасије испоштовало је рокове, до 1.августа доставило је 

упутство за припрему нацрта буџета, 15. октобра достављен је нацрт одлуке о буџету надлежном 

извршном органу локалне власти. Први новембар је рок када надлежни извршни орган локалне 

власти доставља предлог одлуке о буџету скупштини локалне власти, 20. децембар рок када 

скупштина локлане власти доноси одлуку о буџету локалне власти. 



 88 

Одлука о буџету Општине Жабари рађена је у складу са Упутства за припрему одлуке о 

буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину. Кроз одлуку о буџету 

општине Жабари примењујемо доле наведене смернице из Упутства.   

 

Планирање масе средстава за плате запослених у 2020. години  

 

1. Законско уређење плата  
 

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном 

сектору (''Службени гласник РС'', број 18/16, 108/216, 113/2017 и 95/2018).  

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о 

платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 62/06...21/2016), 

Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12 и 

23/2018).  

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим 

јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник 

РС", бр. 44/01...113/2017).  

 

2. Законом уређена основица за обрачун плата  
 

Приликом обрачуна и исплате плата применили смо основицу према закључцима Владе 

Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном 

сектору.  

.  

 

3. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2020. годину  
 

Локална власт у 2020. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата 

запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата 

планирају на нивоу исплаћених плата у 2019. години, увећану за масу средстава за плате за број 

запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. 

годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 42. Закона о буџету 

Републике Србије за 2019. годину (''Службени гласни РС'', бр. 95/2018).  

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:  

- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 8 %,  

- установама социјалне заштите за 9%,  

- предшколским установама за 9%,  

- осталим јавним службама 10%.  

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2020. годину и не извршава 

укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за 

послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета 

Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док 

се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.  

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о 

планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на 

економској класификацији 413-416 у 2020. години.  

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2020. години, не треба планирати обрачун и 

исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања 

запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених 

посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских 



 89 

средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду 

(''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) осим јубиларних награда за 

запослене који су то право стекли у 2020. години.  

Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних 

корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним 

критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.  

Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње 

рестриктивно.  

Уколико у току 2020. године буџетски корисници услед посебних околности имају потребу 

за увећањем средстава за плате на економским класификацијама 411 и 412, неопходно је да се иста 

детаљно образложи и документује навођењем финансијских ефеката промена (на пример: за 

оснивање нове установе – документ који потврђује почетак рада установе, број запослених који 

мора бити обухваћен Одлуком о максималном броју запослених, коефицијенте, основицу и др.).  

 

 

4. Планирање броја запослених у 2020. години  

 

А) Законско уређење  

 

Према члану 2. ст. 4 и 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник РС", број 68/15, 85/2015- УС и 81/2016-УС) (у даљем тексту: Закон о 

максималном броју), Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог 

закона чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне 

службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге 

организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне самоуправе имају обавезу 

пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за 

послове финансија, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета 

аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.  

Према члану 4. став 1. Закон о максималном броју за сваку календарску годину, актом Владе 

се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и 

систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено мишљење 

Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.  

У члану 6. Закона о максималном броју надлежни орган аутономне покрајине, односно 

скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за 

сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе.  

Члан 8. Закона о максималном броју прописује да максималан број запослених у систему 

локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим облицима јединице 

локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз остварене уштеде за плате 

запослених најмање у износу предвиђеном прописом у буџету, а у складу са актом Владе из члана 4. 

став 1. овог закона.  

У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

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

локалне самоуправе за 2017. годину (''Службени гласник Републике Србије'', број 61/17), наводи се 

да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2, 5. и 7 ове Oдлуке, сваки 

организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, за 

који има обезбеђена средства за зараде.  

 

Б) Ограничење броја запослених на одређено време  

 

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица 

ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених 

непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима 

не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика (члан 
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10. став 1.). Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 

запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана (став 2.), с тим да уколико тај 

број превазилази 10% запослених на неодређено време, јединице локалне власти се мора обратити 

Комисији Владе за новозапошљавање ради добијања сагласности.  

 

В) Повећање броја запослених уз сагласност Комисије Владе  

 

И за 2020. годину ће важити одредба Закона о максималном броју којом се прописује да ће се 

повећање броја запослених на неодређено време, вршити у складу са прописима којима се уређује 

буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја 

запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и 

локалне самоуправе од Комисије Владе.  

Посебно указујемо на примену одредбе члана 27е Закона о буџетском систему према којој 

предшколске установе и установе културе нису изузете, односно за ново запошљавање у 

предшколским установама и установама културе подносе се захтеви за ново запошљавање.  

 

Г) Мере заштите средстава буџета  

 

Као мера заштите средстава буџета прописано је да уколико скупштина јединице локалне 

самоуправе не донесе акт којим ће извршити рационализацију броја запослених у складу са актом 

Владе, министарство надлежно за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за 

послове државне управе и локалне самоуправе, привремено да обустави пренос трансферних 

средстава из буџета Републике Србије, односно припадајући део пореза на зараде, односно плате 

(члан 14. Закона).  

 

 

Група конта 41 – Расходи за запослене  

 

Локална власт је у обавези да у одлуци о буџету за 2020. годину, у делу буџета који садржи 

норме битне за извршење буџета, у посебној одредби искаже број запослених на неодређено и 

одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства.  

Уколико се изменама или допунама Одлуке о буџету локалне власти мењају подаци 

достављени у Прилогу 1, неопходно је доставити измењене (допуњене) табеле са образложењем и 

документацијом која потврђује да је било неопходно извршити одређене промене у односу на 

усвојену Одлуку о буџету.  

Масу средстава за плате у 2020. годину планирали смо тако што смо исплаћена средста за 

плате у првих 10 месеци и процена исплате плата за новембар и децембар 2019. године   увећало за 

дозвољено повећање код предшколске установе за 9%, код органа и служби локалне власти за 8% и 

код установа културе за 10% и добијену суму увећали највише до дозвољеног нивоа за исплату 

плата у складу са чланом 42. Закона о буџету РС за 2019. годину. 

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

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

рестриктивно. 

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

неодређено време 76 и одређено време 10, и то: 

     -  49 запослених у Општинској управи општине Жабари на неодређено време, 

      -   9 запослених у Општинској управи општине Жабари на одређено време 

      -  1 запослених у општинском правобранилаштву на неодређено време, 

      - 13 запослених у предшколској установи „Моравски цвет“ Жабари на неодређено време, 

      -   1 запослених у предшколској установи „Моравски цвет“ Жабари на одређено време 

      - 10 запослених ЈКП „Комуналац“ Жабари на неодређено време, 

      -  2 запослених у Центар за културу „Војислав Илић Млађи „Жабари на неодређено време 
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      -  1  запослених у Народној библиотеци „Проф.др.Александар Ивић“ Жабари на одређено 

време. 

       Овом одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за плате запослених у 2020. 

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

  

Група конта  42-  Коришћење услуга и роба  

 

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално 

планирати средства за ове намене у 2020. години, а нарочито за извршење расхода на име сталних 

трошкова (421 – Стални трошкови).  

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења 

других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени 

послови и др), а све у циљу фискалног прилагођавања.  

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са 

аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

.  

 

Група конта 45 - Субвенције  

 

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују 

субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у 

виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи.  

 

Група конта 48 – Остали расходи  

 

. Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног 

износа средстава на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, 

иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, 

неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.  

 

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину  

 

У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници исказују као издатке за текуће 

поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке 

електронске и електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), којима се 

обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости, који се изводе у циљу 

спречавања оштећења која настају употребом објекта или опреме и којима се не увећава њихову 

инвестициона вредност, планирају на апропријацији економске класификације 425 – Текуће 

поправке и одржавање, док средства за капитално одржавање (знaчajни, дугoрoчни рaдoви нa 

рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих oбjeкaтa и опреме, адаптација, реконструкција, санација и 

др.), треба да планирају на контима групе 51, 52 и 54. Капитално одржавање је одржавање које 

осигурава одрживост резултата, исхода и ефеката капиталних пројеката и доприноси продужетку 

очекиваног употребног века добра и повећава његову вредност.  

 

 

Капитални пројекти и њихов значај  

 

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских 

објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт укључујући услуге пројектног планирања 

које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који 

подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног 

интереса.  
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Вишегодишње планирање капиталних пројеката  

 

 

У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у 

општем делу Одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају 

фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година.  

 

 

Пројекција макроекономских показатеља Србије за перод  2019-2022. године: 

 

          Процена          П  Р  О  Ј  Е  К  Ц  И  Ј А 

                                                                             2019.год.        2020.год.          2021.год.     2022.год. 
 

1 Стопа  реални раст БДП                                  3,5                4,0                        4,0             4,0 

2.Потрошачке цене(крај периода) у %             3,3               3,5                        3,3             3,2 

 

 

Оријентација  фискалне политике у средњем року јесте одржање ниског дефицита, 

даље смањење јавног дуга, али и коришћење фискалног простора у циљу подршке 

привредном расту.  Растерећењем привреде,  кроз смањење фискалног оптерећења, подстиче се 

раст и отварање нових радних места. С друге стране, фискални  простор омогућио је већу алокацију 

средстава за јавну инфраструктуру.  Како би се на најбољи начин превазиша о инфраструктурни јаз, 

односно побољшао квалитет и квантитет јавне инфраструктуре, потребно је и значајније 

побољшати систем управљања јавним  инвестицијама.  Коначно,  стабилизацијом јавних финансија 

отворио се простор за напуштање кризних мера које су биле примењене током програма фискалне 

консолидације у протеклом периоду.  

Средњорочни правац фискалне политике поставља и оквир буџета у 2020. години. 

Буџетом за 2020. годину обезбедиће се даље фискално растерећење привреде, одрживо повећање 

пензија и плата и додатно повећање развојно оријентисаних расходних категорија 

Напуштају  се у потпуности, из периода фискалне консолидације, кризне мере. 

Дефинитивно се укида Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник 

РС”, број 116/14), чије је фазно укидање почело у овој години.  

Простор опредељен за јавне инвестиције буџетом за наредну годину приближава се 

пожељном и потребном нивоу. У републичком буџету средства опредељена за јавне инвестиције 

чине 3,2% БДП-а, док на нивоу опште државе који укључује и инвестиције у локалну 

инфраструктуру опредељена средства чине 4,3% БДП-а у 2020. години.  

Макроекономским пројекцијама за период од 2020. до 2022. године предвиђена је 

кумулативна стопа реалног раста БДП од 12,5%, заснована пре свега на повећању домаће тражње. 

Овај извор раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне 

потрошње услед повећања животног стандарда становништва. 

 

ВРСТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 

 ЈАВНИ ПРИХОДИ су: поред прихода остварених обавезним плаћањима пореских 

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

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

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

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

којих ће се вршити финансирање јавне потрошње. 

  .  

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

средства  на рачуне од досадашњих  уступљених приходи буџета, већ сви иду на уплатне рачуне 
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буџета и са буџета према остварењу појединачних Месних заједница по захтевима тих Месних 

заједница средства се наменски поново усмеравају Месним заједницама. Изузетак је МЗ Породин, 

која и даље обавља комуналну делатности, упркос свим упозорењима,  остварује приходе од 

водовода. У колони сопствени приходи приказали смо планиране сопствене приходе МЗ Породин, 

јер тај проблем око водовода није још решен, а сматрамо да ако већ остварују приходе и  троше их, 

да смо и ми у обавези да их прикажемо.  

 

За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, буџету јединице локалне 

самоуправе припадају јавни приходи и примања, и то: 

1) порези у делу утврђеном законом: 

(1) порез на доходак грађана; 

(2) порез на имовину; 

(3) порез на наслеђе и поклон; 

(4) порез на пренос апсолутних права; 

(5) други порез, у складу са посебним законом; 

2) таксе: 

(1) локалне административне таксе; 

(2) локалне комуналне таксе; 

(3) боравишна такса; 

3) накнаде  у складу са законом; 

4) самодопринос; 

5) донације и трансфери; 

5а) финансијска помоћ Европске уније; 

6) приходи настали употребом јавних средстава: 

(1) приходи од камата; 

(2) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних 

ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно 

органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног 

буџета; 

(3) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних 

ствари у својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом; 

   (4) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне 

самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове 

слободне воље; 

  (5) приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје 

прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у том 

поступку; 

  (6) приходи од концесионе накнаде у складу са законом; 

7) примања: 

          (1) примања од продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе; 

(2) примања од продаје покретних ствари у својини Републике Србије које користе 

органи, организације и службе јединице локалне самоуправе; 

(3) примања од продаје покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе које 

користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе; 

(4) примања од продаје робних резерви; 

(4а) примања од продаје драгоцености; 

(4б) примања од продаје природне имовине; 

(5) примања од задуживања; 

(6) примања од продаје финансијске имовине. 

 

 

Укупни приходи  и примања буџета и буџетских корисника општине планирани су у 

износу од 307.188.000,00 динараа од тога  57,2% чине трансферна средства из Републичког Буџета и 
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Министарстава. Сви остали приходи су у планирању на бази процене остварења у 2019. години и 

номиналним растом, порез на доходак, добитак и капиталне добитке чини 16,7% буџета за 2020. 

годину, порез на имовину 8,5 %, порез на добра и услуге 2,8%, комуналне таксе на фирму 1,6% , 

приходи од имовине 2,3%, приходи од продаје добара и услуга 3%, новчане казне 0,9%, 

добровољни трансфери од физичких и правних лица  0,1%, мешовити приходи  и остали непорески  

приходи 0,2, примања од продаје нефинансијске имовине 0,1%.  

 

 

ОПИС 
Економска 

класификација 

Укупна средства за 

2020. годину 

1 2 3 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   307,188,000.00 

Текући приходи 7 307,088,000.00 

1. Порески приходи 71 94,947,913.00 

1.1. Порез на доходак грађана 711 53,600,000.00 

1.2. Порез на имовину 713 27,297,913.00 

1.3. Порез на добра и услуге 714 9,050,000.00 

1.4. Остали порески приходи 716 5,000,000.00 

2. Непорески приходи   212,140,087.00 

2.1. Трансфери од другог нивоа власти 733 183,342,087.00 

2.2. Приходи од имовине 741 7,480,000.00 

2.3. Приходи од продаје добара и 

услуга 742 16,723,000.00 

2.4. Новчане казне 743 2,900,000.00 

2.6. Остали непорески приходи 744,745,  77,78, 1,695,000.00 

3.Принања од продаје нефинансијске 

имовине 8 100,000.00 

3. Донације од међународних 

организација 732 0.00 

 

 

 

 

ВРСТА ЈАВНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

Законом о буџетском систему прописани су јавни расходи и издаци. 

Јавни расходи су: 

- Расходи за запослен, 

- Расходи за робе и услуге 

- Амортизација и употреба средстава за рад  

- Отплата камата и пратећих трошкова задуживања 

- Субвенције 

- Дотације и трансфери 

- Обавезно социјално  осигурање и социјална заштита 

- Остали расходи ( порези, обавезне таксе, новчане казне, пенали и др.) 

Издаци су: 

- Издаци за набавку нефинансијске имовине 
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- Издаци за отплату главнице 

- Издаци за набавку финсијске имовине. 

 

Укупно планирани расходи и издаци буџета општине Жабари износе 328.046.000,00 динара.  

Текући расходи планирани су у износу од 300.164.000,00 динара, а издаци планирани су у износу од 

27.882.000,00 динара. За расходе за запослене издваја се 30,7%, за коришћење робе и услуга издваја 

се 30,7%, за субвенције 1,2%, за социјалну помоћ издваја се 6,1%, за остале расходе издваја се 7%, 

за сталну резерву 0,5% и за текућу буџетску резерву 3%. 

Разлика између прихода и примања и расхода и издатака покривена је из нераспоређеног 

вишка прихода у износу од 20.858.000,00 динара. 

 

            Код планирања плата запослених, као значајног расхода буџета, применили смо 

Упутство  за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 

2022. годину, као и последње измене Закона о буџетском систему. 

 

 

  
Планирана маса средстава за плате у 

2019. години-извор 01 Планирана маса средстава за плате у 2020. 

години-извор  01 

Назив 

корисника 
411 412 

Укупно 

411 412 Укупно411 и 412 411 и 412 

Скупштина 

општине 
3,950,000 680,000 4,630,000 

4,300,000.00 738,000.00 5,038,000.00 

Председник 

општине 
5,300,000 909,000 6,209,000 

5,800,000.00 995,000.00 6,795,000.00 

Општински 

правобарнилац 
1,350,000 235,000 1,585,000 

1,500,000.00 258,000.00 1,758,000.00 

Општинска 

управа 
35,033,000 6,044,700 41,077,700 

47,500,000.00 8,147,000.00 55,647,000.00 

Библиотека  1,337,000 231,100 1,568,100 1,500,000.00 258,000.00 1,758,000.00 

Центар за 

културу 
1,485,000 256,200 1,741,200 

1,650,000.00 283,000.00 1,933,000.00 

Вртић 10,890,000 1,868,000 12,758,000 11,750,000.00 2,016,000.00 13,766,000.00 

Tуристичка 

организа ција  
    0 

    0.00 

МЗ     0     0.00 

УКУПНО 59,345,000 10,224,000 69,569,000 74,000,000.00 12,695,000.00 86,695,000.00 
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              Назив  локалне власти 0 

      

   
МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ 

  

 
Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2019. године и 

планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету 

ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан 

број 

зап. у 

октобру 

2019. 

године 

из 

извора 

01 

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 01  

Укупа

н број 

зап. у 

октобр

у 2019. 

године 

из 

извора 

04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04  

Укупан 

број 

зап. у 

октобру 

2019. 

године 

из 

извора 

05-08 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

05-08   

Укупан 

планиран 

број зап. 

у 

децембру 

2020. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планира

н број 

зап. у 

децембр

у 2020. 

године 

из 

извора 

04 

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. 

у 

децембру 

2020. 

године из 

извора 

05-08 

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

05-08 

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

1 

Органи и 

службе локалне 

власти 51 53.501.700 0   0   68 69,238,000 0   0   

      Изабрана 

лица 3   0   0   3   0   0   

      Постављена 

лица  7   0   0   7   0   0   

      Запослени 41   0   0   58   0   0   

2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         4 3,309,300 0   0   4 3,691,000 0   0   

      Постављена 

лица  2   0   0   2   0   0   

      Запослени 2   0   0   2   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 

1.Предшколска 0   0   0   0   0   0   
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установа 

      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   

      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     2 1,440,000 0   0   2 1.680.000  0   

     Изабрана 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 2   2   0   0    2   0   

6 

Предшколске 

установе  16 12,758,000 0   0   15 13,766,000 0   0   

Постављена 

лица 1   0   0   1   0   0   

Запослени 15   0   0   14   0   0   
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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   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   

      Постављена 

лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

8 

Укупно за све 

кориснике 

буџетa који се 

финансирају  са 

економских 

класификација 

411 и 412 73 69,569,000 2 1,261,816 0 0 87 86,695,000 2 1.680.000 0 0 

 

      Изабрана 

лица 3   0   0   3   0   0   

 

      Постављена 

лица  10   0   0   10   0   0   

       Запослени 60   0   0              74   0   0   
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Из горе приложене табеле види се маса средстава за плате планирана за 2020. 

годину по буџетским корисницима. 

Расходе за зараде свих буџетских корисника планирани смо по Упутству 

Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локлане власти за 2020. годину и 

пројекција за 2021. и 2022. годину. Масу средстава за плате у 2020. годину планирали смо 

тако што смо исплаћена средста за плате у првих 10 месеци и процена исплате плата за 

новембар и децембар 2019. године увећали за дозвољено повећање код предшколске 

установе за 9%, код органа и служби локалне власти за 8% и код установа културе за 10% 

и добијену суму увећали највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са 

чланом 42. Закона о буџету РС за 2019. годину. И на тај начин општина је  обезбедила 

средства за плате запослених у 2020. години у складу са Законом о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору за 66 запослених на неодређено време и 

10 запослених на одређено време.  

У горе наведеној табели приказали смо и планирану масу средстава за плате код 

Месних заједница. Месна заједница Породин остварује приход од водовода и из тих, 

односно сопствених средстава исплаћује раднике.То је једина Месна заједница која није 

желела да свој водовод преда Јавном комуналном предузећу, тако да је то питање и даље у 

неком стању решавања. 

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

101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/2013,142/14 и 68/15-др.закон,103/15 и 99/16) 

јединствено је урађено планирање, припрема и доношење буџета, утврђен  буџетски 

календар којим су прецизно одређени рокови до којих се морају извршити  поједине фазе 

у буџетској процедури (чл.31.),  утврђено је да се буџет планира на основу система 

јединствене програмске, буџетске класификације и економске и организационе и 

функционалне и прихода и расхода  као и стандардном класификационом оквиру и 

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

 

У табели која следи приказани су трошкови по програмима  и по програмским 

активностима   
 

       ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

 

  

Шифра 

Опис 

Приходи из 

буџета - 

Извор 01 

Стру

ктур

а - 

Изво

р 01 

(%) 

Средства 

из 

осталих 

извора 

финанси

рања  

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Ст

рук

т-

ура 

- 

Ук

упн

о 

(%) 

Одговорна 

особа 
Про

гра

м 

Про

гра

мск

а 

акт

ивн

ост/  

Про

јека

т 

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

1101 

  

Програм 1.  

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

550,000.00 0% 0 550,000.00 
0.2

% 
Општинска 

управа-

Начелник 
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1101

-

0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

550,000.00 0% 0 550,000.00 
0.2

% 
  

  

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

% 

  

0601 

  

Програм 2.  

Комунална 

делатност 

6,350,000.00 2% 0 6,350,000.00 
1.9

% 

Општинска 

управа-

Начелник 

  

1102

-

0001 

Управљање/од

ржавање 

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 3,100,000.00 1% 0 3,100,000.00 
0.9

% 
  

  

1102

-

0005 

Уређивање, 

одржавање и 

коришћење 

пијаца 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1102

-

0006 

Одржавање 

гробаља и 

погребне 

услуге 

0.00 0% 0 0.00 
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 

2,850,000.00 1% 0 2,850,000.00 
0.9

% 
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1501 

  

Програм 3.  

Локални 

економски 

развој 

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

% 

Општинска 

управа-

Начелник, 

Јавно 

комунално 

предузеће-

Директор 

  

1501

-

0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1501

-

0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

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

% 
  

  

1501

-

0003 

Подршка 

економском 

развоју и 

промоцији 

предузетништв

а 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

1502 

  

Програм 4.  

Развој 

туризма 

1,610,000.00 1% 0 1,610,000.00 
0.5

% 
Директор 

  

1502

-

0001 

Управљање 

развојем 

туризма 

1,610,000.00 1% 0 1,610,000.00 
0.5

% 
  

  

1502

-

0002 

Промоција 

туристичке 

понуде 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

0101 

  

Програм 5.  

Пољопривред

а и рурални 

развој 

4,200,000.00 1% 0 4,200,000.00 
1.3

% 

Општинск

а управа-

Начелник 

  

0101

-

0001 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредн

е политике у 

локалној 

заједници 

1,200,000.00 0% 0 1,200,000.00 
0.4

% 

  

  

0101

-

0002 

Мере подршке 

руралном 

развоју 

3,000,000.00 1% 0 3,000,000.00 
0.9

% 
  

  0101

-П20 
  0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0401 

  

Програм 6.  

Заштита 

животне 

средине 

8,558,000.00 3% 0 8,558,000.00 
2.6

% 

Општинск

а управа-

Начелник 

  

0401

-

0001 

Управљање 

заштитом 

животне 

средине 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
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0401

-

0002 

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне 

средине 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

0401

-

0003 

Заштита 

природе 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

% 
  

  

0401

-

0004 

Управљање 

отпадним 

водама 

518,000.00 0% 0 518,000.00 
0.2

% 
  

  

0401

-

0005 

Управљање 

комуналним 

отпадом 

7,000,000.00 2% 0 7,000,000.00 
2.1

% 
  

  

0401

-

0006 

Управљање 

осталим 

врстама отпада 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  

0401

-П1 

Санација 

бујичних 

потока 

1,040,000.00 0% 0 1,040,000.00 
0.3

% 
  

0701   

Програм 7.  

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструкту

ра 

23,800,000.00 7% 0 23,800,000.00 
7.3

% Општинск

а управа-

Начелник 

  

0701

-

0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктур

е  

2,700,000.00 1% 0 2,700,000.00 
0.8

% 

  

  

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 
1.0

% 
  

  

0701

-П2 

Летње 

одржавање 

локалних 

путева 

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

% 

  

  
0701

-П3 

Пројекти 

локални 

путеви 

1,300,000.00 0% 0 1,300,000.00 
0.4

% 
  

  

0701

-П4 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине 

Жабари 

15,500,000.00 5% 0 15,500,000.00 
4.7

% 

  

  

0701

-П5 

Набавка 

камера за 

безбедност 

саобраћаја 

100,000.00 0% 0 100,000.00 
0.0

% 
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2001 

  

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

22,771,000.00 7% 0 22,771,000.00 
6.9

% 

Предшкол

ска 

установа-

Директор 

  

2001

-

0001 

Функционисањ

е и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

22,771,000.00 7% 0 22,771,000.00 
6.9

% 

  

  2001

-П20 
  0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

2002   

Програм 9.  

Основно 

образовање и 

васпитање 

33,299,000.00 10% 0 33,299,000.00 
10.2

% 

Основне 

школе-

Директор 

  

2002

-

0001 

Функционисањ

е основних 

школа 

33,299,000.00 10% 0 33,299,000.00 
10.2

% 
  

2003 

  

Програм 10. 

Средње 

образовање и 

васпитање 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

2003

-

0001 

Функционисањ

е средњих 

школа 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  2003

-П20 
  0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0901 

  

Програм 11.  

Социјална  и 

дечја заштита 

24,326,000.00 8% 0 24,326,000.00 
7.4

% 

Центар за 

социјални 

рад-

Директор, 

Општинск

а управа 

  

0901

-

0001 

Једнократне 

помоћи и 

други облици 

помоћи 

4,983,000.00 2% 0 4,983,000.00 
1.5

% 

  

  

0901

-

0002 

Породични и 

домски 

смештај, 

прихватилишт

а 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 

480,000.00 0% 0 480,000.00 
0.1

% 
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Црвеног крста 

  

0901

-

0006 

Подршка деци 

и породицама 

са децом 

15,560,000.00 5% 0 15,560,000.00 
4.7

% 
  

  

0901

-

0007 

Подршка 

старим лицима 

и/или особама 

са 

инвалидитетом 

300,000.00 0% 0 300,000.00 
0.1

% 

  

  

0901

-

0008 

Подршка 

особама са 

инвалидитетом 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  

0901

-П1 

Помоћ у кући 

за одрасла и 

стара лица 

3,000,000.00 1% 0 3,000,000.00 
0.9

% 
  

  

0901

-П3 

Бољи живот за 

све-УНОПС 

ЕУ ПРО 2018 

Грант 042 

3,000.00 0% 0 3,000.00 
0.0

% 

  

1801 

  

Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

2,700,000.00 1% 0 2,700,000.00 
0.8

% 

Дом 

здравља-

Директор 

  

1801

-

0001 

Функционисањ

е установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

2,000,000.00 1% 0 2,000,000.00 
0.6

% 

  

  

1801

-

0002 

Мртвозорство 500,000.00 0% 0 500,000.00 
0.2

% 
  

  

1801

-

0003 

Спровођење 

активности из 

области 

друштвене 

бриге за јавно 

здравље 

200,000.00 0% 0 200,000.00 
0.1

% 

  

1201 

  

Програм 13.  

Развој 

културе и 

информисања 

17,764,000.00 6% 103,000 17,867,000.00 
5.4

% 

Центар за 

културу и 

Библиотек

а -

Директор 

  

1201

-

0001 

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе  

8,734,000.00 3% 3,000 8,737,000.00 
2.7

% 

  

  

1201

-

0002 

Јачање 

културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1201

-

0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

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

% 
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представљања 

културно-

историјског 

наслеђа 

  

1201

-

0004 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног 

интереса у 

области јавног 

информисања 

3,000,000.00 1% 0 3,000,000.00 
0.9

% 

  

  

1201

-

0005 

Унапређење 

јавног 

информисања 

на језицима 

националних 

мањина 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1201

-

0006 

Унапређење 

јавног 

информисања 

особа са 

инвалидитетом 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  1201

-П1 

Реконструкциј

а Дома културе  
1,050,000.00 0% 0 1,050,000.00 

0.3

%   

  1201

-П2 

Четерешко 

прело 
2,000,000.00 1% 100,000 2,100,000.00 

0.6

%   

  
1201

-П3 

Остале 

културне 

манифестације 

1,600,000.00 0% 0 1,600,000.00 
0.5

% 
  

  
1201

-П4 

Видовдански 

сабор 

хармоникаша 

200,000.00 0% 0 200,000.00 
0.1

% 
  

  1201

-П5 

Дани 

библиотеке 
100,000.00 0% 0 100,000.00 

0.0

%   

  1201

-П6 

Смотра 

рецитатора 
80,000.00 0% 0 80,000.00 

0.0

%   

1301 

  

Програм 14.  

Развој спорта 

и омладине 

12,400,000.00 4% 0 12,400,000.00 
3.8

% 
Спортски 

савез 

  

1301

-

0001 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијам

а, удружењима 

и савезима 

12,400,000.00 4% 0 12,400,000.00 
3.8

% 

  

  

1301

-

0002 

Подршка 

предшколском 

и школском 

спорту 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1301

-

0004 

Функционисањ

е локалних 

спортских 

установа 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

1301

-

0005 

Спровођење 

омладинске 

политике 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
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1301

-П1 

Реконструкциј

а терена за 

мале спортове 

у Жабарима 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  1301

-П20 
  0.00 0% 0 0.00 

0.0

%   

0602 

  

Програм 15.  

Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

125,172,975.00 39% 7,665,000 132,837,975.00 
40.5

% 

Правобран

илац, МЗ, 

Општинск

а управа 

  

0602

-

0001 

Функционисањ

е локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

95,882,000.00 30% 0 95,882,000.00 
29.2

% 

  

  

0602

-

0002 

Функционисањ

е месних 

заједница 

14,881,390.00 5% 7,665,000 22,546,390.00 
6.9

% 
  

  

0602

-

0003 

Сервисирање 

јавног дуга 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

% 
  

  

0602

-

0004 

Општинско/гр

адско 

правобранила

штво 

2,535,000.00 1% 0 2,535,000.00 
0.8

% 

  

  

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 

Функционисањ

е националних 

савета 

националних 

мањина 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

0602

-

0009 

Текућа 

буџетска 

резерва 

9,867,585.00 3% 0 9,867,585.00 
3.0

% 
  

  

0602

-

0010 

Стална 

буџетска 

резерва 

1,487,000.00 0% 0 1,487,000.00 
0.5

% 
  

  

0602

-

0011 

Робне резерве 0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 
  

  

0602

-

0014 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

520,000.00 0% 0 520,000.00 
0.2

% 
  

  
0602

-П1 

Пројекат 

јавних радова 
0.00 0% 0 0.00 

0.0

% 
  

0602 

  

Програм 16.  

Политички 

систем 

локалне 

самоуправе 

35,777,025.00 11% 0 35,777,025.00 
10.9

% 

Скупштин

а-

Председни

к општине 
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2101

-

0001 

Функционисањ

е Скупштине 
11,708,000.00 4% 0 11,708,000.00 

3.6

% 
  

  

2101

-

0002 

Функционисањ

е извршних 

органа 

21,405,000.00 7% 0 21,405,000.00 
6.5

% 
  

  

2101

-

0003 

Подршка раду 

извршних 

органа власти 

и скупштине 

0.00 0% 0 0.00 
0.0

% 

  

  

2101

-П1 

Пројекат. Дан 

ослобођења 

општине 

1,500,000.00     1,500,000.00   

  

  

2101

-П2 

Пројекат: 

Одржавање 

избора у 

2020.год. 

1,000,000.00     1,000,000.00   

  

  

2101

-П3 

Пројекат 

:Политичке 

партине 

164,025.00     164,025.00   

  

      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

% 
  

    

УКУПНИ 

ПРОГРАМСК

И ЈАВНИ 

РАСХОДИ  

320,278,000.00 100% 7,768,000 328,046,000.00 
100.

0% 

Председник 

општине-

Наредбодав

ац буџета 

 

 

 

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

Земљиште планирају се средства за капиталне пројекте (извођење радова дуже од 1 

године и чији је век трајања дужи од 5 године). Капиталне пројекте треба рангирати по 

приоритету у складу са усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да приоритет 

у финансирању имају већ започети пројекти, чија је даља реализација оправдана. Издаци 

за капиталне пројекте планирају се посебно за сваку годину 2019, 2020. и 2021. годину и 

то по свим изворима финансирања. 

 Капиталним пројектима сматрају се : 

- Изградња (куповина) зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од 

интереса за локалну самоуправу, 

- Унапређење односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских 

објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, 

- Обезбеђивање земљишта, 

- Пројектно планирање, 
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- Набавка опреме и машина чији је век трајања односно коришђења дужи од пет 

година. 

За сваки капитални пројекат и за сваку годину посебно треба  доставити 

образложење са планираним роковима почетка и завршетка фазе припреме и завршетка-

реализације фазе.Фаза припреме обухвата активности на обезбеђивању земљишта, изради 

пројектно-техничке документације, прибављање неопходних дозвола и сагласности, 

односно активности за стварање услова за почетак реализације па закључење уговора и 

време за спровођење јавних набавки. Фаза реализације почиње након закључења уговора о 

радовима, односно набавци добара и услуга у реализацији уговора. Потребно је дати и 

технички опис пројекта(дужина пута, површина објекта, опрема, машине и сл.). 

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

буџетске кориснике.  
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ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА, ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА У 2020.Г.   

    

Програм и 

програмска 

активност 

Шифр

а,Прог

.актив

ност,п

ројека

т Опис ЦИЉ ИНДИКАТОР 

Очекива

на вр. у  

2019. 

Циљана  

вр. У 

2020.  

Циља

на 

вр.202

1. 

Циљана 

вр.2022. 

Укупна јавна 

средства 

2020.год. 

Изворе 

верифика

ције 

1.СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 1101. 

Планирање, 
уређење и 

коришћење 

простора у 
локалној заједници 

засновано на 

начелима 
одрживог развоја, 

равномерног 

територијалног 
развоја и 

рационалног 

коришћења 
земљишта 

Просторни развој у складу 
са плановима 

Проценат 

покривености 
територије 

урбанистичком 

планском 
документацијом 100% 100% 100% 100%     

Просторно и 
урбанистичко 

планирање 

0001. 

Просторно и 
урбанистичко 

планирање, 

утврђивање 
правила за 

изградњу 

Повећање покривености 

територије планском и 

урбанистичком 
документацијом  

1.Усвојен 

просторни план 

општине                                       0 1 0 0 

550,000.00 
План 

генералне 

регулације 2. Број усвојених 
планова генералне 

регулације у 

односу на број 
предвиђенех 

планова вишег 

реда    0 1 0 0 

      УКУПНО ПРОГРАМ 1.           550,000.00   
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2. 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 1102 

Покрвиеност 

општине услугама 
комуналних 

делатности 

Адекватан квалитет 

пружених услуга и 

ефикасно и рационално 
спровођење комуналне 

делатности 

1. Укупан број 
притужби грађана 

и привредних 

субјеката на услуге 
комуналне 

делатности                                      0 0 0 0   

Комунални 

инспектор 

Управљање/одрж
авање јавним 

осветљењем 0001. 

Покрвиеност 

општине услугама 
комуналних 

делатности 

Адекватно управљање 

јавним осветљењем 

Укупан број замена 

светиљки наком 
пуцања лампи (на 

годишњој бази) 492 250 250 250 400,000.00 

Интерна 

евиденција 

Зохигијена 0004 

Покрвиеност 

општине услугама 

комуналних 
делатности 

Унапређење заштите од 
заразних и других болести 

које преносе животиње 

1.Број пријављених 

уједа од паса 
луталица                   22 10 8 5 

3,100,000.00 

Записник 

комунално

г 
инспектора 

  2.Третиране 

површине за 
сузбијање глодара 

и инсеката 760ха 760 ха 760 ха 760 ха   

Управљање и 

снабдевање 
водом за пиће 0008 

Покрвиеност 

општине услугама 

комуналних 
делатности 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 
водоснабдевања 

Укупан број 

кварова на 
водоводној мрежи         2,850,000.00 

Директор 
ЈКП 

      УКУПНО ПРОГРАМ 2.           6,350,000.00   

3. ЛОКЛАНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 1501. 

Обезбеђивање 
стимулативног 

оквира за 

пословање и 
адекватног 

привредног 

амбијента за 
привлачење 

инвестиција 

Повећање  запослености 

на територији општине 

Број 
новозапослених 

кроз реализацију 

мера активне 
политике 

запошљавања 12 12 15 15     
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Мере активне 

политике 

запошљавања 0002 

Реализацијом мера 

активне политике 

запошљавања 
планира се 

повећање броја 

запослених лица 

Повећање броја 
запослених кроз мере 

активне политике 

запошљавања 

Број 

новозапослених 

кроз реализацију 
мера активне 

политике 

запошљавања 12 12 10 10 1,000,000.00 

Евиденција 

НЗС 

      УКУПНО ПРОГРАМ 3.           1,000,000.00   

4. РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 1502. 

Развој и 

унапређење 

туристичке понуде 

Повећање прихода од 

туризма 

Пораст прихода од 

боравишних такси 50 хиљ. 50 хиљ. 

60 

хиљ. 70 хиљ.     

Управљање 

развојем туризма 0001. 

Развој и 
унапређење 

туристичке понуде 

Повећање кваллитета 
туристичке понуде и 

услуге 

Број догађаја који 

промовишу 
туристичку понуду 

општине 20 20 25 28 1,610,000.00 

Интерна 

евиденција 

      УКУПНО ПРОГРАМ 4.           1,610,000.00   

5. 

ПОЉОПРИВРЕ

ДА И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 0101. 

Унапређење 
пољопривредне 

производње 

Раст производње и 
стабилност дохотка 

произвођача 

Удео 
регисторваних  

пољопривредних 

газдинства у 
укупном броју 

пољоп.газдинства 22 22 18 15   

Извештај 

комисије 

Подршак за 

спровођење 

пољопривредне 
политике у 

локалној 

заједници 0001 

Унапређење 

пољопривредне 

производње 

Стварање услова за развој 
и унапређење 

пољопривредне 

производње 

Број едукација 

намењеним 

пољопривредним 
грађанима на 

територији 

општине 0 2 3 4 1,200,000.00 

Извештај 

комисије 

Мере подршке 

руралном развоју 0002 

Додела потстицаја 

домаћинствима 

Унапређење руралног 

развоја    

Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинсва која су 
корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан 
број 

пољопривредних 

газдинстава 22 22 18 18 3,000,000.00 

Извештај 
комисије о 

спровођењ

у мера 

      УКУПНО ПРОГРАМ 5           4,200,000.00   
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6. ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 0401. 

Обезбеђење 

услова за одрживи 
развој локлане 

заједнице 

одговорним 
односом према 

животној средини 

Унапређење квалитета 

животне средине 

Проценат 
територије под 

заштитом. 0 0 0 0     

Управљање 

отпадним водама 0004 

Побољшање 

услуга 
комуналних 

делатности 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одвођења отпадних вода 

Проценат 

покривености 
територије 

усклугама 

прикупљања и 
одвођења отпадних 

вода( мерен кроз 

број насеља у 
односу на укупан 

број насеља) 6.60% 6.60% 6.60% 13.30% 150,000.00 

Интерна 

евиденција 

Санација 

бујичних потока П2 

Побољшање 
услуга 

комуналних 

делатности 

Обезбеђење протицајног 

профила бујичних потока 

Број санираних 

бујичних потока 0 10 7 5 1,040,000.00 

Интерна 

евиденција 

Пројекат 
канализационе 

мреже у 

Александрову и 
Жабарима П1 

Побољшање 

услуга 

комуналних 
делатности 

Повећање насеља које 

имају канализациону 
мрежу Изграђени пројекти 1 1 2 3 368,000.00 Уговор 

Управљање 
комуналним 

отпадом 0005 

Побољшање 

услуга 
комуналних 

делатности 

Спровођење редовних 

мерења на територији 

општине и испуњење 
обавеза у складу са 

законима  

Број извршених 

контрола или 

надзора мера 

поступања са 

отпадном у складу 

са Законом о 
управљању 

отпадом 0 0 0 0 7,000,000.00 

Извештај о 

инспекцијс
ком 

надзору 

      УКУПНО ПРОГРАМ 6           8,558,000.00   

7.ОРГАНИЗАЦ

ИЈА 

САОБРАЋАЈА 

И ПУТНА 

ИНФРАСТУКТ

УРА 0701. 

Унапређење 

друмског 
саобраћаја и развој 

капацитета и 

квалитета путне 
мреже у овом делу 

Србије 

Развијеност 

инфраструктуре у 
контексту диприноса 

социо-економском развоју  

Дужина изграђених 

саобраћајница које 
су у надлежности 

општине( у км) 2.21 2.00 3.00 4.00   

Оверене 

ситуаџије 

Пројекат:Ревитал
изација пољских 

путева П1 

Унапређена 
саобраћајна 

инфрастуктура 

Поправка и насипање 

пољских путева 

1.Број километара 

санираних или 
реконстуисаних 

путева 2.17 2.00 2.50 2.50 3,150,000.00 

Интерна 

евиденција 
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Пројекат:Летње 

одржавање 

путева П2 

Унапређена 

саобраћајна 

инфрастуктура 

Текће поправке и 

одржавање путева током 

целе године 

Број км санираних 
или 

реконструисаних 

путева 1.50 1.00 1.00 2.00 1,050,000.00 

Интерна 

евиденција 

Пројекат: 

Пројекти за путну 
инфрастуктуру П3 

Унапређена 

саобраћајна 
инфрастуктура 

Израда пројеката за ону 

путну инфрастуктуру која 

незадоваољава услове за 
коришћење 

Број израђених 
пројеката 9 11 14 15 1,300,000.00 

Интерна 
евиденција 

Пројекат: 

Асфалтирање 
путева на 

територији 

општине П4 

Унапређена 

саобраћајна 

инфрастуктура 

Асфалтирање свих путева 

на територији општине 

Број километара 

новоизграђених 

путева 2.40 2.80 3.20 3.80 15,500,000.00 

Интерна 

евиденција 

Управљање и 

одржавање 
саобраћајне 

инфраструктуре 0002 

Унапређена 
саобраћајна 

инфрастуктура 

Повећање безбедности 

учесника у саобраћају и 
смањење броја 

саобраћаних незгода 

Број поправљених 

и новопостављених 
саобраћајних 

знакова и семафора 5 5 5 5 2,700,000.00 

Извештај 
надлежног 

органа 

Пројекат:Набавка 

камера за 
безбедност  

саобраћаја П5 

Унапређена 
саобраћајна 

инфрастуктура 

Повећање безбедности 

учесника у саобраћају  

Број набављених 

камера 0 1 0 1 100,000.00 

Извештај 
надлежног 

органа 

       УКУПНО ПРОГРАМ 7            23,800,000.00   

8.ПРЕТШКОЛС

КО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

2001 

Организовано 
предшколсо 

васпитање и 
обрзаовање 

доприноси 

квалитетнијем 
школовању 

Обезбеђени адекватни 
услови за Васпитно-

образовни рад са децом уз 
повећан обухват 

Просечан број деце 

у групи 72ж/61м 72ж/61м 

72ж/61

м 72ж/61м   
Евиденција 

у књигама 
рада, 

Годишњи 
план,Развој

ни план 

Просечан број деце 

по васпитачу 13 13 13 13   

Проценат деце 

ослобођен од пуне 

цене услуге у 
односу на укупан 

број деце 12.5 12.5 12.5 12.5   
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Функционисање 

и остваривање 
предшколсог 

васпитања и 

образовања 

0001 

Организовано 

предшколсо 

васпитање и 
обрзаовање 

доприноси 

квалитетнијем 
школовању 

Унапређење квалитета 
предшколског образовања 

и васпитањ 

Број посебних и 

специјалних 
програма у објекту 

предшколске 

установе;  3 3 3 3 

22,771,000.00 

Евиденција 

у књигама 

рада, 
Годишњи 

план,Развој

ни план, 
Рачуновод

ствена 

евиденција 

Проценат стучних 

сарадника који су 

добили најмање 24 
бода за стурчно 

усавршавање кроз 

учешће на 
семинарима на 

годишњем нивоу:  9 9 9 9   

Број објеката у 
којима се извршава 

инвестициона 

улагања на 
годишњем нивоу у 

односу на укупан 

број објеката ПУ 2 2 2 2   

      УКУПНО ПРГРАМ 8           22,771,000.00   

9.ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

И ВАСПИТАЊЕ 2002. 

Унапређење 

квалитета 
образовања и 

васпитања у 

основим школама 

Потпуни обухват 

основним образовањем и 

васпитањем 

Обухват деце 

основним 

образовањем 30/300 30/300 30/305 30/310     

Превоз ученика 0001 

Унапређење 

квалитета 

образовања и 
васпитања у 

основим школама 

Потпуни обухват 
основним образовањем и 

васпитањем 

Број деце која 

користе превоз у 
односу на укупан 

број деце 100/651 100/651 

100/65

1 100/651 5,100,000.00 

УИнтерна 

евиденција 
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Функционисање 

основних школа-

ОШ 
Александровац 

0001 

Унапређење рада 

утанове основног 

обрзовања 

Попунити обухват 
основим образовањем и 

васпитањем деце 

Обухват деце 
основним 

образовањем 

129/275м;

146/275ж 

129/275м;

146/275ж 

144/29
5м;151

/295ж 

159/305
м;146/30

5ж 
11,899,000.00 

Годишњи 
план рада 

школе 

Унапређење доступности 

основног образовања деци 

из осетљивих група 

Деца ромсек 

популације 

16/275м;1

4/275ж 

16/275м;1

4/275ж 

13/295

м;20/2

95ж 

15/305м;

20/305ж 

Функционисање 
основних школа-

ОШ Жабари 

0001 

Унапређење рада 

утанове основног 
обрзовања 

Попуни обухват основним 
образовањем и 

васпитањем 

Обухват деце 
основим 

образовањем 

167/376м;

209/376ж 

167/376м;

209/376 

180/40
6м;226

/406ж 

160/380
м;220/38

0ж 
16,300,000.00 

Извештај 

стручних и 

одељенски
х већа 

Стопа прекида 

основног 
побразовања 

0 0 0 1 

      УКУПНО ПРОГРАМ 9:           33,299,000.00   

11. 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 0901 

Обезбеђење 

свеобухватне 

социјалне заштите 
и помоћи 

најугроженијем 

становништву у 
општине 

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 3.75% 4.16% 4.58% 5.00%   

Решење о 

признавањ
у права 
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Једнократна 
помоћ и други 

облици помоћи 

0001 

Обезбеђење 
свеобухватне 

социјалне заштите 

и помоћи 

најугроженијем 

становништву у 

општине 

Повећање доступности 

права и услуга социјалне 
заштите  

Процента 
корисника 

фин.подршке и 

подршке у натури у 
односу на укупан 

број корисника 

социјалне и дечије 
заштите 28.00% 29.00% 

29.63
% 29.63% 

4,483,000.00 
Интерна 
евиденција 

Унапређење ефикасности 

пружених услуга 

Проценат 

корисника који су 

учествовали 

/партиципирали у 

цени услуге 17.00% 18.00% 

19.00

% 20.00% 

Решење о 

признавањ

у права 

Подршка рађању 

и родитељству 
0007 

Пружање помоћи 

породици  

Подршка породицама да 

остваре жељени број деце 

Број породицас 
које су оствариле 

право на помоћ 0 3 4 5 300,000.00 

Поднети 

захтеви 

ПРОЈЕКАТ.:Пом

оћ у кући за 

одрасле и стара 
лица П1 

Обезбеђење 

свеобухватне 

социјалне заштите 
и помоћи 

најугроженијем 

становништву у 
општине 

Унапређење доступности 

и ефикасносие дневних 

услуга у заједници за 
одрасла и стара лисца 

Број корисника 

услуге Помоћ у 
кући 30м/60ж 40м/60ж 

50м/50
ж 55м/55ж 3,000,000.00 

Решење о 

признавањ
у права 

Подршка социо-

хзманитарним 

организацијама-
ДОНАЦИЈЕ 0001 

Помоћ 
удружењима 

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) 4 5 6 6 500,000.00 

Интерна 
евиденција 
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Подршка 

реализацији 
програма 

Црвеног крста 0005 

Помоћ угорженом 

становништву  

Социјално деловање - 

олакшавање људске патње 

пружањем неопходне 
ургентне помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу 
људима, организовањем 

различитих облика помоћи 

Број 

дистрибуираних 

пакета за социјално 
угрожено 

становништво 1 2 3 4 480,000.00 

Извештај о 

раду 

Подршка деци и 

породицама са 
децом 

0006 

Помоћ и пордршка 

поридицама са 
децом 

Обезбеђивање 

финансијске подршке за 
децу и породицу 

  Број мера 

материјалне 

подршке намењен 

мерама локалне 

популационе 
политике (нпр. 

подршка 

материнству, 
подршка 

породиљама, 

накнада за 
новорођену децу) 1 2 2 2 15,560,000.00 

Интерна 
евиденција 

 Пројека:"Бољи 

живот за све -

УНОПС ЕУ ПРО 

2018 ГРАНТ 042" 

П3 

Реновирање 

објекта  у 

финкцији 

социјалне заштите, 
деци ометеној у 

развоју 

Унапређење социјалне 

инфраструктуре и 

спуњавање 

инфраструктурних 

предуслова за побољшање 
подршке деци и омладини 

са инвалидитетом Реновиран објекатр 1 1     3,000.00 

Интерна 

евиденција 

      УКУПНО ПРОГРАМ 11:           24,326,000.00   

12. 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 1801. 

Обезбеђивање 

бољег 
функционисање 

здрвствених 

установа 

Унапређење здравља 

становништва   

Покривеност 

становништва 
примарном 

здравственом 

заштитом 60% 60% 60% 60%     
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Функционисање 

установа 
примарне 

здравствене 

заштите 0001. 

Повећање 

доступности 

квлаитета и 
безбедности 

услуга здравствене 

заштите 

Унапређење доступности, 
квалитета и ефикасности 

примарне здравствене 

заштите 

Број здравствених 
радника /лекара 

финасираних из 

буџета општине 1 1 1 1 2,000,000.00 

Интерна 

евиденција 

Мрт возорство 0001   
Утврђивање престанка 
живљења Престанак живота         500,000.00 

Интерна 
евиденција 

Спровођење 

активности из 

области друштене 
бриге за јавно 

здравље 0003 

Повећање 
доступности 

квлаитета и 

безбедности 
услуга здравствене 

заштите 

Стварање услова за 
очување и унапређење 

здравља становништва 

Број посебних 

програма и 

пројеката из 
области јавног 

здравља 1 1 2 2 200,000.00 

Интерна 

евиденција 

      УКУПНО ПРОГРАМ 12:           2,700,000.00   

13. РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСА

ЊА 1201. 

Очување, 
унапређење и 

представљање 

културног-

историјског 

наслеђа, културне 

разноврсности, 
продукције и 

стваралаштва у 

локалној 
заједници; 

Подстицање развоја 
културе  

Укупан број 
посетилаца на свим 

културним 

догађајима који су 
одржани 6,200 6,200 6,500 7,000     

Функционисање 

локалних 
установа културе 0001. 

Очување, 

унапређење и 

представљање 

културног-

историјског 
наслеђа 

1.Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета  установа 
културе 

1.Укупан број 
чаланова 

библиотеке-

читалаца  ;Укупан 

број посетилаца на 

свим културним 

догађајима који се 
одржавају                               150;1200 150;1200 

180;14
00 

200;160
0 8,737,000.00 

Интерна 
евиденција 
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Пројекат: 
Реконструкција 

Дома културе П1 

Стварање 

простора за 

презентовање 
културног 

стваралаштва 

Довођење Дома културе у 

нормалан изглед са 
условима за обављасе 

основне делатности 

Број 
реконструисаних 

Домова културе  1 1 2 2 1,050,000.00 Уговор 

Пројекат: 

Манифестација 
"Четерешко 

прело" П2 

Очување, 
унапређење и 

представљање 

културног-
историјског 

наслеђа 

Задовољавање културних 

потреба становништва 
свих узраста у летњем 

периоду, и анимирање 

деце за бављењем 
фолклором и очувањем 

народне традиције 

Већи број 
посетиоца 

манифестације. 2,600 2,600 3,000 3,300 2,100,000.00 

Извештај о 

раду 

Пројекат: Остале 

културне 

манифестације П3 

Очување, 
унапређење и 

представљање 

културног-

историјског 

наслеђа 

Задовољавање културних 

потреба становништва 

свих узраста у  периоду од 
маја до октобра, и 

анимирање деце за 

бављењем фолклором и 

очувањем народне 

традиције 

Укупан број 

посетилаца  2600 2600 2800 3000 1,600,000.00 

Извештај о 

раду 

Пројекат: 

Видовдански 
сабор 

хармоникаша П4 

Очување, 
унапређење и 

представљање 

културног-
историјског 

наслеђа 

Задовољавање културних 

потреба становништва 
свих узраста у летњем 

периоду, и анимирање 

деце за бављењем 
фолклором и очувањем 

народне традиције Број посетиоца  300 300 500 700 200,000.00 

Извештај о 

раду 

Пројекат:Културн
е манифестације 

у 

библиотекарству П5 

Очување, 

унапређење и 

представљање 
културног-

историјског 

наслеђа 

 Обележавање Дана 
библиотеке и 

организовање  књижевне  

вечери и трибина  

Број одржаних 

књижевних вечери, 

изложба и трибина 5 5 6 8 100,000.00 

Извештај о 

раду 
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Пројекат: Смотра 

рецитатора П6 

Очување, 
унапређење и 

представљање 

културног-
историјског 

наслеђа 

Очување традиције 

рецитовања Број рецитатора 35 35 40 50 80,000.00 

Извештај о 

раду 

Унапређење 

система очувања 
и представљања 

културно-

историјског 
наслеђа 0003 

Очување, 

унапређење и 
представљање 

културног-

историјског 
наслеђа 

Очување и заштита 
културног наслеђа 

Број пројеката и 

улагања за очување 
и заштиту 

културног наслеђа 

код Верских 
заједница 7 8 6 6 1,000,000.00 Уговор 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса у 
области јавног 

информисања 0004 

Суфинансирање 
медијских 

садржаја 

Повећана понуда 

квалитетних медијских 

садржаја из области 
друштвеног живота 

локалне заједнице 

Број програмских 

садржаја 

подржаних на 
конкурсима јавног 

информисања 5 5 5 7 3,000,000.00 Уговор 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13:           17,867,000.00   

Програм 14. 

РАЗВОЈ 

СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 1301 

Подстицање и 
стварање услова 

де се  грађани баве 

спортом 

Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 

грађана и грађанки  

града/општине 

Број спортских 

организација преко 
којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта 12 12 12 15   Уговор 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 
савезима  0001 

Пружање подршке 

на подизању 

квалитета 

спортских 
програма 

Обезбеђивање услова за 

рад уи унапређење 

капацитета спортских 

организација преко којих 

се остварује јавни интерес 
у области спорта у оптини  

Број спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 
области спорта 12 12 12 15 12,400,000.00 

Извршење 
буџета 

                  12,400,000.00   

15 . ОПШТЕ 

УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 0602 

Локална 

самоуправа у 

функцији 
опстваривања и 

заштите права 

грађана и јавног 
интереса 

Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање општине 
у складу са 

надлежмостима и 

пословима локалне 
самоуправе 

Однос броја 

запослених у 

/општинској 
управи и законом 

утврђеног 

максималног броја 
запослених  40/58 58/58  58/58  58/58   

Интерна 
евиденција 
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Функционисање 
локалне 

самоуправе и 

град.опш. 0001 

Ефикасно 
функционисање 

локлане 

самоуправе Функционисање управе 

Проценат 

попуњености 

радних места која 
подразумевају 

вођење управног 

поступка 66.67 80 85.00 85.00 95,882,000.00 

Правилник 

о 
унутрашњо

ј 

организаци
ји и 

систематиз

ацији 

Функционисање 
месних заједница 0002 

Несметано 

функционисање 
месних заједница 

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 5 10 0 0 22,546,390.00 Захтеви 

Општинско јавно 

правобранилаштв
о 0004 

Управно и 

фин.функциониса
ње општине у 

складу са 

надлежностима и 
полсловима ЛС 

Заштита имовинских 

права интереса града/ 
општине  

Број решених 
предмета у односу 

на укупан број 

предмета на 
годишњем нивоу 10/15 10/15 11/20 12/22 2,535,000.00 

Уписници 

оптинског 

правобран
иоца 

Текућа буџетска 
резерва 0009 

Ефикасно 
функционисање 

локлане 
самоуправе 

Обезбеђење средстава за 
непланиране и недовољно 

планиране расходе током 
родине 

Проценат 

искоришћености 
ТБР 20% 60% 80% 80% 9,867,585.00 Решење 

Стална буџетска 
резерва 0010 

Ефикасно 
функционисање 

локлане 
самоуправе 

Обезбеђење средстава у 
ванредним ситуацијама и 

ванредноф или ратног 
стања 

Проценат 

искоришћености 
СБР 0% 0% 0% 0% 1,487,000.00 Решење 

Управљање у 

ванредним 
ситуацијама 0014 

Спровођење 

активности на 

смањењу 
последица на 

општинску 

инфрастуктуру у 
критичним зонама 

Изградња ефикасног 

превентивног система 
заштите и спасавања на 

избегавању последица 

елементарних и других 
непогода 

Број 

идентификованих 
објеката критичне 

инфраструктуре 

(нпр. трафо 
станице) 52 52 52 52 520,000.00 

Оперативн

и план 

заштите од 
поплава 

      Укупно ПРОГРАМ 15. 0.00         132,837,975.00   



 122 

16. 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 2101 

Обављање 
основних 

функсицја 

изборних органа 
локлане 

самоуправе 

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 
политичког система 

локалне самоуправе 

Однос броја 

запослених у 
општинској управи 

и законом 

утврђеног 
максималног броја 

запослених  40/58 58/58   58/58 58/58    

Интерна 

евиденција 

Функционисање 
скупштине 0001 

Обављање 

основних 

функсицја 

изборних органа 

локлане 
самоуправе 

Функционисање локалне 
скуштине 

Број седница 
скупштине 6 7 6 6 11,708,000.00 Записник 

Пројекат: 
Манифестацја 

Дан ослобођења 

општине Жабари П1 

Чување своје 

историје 

Обележавање 8. октовра- 

Дан ослобођења општие 

Жабари 

1. Број званица, 2 

Број додељених 

повеља, награда 300.15; 300.15 300;15 300;15 1,500,000.00 

Извештај о 
реализован

ој 

активности 

Функционисање 

извршних органа  0002 

Ефикасно 

функционисање  

извршних органа 

Функционисање извршних 

органа 

Број седница 

извршмој органа 13 10 12 12 21,405,000.00 Записник 

Пројекат: 
Одржавање 

избора у 2020. П2 

Ефикснао 
функционисање 

изборне комисије 

Функсионисање изборне 

комисије 

Број одржаних 

састанака 0 10 0 0 1,000,000.00 Записник 

Дотације 
политичким 

партијама за 

редвну делатност 
и изборне 

активности П3 

Помоћ 

политичким 
паритјама-као 

законска обавеза 

Функсионисање 

политичких партија 

Број политичких 
партија које се 

финасирају  4 4  4  4 164,025.00 

Интерна 

евиденција 

      УКУПНО ПРОГРАМ 16.           35,777,025.00   

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:                 

УКУПНИ РАСХОДИ :               

УКУПНО ПРОГРАМ 1           550,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 2           6,350,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 3           1,000,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 4           1,610,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 5           4,200,000.00   



 123 

УКУПНО ПРОГРАМ 6           8,558,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 7           23,800,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 8           22,771,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 9           33,299,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 11           24,326,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 12           2,700,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 13           17,867,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 14           12,400,000.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 15           132,837,975.00   

УКУПНО ПРОГРАМ 16.           35,777,025.00   

УКУПНО           328,046,000.00   

 

 

 

 

 

У прилогу је такође, табела расхода буџета по ПРОГРАМИМА, наменама, по функцијама, по економским 

класификацијама и по корисницима и позицијама и процентом структуре сваког раздела и корисника у укупним расходима и 

издацима за 2020. годину 
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ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА  У 2020.ГОДИНИ 

 
  

 

Разд

ео Програм 

Прог.акт

ивност 

Про

јека

т 

Функци

ја     Корисници Средства буџета 

 %% 

поједи

начно

г  

трошк

а  у   

укупн

ом  

износу 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

% 

појединач

ног  

трошка  у   

укупном  

износу 

01. 

16. Политички систем 

локалне самоуправе 

2101-

0001   111 Скупштина општине 11,708,000.00 3.66   11,708,000.00 3.57 

      
2101 
П1 111 

Манифестација Дан 

ослобођења општине 
Жабари 1,500,000.00 0.47   1,500,000.00 0.46 

      

2101

-П2 160 

Одржавање избора у 2020. 

години 1,000,000.00 0.31   1,000,000.00 0.30 

    2101 

2101

-П3 160 Политичке странке 164,025.00 0.05   164,025.00 0.05 

          Укупно раздео 1: 14,372,025.00 4.49   14,372,025.00 4.38 

02. 

16. Политички систем 

локалне самоуправе 

2101-

0002   111 Председник општине  11,755,000.00 3.67   11,755,000.00 3.58 

  

13. Развој културе и 

информисања 

1201-

0004   830 Информисање 3,000,000.00 0.94   3,000,000.00 0.91 

          Укупно раздео 2: 14,755,000.00 4.61   14,755,000.00 4.50 

03. 

16. Политички систем 

локалне самоуправе 

2101-

0002   111 Општинско веће 9,650,000.00 3.01   9,650,000.00 2.94 

          Укупно раздео 3: 9,650,000.00 3.01   9,650,000.00 2.94 

04. 
15. Локална 

самоуправа 

0602-
0004   330 

Општинско јавно 

правобранилаштво 

Жабари 2,535,000.00 0.79   2,535,000.00 0.77 

          Укупно раздео 4: 2,535,000.00 0.79   2,535,000.00 0.77 

5.00.

0. 

15. Локална 

самоуправа 

0602-

0001   130 Општинска управа 95,482,000.00 29.81   95,482,000.00 29.11 

    

0602-

0009   112 Стална буџетска резерва 1,487,000.00 0.46   1,448,979.18 0.44 

        112 Текућа буџетска резерва 9,867,585.00 3.08   9,867,585.00 3.01 
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          Укупно раздео 05.00.00. 106,836,585.00 33.36   106,836,585.00 32.57 

5.01.

2. 

15. Опште услуге 

локалне самоуправе 

0602-

0001   320,310 Јавни ред и мир 400,000.00 0.12   400,000.00 0.12 

5.01.

3. 

15. Опште услуге 

локалне самоуправе 

0602-

0014   220 Ванредне ситуације 520,000.00 0.16   520,000.00 0.16 

5.01.

4. 

3. Локални економски 

развој 

1501-

0002   412 

Мере активне политике 

запошљавања 1,000,000.00 0.31   1,000,000.00 0.30 

5.01.

6. 

2. Комуналнае 

делатности 

1102-

0001   640 

Управљање јавноим 

осветљењем 400,000.00 0.12   400,000.00 0.12 

    

1102-
0004   560 

Зоохигијена 
(зашт.жив.средине) 3,100,000.00 0.97   3,100,000.00 0.94 

    

1102-

0008   630 Водоснабдевање 2,850,000.00 0.89   2,850,000.00 0.87 

          Укупно програм 2 6,350,000.00 1.98   6,350,000.00 1.94 

5.01.

7. 

5. Пољопривреда и 

рурални развој 

0101-

0001   420 

Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 1,200,000.00 0.37   1,200,000.00 0.37 

    0101-002   420 
Капиталне субвенције у 
пољопривреди 3,000,000.00 0.94   3,000,000.00 0.91 

          Укупно програм 5 4,200,000.00 1.31   4,200,000.00 1.28 

5.01.

8. 

6. Заштита животне 

средине 

0401-
0004   520 

Управљање отпадним 
водама 150,000.00 0.05   150,000.00 0.05 

      

0401

-П 520 

Пројекат израда пројектне 
док. за канализационе 

мреже у Александровцу и 

Жабарима 368,000.00 0.11   368,000.00 0.11 

      

0401

-П1 520 

Санација БУЈИЧНИХ 
ПОТОКА (обезбеђење 

протицајног профила 

бујичних потока) 1,040,000.00 0.32   1,040,000.00 0.32 

    

0401-
0005   510 Управљање отпадом 7,000,000.00 2.19   7,000,000.00 2.13 

          Укупно програм 6 8,558,000.00 2.67   8,558,000.00 2.61 

5.01.

09. 

7. Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура   

0701 

П1 451 

Ревитализација пољских 

путева 3,150,000.00 0.98   3,150,000.00 0.96 

      0701 451 Летње одржавање путева 1,050,000.00 0.33   1,050,000.00 0.32 
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П2 

      
0701 
П3 451 

Пројекти за путну 
инфраструктуру 1,300,000.00 0.41   1,300,000.00 0.40 

      

0701 

П4 451 

Асфалтирање путева на 

територији општине 15,500,000.00 4.84   15,500,000.00 4.72 

    

0701-

0002   360 

Јавни ред и безбедност 

некласификовани на другом 

месту 2,700,000.00 0.84   2,700,000.00 0.82 

      

0701

-П5 360 

Набавка камера за 

безбедност саобраћаја 100,000.00 0.03   100,000.00 0.03 

          Укупно програм 7: 23,800,000.00 7.43   23,800,000.00 7.26 

5.01.

10. 
11. Социјална и дечја 

заштита 

0901-

0006   040 Породица и деца 15,560,000.00 4.86   15,560,000.00 4.74 

    

0901-

0007   040 

Подршка рађању и 

родитељству 300,000.00 0.09   300,000.00 0.09 

    

0901-
0001   070 

Центар за социјални рад 

Жабари 1,943,000.00 0.61   1,943,000.00 0.59 

    

0901-
0001   070 

Социјална помоћ -

несоцијалном 
становништву 1,300,000.00 0.41   1,300,000.00 0.40 

    

0901-

0001   070 

Социјална помоћ -

социјалном становништву 1,240,000.00 0.39   1,240,000.00 0.38 

      
0901
-П1 070 

Пројекат:"Помоћ у кући за 
одрасла и стара лица" 3,000,000.00 0.94   3,000,000.00 0.91 

    

0901-

0001   090 

Донације невладиним 

орган. 500,000.00 0.16   500,000.00 0.15 

    

0901-

0005   090 ОО Црвени крст Жабари 480,000.00 0.15   480,000.00 0.15 

      
0901
-П3 090 

 Пројека:"Бољи живот за 

све -УНОПС ЕУ ПРО 2018 
ГРАНТ 042" 3,000.00 0.00   3,000.00 0.00 

          Укупно програм 11: 24,326,000.00 7.60 0.00 24,326,000.00 7.42 

5.01.

11. 12. Здраствена заштита 

1801-
0003   760 Здравство не кв.на др.месту 200,000.00 0.06   200,000.00 0.06 

    

1801-

0001   760 Дом здравља Жабари 2,000,000.00 0.62   2,000,000.00 0.61 
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1801-

0002   760 Мртвозорство 500,000.00 0.16   500,000.00 0.15 

          Укупно програм 12: 2,700,000.00 0.84   2,700,000.00 0.82 

5.01.

12. 
13. Развој културе и 

инфоррмисања 

1201-

0001   820 

Функционисање локланих 
установа културе-пројектна 

документација 200,000.00 0.06   200,000.00 0.06 

    

1201-

0001   820 

Трансфери ост.нив.вл-

културе 700,000.00 0.22   700,000.00 0.21 

      

1201

-П1 820 

Реконструкција Дома 

културе  1,050,000.00 0.33   1,050,000.00 0.32 

    

1201-

0001   840 

Верске и др.услуге 

заједнице 1,000,000.00 0.31   1,000,000.00 0.30 

          Укупно програм 13: 2,950,000.00 0.92   2,950,000.00 0.90 

5.01.

13. 

14. Развој спорта и 

омладине 

1301-
0001   810 

Подршка локалним 

спортским организацијама, 
удружењима и савезима  1,200,000.00 0.37   1,200,000.00 0.37 

    

1301-

0001   810 
Спортски савез општине 

Жабари 11,200,000.00 3.50   11,200,000.00 3.41 

          Укупно програм 14: 12,400,000.00 3.87   12,400,000.00 3.78 

5.01.

14. 

9. Основно образовање 

и васпитање 

2002-
0001   912 Превоз ученика 5,100,000.00 1.59   5,100,000.00 1.55 

        912 ОШ "Дуде Јовић"Жабари 16,300,000.00 5.09   16,300,000.00 4.97 

    

2002-

0001   912 

ОШ"Херој Роса 

Трифуновић"Александро

вац 11,899,000.00 3.72   11,899,000.00 3.63 

          Укупно програм 9: 33,299,000.00 10.40   33,299,000.00 10.15 

5.01.

15. 

1. Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

1101-

0001   130 

Просторно и урбанистичко 
планирање (Индустриска 

зона) 550,000.00 0.17   550,000.00 0.17 

          Укупно програм 1: 550,000.00 0.17   550,000.00 0.17 

          Укупно  глава 5.00.: 227,889,585.00 71.15 0.00 227,889,585.00 69.47 

5.2. 

15. Опште услуге 

локалне самоуправе 

0602-
0002   160 Месне заједнице 14,881,390.00 4.65 7,665,000.00 22,546,390.00 6.87 

          

Укупно 5.1. 

14,881,390.00 4.65   14,881,390.00 4.54 
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5.3. 13. Развој културе 

1201-

0001   820 
Центар за културу 

Жабари 4,601,000.00 1.44   4,601,000.00 1.40 

      
1201 
П2 820 

Манифестација "Четерешко 
прело" 2,000,000.00 0.62 100,000.00 2,100,000.00 0.64 

      

1201 

П3 820 Остале манифестације 1,600,000.00 0.50   1,600,000.00 0.49 

      

1201

-П4 820 

Манифестација 
"Видовдански сабор 

хармоникаша" 200,000.00 0.06   200,000.00 0.06 

          Укупно 5.2. 8,401,000.00 2.62 100,000.00 8,501,000.00 2.59 

5.4. 13.Развој културе     820 
Народна библиотека 

Жабари 3,233,000.00 1.01 3,000.00 3,236,000.00 0.99 

      

1201 

П5 820 Пројекат: Дани Библиотеке 100,000.00 0.03   100,000.00 0.03 

      

1201 

П6   

Пројекат: Смотра 

рецитатора 80,000.00 0.02   80,000.00 0.02 

          Укупно 5.3. 3,413,000.00 1.07 3,000.00 3,416,000.00 1.04 

          Укупно5.2 и 5.3. 11,814,000.00 3.69 103,000.00 11,917,000.00 3.63 

5.5. 

8. Предшколско 

васпитање и 

образовање 

2001-
0001   911 

Предшколска 

установа"Моравски 

цвет"Жабари 22,771,000.00 7.11   22,771,000.00 6.94 

          Укупно раздео 05.04. 22,771,000.00 7.11 0.00 22,771,000.00 6.94 

5.6. 4. Развој туризма 

1502-
0001   473 

Туристичка организација 
Жабари 1,610,000.00 0.50   1,610,000.00 0.49 

          Укупно раздео 05.5. 1,610,000.00 0.50   1,610,000.00 0.49 

          Укупно раздео 5: 278,965,975.00 87.10 7,768,000.00 286,733,975.00 87.41 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 320,278,000.00 100.00 7,768,000.00 328,046,000.00 100.00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1 550,000.00 0.17   550,000.00 0.17 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 6,350,000.00 1.98 0.00 6,350,000.00 1.94 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 1,000,000.00 0.31   1,000,000.00 0.30 

          УКУПНО ПРОГРАМ 4 1,610,000.00 0.50   1,610,000.00 0.49 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 4,200,000.00 1.31 0.00 4,200,000.00 1.28 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 8,558,000.00 2.67 0.00 8,558,000.00 2.61 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 23,800,000.00 7.43 0.00 23,800,000.00 7.26 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 22,771,000.00 7.11 0.00 22,771,000.00 6.94 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 33,299,000.00 10.40 0.00 33,299,000.00 10.15 
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          УКУПНО ПРОГРАМ 11 24,326,000.00 7.60 0.00 24,326,000.00 7.42 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 2,700,000.00 0.84 0.00 2,700,000.00 0.82 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 17,764,000.00 5.55 103,000.00 17,867,000.00 5.45 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 12,400,000.00 3.87 0.00 12,400,000.00 3.78 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 125,172,975.00 39.08 7,665,000.00 132,837,975.00 40.49 

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 35,777,025.00 11.17 0.00 35,777,025.00 10.91 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 320,278,000.00 100.00 7,768,000.00 328,046,000.00 100.00 
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Из приказане табеле види се структура расхода по програмима, по разделима и 

главама,  Раздео 1. Скупштина општине  и издвајање износа од 14.372.025,00 динара, 

Радео 2. Председник општине и издвајање износа од 14.755.000,00 динара, Раздео 3. 

Општинско веће износ од 9.650.000,00 динара, Раздео 4. Општински правобранилац 

износ од 2.535.000,00 раздео 5  Општинска управа износ од 227.889.585,00 динара, 

највећи део функција које обавља локална самоуправа обавља се преко Општинске 

управе и ти послови већином су поверени послови од стране Републике Србије, а у 

оквиру Раздела 5 налазе се и 5 глава односно индиректних корисника буџетских 

средстава, то су: Месне заједнице, Народан библиотека „Пр.др.Александар Ивић“, 

Предшколска установа „Моравски цвет“, Центар за културу „Војислав Илић Млађи“ и 

Туристичак организација.. 

У Одлуци је и табела са програмима, циљевима, индикаторима  учинка. 

У донацијама и трансферима планирана су и средства за материјалне трошкове 

школа, здравства и Центра за социјални рад Жабари из разлога што су они индиректни 

корисници Републике а не наши, а по Закону ми смо у обавези да финансирамо њихове 

материјалне трошкове  

 Трошкови за социјалну заштиту садрже, поред ових обавезних по Закону 

превоз ђака основаца, безплатну кухињу за све ученике од првог до четвртог разреда 

основне школе, превоз деце ометене у развоју, превоз ђака средњих школа, помоћи 

социјалном становништву и трошкове трећег детета  у предшколској установи, као и 

накнаду за свако рођено дете, новина је и издвајање новачних средстава за вантелесну 

оплодњу.           

  Поједини послови и функције, у складу са законом о локалној самоуправи, 

планирани су на основу критеријума као што су број становника, број одељења и број 

објекта у основном образовању, број деце обухваћене непосредном дечјом заштитом и 

број јединица дечје заштите .          

  Наш предлог је према могућностима, а не стварним потребама буџетских 

корисника за 2020. годину. 

   У случају недовољно, неравномерног остваривања прихода буџета извршење 

утврђених расхода врши се по приоритету, класична државна функција (плате и друга 

лична примања запослених и функционера), стални трошкови, подстицај и развој 

општине, па остали расходи. 

 

                                                                                            Аналитичар буџета 

                                                                              Надица Ивковић, дипл.екон., с.р. 
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     На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Р.Србије“ 

бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,9 3/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/13, 

142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),  и 

члана 15. и 40. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“ 

бр.1/2019), а на предлог Општинског већа општине Жабари, Скупштина општине 

Жабари на седници одржаној дана  18.12 2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

ДА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ  

САДРЖИ ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 

   Завршни рачун буџета општине Жабари за 2019. годину  садржи  Извештај 

екстерне ревизије ( члан 79. и 92. Закона). 

 

 

Члан 2. 

 

Скупштина општине Жабари је донела Одлуку да  ангажује екстерног ревизора 

са одговарајућим квалификацијама за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета општине Жабари за 2019. годину, уз сагласност Државне ревизорске 

институције (уколико иста није  у могућности да сама изврши екстерну ревизију 

завршног рачуна буџета општине Жабари за 2019. годину).  

        

    

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020- 120 /2019-01         

Дана: 18.12.2019. године 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                      ДЕЈАН АДАМОВИЋ, с.р. 
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На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, 

брoj 129/07, 83/14-други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 111. став 5. Закона о 

државном премеру и катастру (,,Службени гласник РС“,брoj 72/09,18/10, 65/13, 15/15-

УС одлука, 96/15, 47/17- аутентично тумачење, 113/17 – други закон, 27/18 – други 

закон, 41/18 – други закон), члана 9. Уредбе о адресном регистру (,,Службени гласник 

РС“, брoj 63/17) и члана 40. став 1. тачка  63. Статута општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари“, број 1 /19), уз прибављену сагласност Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 015-05-00230/2019-24 од 12.11.2019. године, 

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 18.12.2019. године, донела је: 

  

 

 

О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ НАЗИВА  УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 

НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова насељених места на 

територији општине Жабари. 

 

Члан 2. 

 

Насељено место Александровац 

 

1. Улици са матичним бројем 714828000001 додељује се назив ,,Краља Александра  

Обреновића“. Предметна улица се такође простире почев од између к.п.бр. 6502 и   

к.п.бр. 802, иде целом дужином к.п.бр. 849/1, до границе са насељеним местом  

Влашки До.  

2. Улици са матичним бројем 714828000002 додељује се назив ,,Краља Петра 

Првог“. 

3. Улици са матичним бројем 714828000003 додељује се назив ,,Кнеза Лазара“. 

4. Улици са матичним бројем 714828000004 додељује се назив ,,Косовска“. 

5. Улици са матичним бројем 714828000005 додељује се назив ,,Српских владара“. 

6. Улици са матичним бројем 714828000006 додељује се назив ,,Српских јунака“. 

7. Улици са матичним бројем 714828000007 додељује се назив ,,Мите апотекара“. 

Образложење: Димитрије М. Обреновић, рођен је 1889. године у Горњем 

Милановцу. Фармацију је завршио у Загребу 1932. године и исте године отворио 

сопствену апотеку, а уједно и прву у Александровцу. У току Другог светког рата, 

био је у заробњеништву. По повратку из заробљеништва, наставио је са радом у 

војој апотеци у Александровцу, све до 1949. године, када је апотека откупљена и 

прешла у државно власништво. 
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8. Улици са матичним бројем 714828000008 додељује се назив ,,Теслина“. 

9. Улици са матичним бројем 714828000009 додељује се назив ,,Светог Саве“. 

10. Улици са матичним бројем 714828000010 додељује се назив ,,Ресавска“. 

11. Улици са матичним бројем 714828000011 додељује се назив ,,Видовданска“. 

12. Улици са матичним бројем 714828000012 додељује се назив ,,Тихомира 

Димитријевића“. 

Образложење: Тихомир Б. Димитријевић, родом из Александровца, живео је од 

1901. до 1990. године. Био је угледни трговац и банкар, те је завршио Трговачко – 

индустријску школу у Бордоу (Француска) и тридесетих година XX века, био је 

народни посланик у Народној скупштини Југославије. Био је оснивач прве 

Александровачке банке, регистроване као „Моравска задруга за кредит и штедњу“. 

 

13. Улици са матичним бројем 714828000013 додељује се назив ,,Краља Милутина“. 

14. Улици са матичним бројем 714828000014 додељује се назив ,,Омладинска“. 

15. Улици са матичним бројем 714828000015 додељује се назив ,,Росе Трифуновић“. 

16. Улици са матичним бројем 714828000016 додељује се назив ,,Николе Пашића“. 

17. Улици са матичним бројем 714828000017 додељује се назив ,,Цара Душана“. 

18. Улици са матичним бројем 714828000018 додељује се назив ,,Коларчева“. 

19. Улици са матичним бројем 714828000019 додељује се назив ,,Реонска“. 

20. Улици са матичним бројем 714828000020 додељује се назив ,,Берковачко сокаче“. 

21. Улици са матичним бројем 714828000021 додељује се назив ,,Језерска“. 

22. Улици са матичним бројем 714828000022 додељује се назив ,,Космајска“. 

23. Улици са матичним бројем 714828000023 додељује се назив ,,Гробљанска“. 

24. Улици са матичним бројем 714828000024 додељује се назив ,,Браће Југовић“. 

 

Члан 3. 

Насељено место Брзоходе 

 

1. Улици се додељује назив ,,Кнеза Милоша“ - почиње између к.п.бр. 1623 и к.п.бр. 

1679, иде делом дуж к.п.бр. 5847, наставља се делом дуж к.п.бр. 5834, скреће и иде 

целом дужином к.п.бр. 1784/3 и к.п.бр. 2494/2, наставља се делом дуж к.п.бр. 

2495/2, иде делом дуж к.п.бр. 5842. Улица се завршава између к.п.бр. 906/6 и 

к.п.бр. 2904/3, све у к.о. Брзоходе. 

 

2. Улици се додељује назив „Цара Лазара“ - почиње од предложене улице ,,Кнеза 

Милоша“, између к.п.бр. 1890/3 и к.п.бр. 1829, иде делом дуж к.п.бр. 1885, 

наставља се делом дуж к.п.бр. 2254/3. Улица се завршава између к.п.бр. 2230 и 

к.п.бр. 2155/2, све у к.о. Брзоходе. 

3. Улици се додељује назив ,,Патријарха Павла“ - почиње између к.п.бр. 3089 и 

к.п.бр. 3188, иде делом дуж к.п.бр. 5833/1. Улица се завршава између к.п.бр. 2955 и 

к.п.бр. 5839/1, све у к.о. Брзоходе. 
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4. Улици се додељује назив ,,Божидара Рајића“ - почиње између к.п.бр. 3090/2 и 

к.п.бр. 3180, иде делом дуж к.п.бр. 5881. Улица се завршава између к.п.бр. 4217/4, 

и к.п.бр. 4225, све у к.о. Брзоходе. 

Образложење: Божидар Рајић, родом из Брзохода, био је учесник у НОР-у. 

Погинуо   

је у Петровцу на Млави. 

 

5. Улици се додељује назив ,,Краља Петра I“ - почиње од улице ,,Кнеза Милоша“, 

између к.п.бр. 3226/1 и к.п.бр. 3173, иде делом дуж к.п.бр. 5869 све до између 

к.п.бр. 3667, 3699 и 3666 к.о. Брзоходе. Улица се завршава између к.п.бр. 3566 и 

к.п.бр. 3664, све у к.о. Брзоходе, тачније излази на улицу „Божидара Рајића“. 

 

6. Улици се додељује назив ,,Поп Тимина“ - почиње од улице ,,Патријарха Павла“, 

између к.п.бр. 2976, к.п.бр. 3072, простире се целом дужином к.п.бр. 5868. Улица 

се завршава између к.п.бр. 3039 и к.п.бр. 1781/1, све у к.о. Брзоходе. 

Образложење: Тимотије Радивојевић, познатији као Поп Тима, живео је од 1856 

до  1934. године. Био је свештеник друге парохије у Брзоходу у периоду од  1900-

1934.   године. За време службовања, дао је значајан допринос у формирању 

црквених  матичних књига. 

 

7. Улици се додељује назив ,,Краљице Наталије“ - почиње од улице ,,Кнеза 

Милоша“, између к.п.бр. 1867 и к.п.бр. 1784/2, делом дуж к.п.бр. 5834, наставља се 

делом дуж к.п.бр. 5854, скреће и иде делом дуж к.п.бр. 5853. Улица се завршава 

између к.п.бр. 2355 и к.п.бр. 2403, све у к.о. Брзоходе. 

 

8. Улици се додељује назив ,,Краља Милана“ - почиње од предложене улице 

„Краљице Наталије“, између к.п.бр. 2433 и к.п.бр. 2437, простире се целом 

дужином к.п.бр. 2435, наставља се делом дуж к.п.бр. 5854. Улица се завршава 

између к.п.бр. 2382/1 и к.п.бр. 2446, све у к.о. Брзоходе. 

 

9. Улици се додељује назив ,,Проф. Др Александра Ивића“ - почиње између к.п.бр. 

2185 и к.п.бр. 2197, иде целом дужином к.п.бр. 5653, наставља се делом дуж к.п.бр. 

1885, пролази преко к.п.бр. 5848, наставља се целом дужином к.п.бр. 1893. Улица  

се завршава између к.п.бр. 1894 и к.п.бр. 1888, све у к.о. Брзоходе. 

Образложење: Александар Ивић је био родом из Брзохода. Осмадесетих година, 

био је професор на Правном факултету у Београду, а тих година је био и судија 

Уставног суда Србије. 

10. Улици се додељује назив ,,Јосићка“ - почиње од улице ,,Кнеза Милоша“, између 

к.п.бр. 1599/1, и к.п.бр. 1558, иде делом дуж к.п.бр. 5846. Улица се завршава 

између к.п.бр. 1496 и к.п.бр. 1468/1, све у к.о. Брзоходе. 

Образложење: Јоса Јовановић, родом из Брзохода, био је један од првих 

досељеника са југа Србије, тачније са Косова, крајем XVII века.  
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11. Улици се додељује назив ,,Церска“ - почиње од улице ,,Божидара Рајића“, између 

к.п.бр. 4138 и к.п.бр. 4219, иде целом дужином к.п.бр. 5890, наставља се делом дуж 

к.п.бр. 5869. Улица се завршава између к.п.бр. 4289 и к.п.бр. 4329/2, све у к.о. 

Брзоходе. 

 

12. Улици се додељује назив „Николе Пашића“ - почиње између к.п.бр. 1904 и к.п.бр. 

1906 к.о. Брзоходе, иде све до између к.п.бр. 1587 и к.п.бр. 1588/1, све у к.о. 

Брзоходе. 

 

13. Улици се додељује назив „Николе Тесле“ - почиње између к.п.бр. 1466 и к.п.бр. 

1480 к.о. Брзоходе, иде све до између к.п.бр. 1453, к.п.бр. 1207 и к.п.бр. 1472/1, све 

у к.о. Брзоходе. 

 

14. Улици се додељује назив „Крстев Еленка“ - почиње између к.п.бр. 3095/2 и 

к.п.бр. 3093 к.о. Брзоходе, обухвата крајње к.п.бр. 3110/1, к.п.бр. 3110/2, к.п.бр. 

3113 и к.п.бр. 3118, и иде све до између к.п.бр. 3129 и к.п.бр. 3092/1, све у к.о. 

Брзоходе. 

Образложење: Еленко Крстев, био је угледни учитељ у школи у Брзоходу, у другој 

половини двадесетог века. Био је организатор бројних културних догађаја у 

Брзоходу. Цео свој радни век, радио је у школи у Брзоходу. 

 

15. Улици се додељује назив „Крстев Марике“ - почиње између к.п.бр. 3053/2 и 

к.п.бр. 3088/2 к.о. Брзоходе, иде све до између к.п.бр. 3064 и к.п.бр. 3066, све у к.о. 

Брзоходе. 

Образложење: Марика Крстев, била је угледна учитељица у школи у Брзоходу, у  

другој половини двадесетог века. Цео свој радни век, радила је у школи у 

Брзоходу. 

 

16. Заселак ,,Орнице“ - обухвата к.п.бр. 4820, к.п.бр. 4630, к.п.бр. 4675, к.п.бр. 4655, 

к.п.бр. 4653 и 4652, све у к.о. Брзоходе. 

 

Члан 4. 

 

Насељено место Витежево 

 

1. Улици се додељује назив ,,Стефана Високог“ - почиње између к.п.бр. 1477/4 и 

к.п.бр. 4449/2, иде целом дужином к.п.бр. 5249. Улица се завршава између к.п.бр. 

1548 и к.п.бр. 4421, све у к.о. Витежево. 

2. Улици се додељује назив ,,Школска“ -  почиње између к.п.бр. 1592 и к.п.бр. 1552, 

иде целом дужином к.п.бр. 5251. Улица се завршава између к.п.бр. 1248 и к.п.бр. 

1250, све у к.о. Витежево. 
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3. Улици се додељује назив ,,Станина“ - почиње од ,,Школске“ улице, између к.п.бр. 

1841 и к.п.бр. 1740, иде делом дуж к.п.бр. 5256/2, наставља се делом дуж к.п.бр. 

2491. Улица се завршава између к.п.бр. 2495 и к.п.бр. 2429, све у к.о. Витежево. 

Образложење: Стана Илић, родом из Витежева, живела је од 1918. до 1990. 

године. Донатор, заслужна за оспособљавање мреже путева у насељеном месту 

Витежево. 

 

4. Улици се додељује назив ,,Крушар“ - почиње од  ,,Школске“ улице, између к.п.бр. 

1357 и к.п.бр. 1237, иде делом дуж к.п.бр. 5264, скреће и наставља се делом дуж 

к.п.бр. 5257. Улица се завршава између к.п.бр. 973/1 и к.п.бр. 1062, све у к.о. 

Витежево. 

Образложење: Назив локално-обичајног карактера, устаљен у насељеном месту 

Витежево за ову улицу. 

 

5. Улици се додељује назив ,,Гробљанска“ - почиње од ,,Станине“ улице, између 

к.п.бр. 1841 и к.п.бр. 1839, иде делом дуж к.п.бр. 1859, наставља се делом дуж 

к.п.бр. 5258, пролази кроз к.п.бр. 1218, наставља се делом дуж к.п.бр. 1081. Улица 

се завршава између к.п.бр. 1094/3 и к.п.бр. 1220, све у к.о. Витежево. 

 

6. Улици се додељује назив ,,Бусурска“ - почиње од предложене ,,Станине“ улице, 

између к.п.бр. 1814 и к.п.бр. 1831, иде целом дужином к.п.бр. 1815, наставља се 

делом дуж к.п.бр. 5256/2, наставља се делом дуж к.п.бр. 5259. Улица се завршава 

између к.п.бр. 1977/2 и к.п.бр. 1991, све у к.о. Витежево. 

Образложење: Назив локално-обичајног карактера, устаљен у насељеном месту 

Витежево, у чијем потесу су трагови старог насеља. 

 

7. Улици се додељује назив ,,Витежевачка“ - почиње између к.п.бр. 4420 и к.п.бр. 

1594, простире се целом дужином к.п.бр. 5250, пролази поред границе са 

насељеним местом Орешковица, наставља се целом дужином к.п.бр. 5351, иде дуж 

к.п.бр. 1882 (к.о. Орешковица), наставља се целом дужином к.п.бр. 53013. Улица се 

завршава између к.п.бр. 164 и к.п.бр. 1751/1 (к.о. Орешковица). 

 

8. Улици се додељује назив ,,Изворска“ – почиње од ,,Витежевачке“ улице, између 

к.п.бр. 1682 и к.п.бр. 2537, иде делом дуж к.п.бр. 1712, наставља се целом дужином 

к.п.бр. 1764. Улица се завршава између к.п.бр. 1762 и к.п.бр. 2521, све у к.о. 

Витежево. 

 

9. Улици се додељује назив ,,Светог Петра и Павла“ -  почиње од  ,,Витежевачке“ 

улице, између к.п.бр. 1307 и к.п.бр. 1308, простире се целом дужином к.п.бр. 1735. 

Улица се завршава између к.п.бр. 1250 и к.п.бр. 1739, све у к.о. Витежево. 

 

10. Улици се додељује назив ,,Расадничка“ - почиње од ,,Витежевачке“ улице, између 

к.п.бр. 2112 и к.п.бр. 548, иде делом дуж к.п.бр. 543. Улица се завршава између 

к.п.бр. 546/1 и к.п.бр. 516/1, све у к.о. Витежево. 
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11. Улици се додељује назив ,,Вукићева“ - почиње од ,,Витежевачке“ улице, између 

к.п.бр. 2165/1 и к.п.бр. 2166/1, иде делом дуж к.п.бр. 5261. Улица се завршава 

између к.п.бр. 3995/2 и к.п.бр. 3965, све у к.о. Витежево. 

Образложење: Вукић Ј. Мирослав, родом из Витежева, живео је од 1880 до 1914. 

Био је учесник у Првом светском рату, заслужан грађанин. 

 

12. Улици се додељује назив ,,Петровданска” - почиње од „Витежевачке“ улице, 

између к.п.бр. 2203 и к.п.бр. 2987/1, простире се целом дужином к.п.бр. 2217, 

наставља се делом дуж к.п.бр. 5263, скреће и иде целом дужином к.п.бр. 3640. 

Улица се завршава између к.п.бр. 3638 и к.п.бр. 3643, све у к.о. Витежево. 

 

13. Улици се додељује назив ,,Бељево“ - почиње између к.п.бр. 4419 и к.п.бр. 4398, иде 

целом дужином к.п.бр. 4410, целом дужином к.п.бр. 4358, скреће и иде делом дуж 

к.п.бр. 5276, пролази кроз к.п.бр. 5273, иде делом дуж к.п.бр. 5275, делом дуж 

к.п.бр. 5271. Улица се завршава код границе са насељеним местом Дубница, 

између к.п.бр. 3700 и к.п.бр. 3701, све у к.о. Витежево. 

Образложење: Назив локално-обичајног карактера, устаљен у насељеном месту  

Витежево за ову улицу. 

 

14. Улици се додељује назив ,,Влашка “ - почиње од  улице ,,Бељево“, између к.п.бр. 

4357 и к.п.бр. 4323, иде целом дужином к.п.бр. 4326, наставља се делом дуж к.п.бр. 

5281, скреће и иде делом дуж к.п.бр. 5283. Улица се завршава између к.п.бр. 4699 и 

к.п.бр. 4690, све у к.о. Витежево. 

 

15. Улици се додељује назив ,,Булињак“ - почиње од границе са насељеним местом 

Кушиљево, између к.п.бр. 4573 и к.п.бр. 4576, иде делом дуж к.п.бр. 5282, 

наставља се делом дуж к.п.бр. 5283. Улица се завршава између к.п.бр. 4904/2 и 

к.п.бр. 4738, све у к.о. Витежево. 

Образложење: Назив локално-обичајног карактера, устаљен у насељеном месту 

Витежево за ову улицу. 

 

 

16. Улици се додељује назив ,,Радничка“ - почиње од  улице ,,Бељево“ , између к.п.бр. 

4110 и к.п.бр. 4135/1, иде делом дуж к.п.бр. 5280. скреће и иде целом дужином 

к.п.бр. 5214. Улица се завршава између к.п.бр. 5199 и к.п.бр. 5216, све у к.о. 

Витежево. 

 

17. Улици се додељује назив ,,Ловачка“ - почиње од границе са насељеним местом 

Орешковица, између к.п.бр. 3273/3 и к.п.бр. 3270/1, иде целом дужином к.п.бр. 

5267. Улица се завршава код границе са насељеним местом Дубница, између 

к.п.бр. 3338/1 и к.п.бр. 3215, све у к.о. Витежево. 
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18. Улици се додељује назив ,,Марјана Марјановића“ - почиње од границе насељеног 

места, између к.п.бр. 3425 и к.п.бр. 3385, простире се делом дуж к.п.бр. 5266 и 

делом дуж к.п.бр. 3423. Улица се завршава између к.п.бр. 3431 и к.п.бр. 3418, све у 

к.о. Витежево. 

Образложење: Марјан Марјановић, родом из Витежева, учествовао је у Првом 

српском устанку. Погинуо је у бици на Чегру.  

 

19. Улици се додељује назив ,,Магистрална“ - почиње од границе са насељеним 

местом Кушиљево, између к.п.бр. 4453/6 и к.п.бр. 6982 (к.о. Кушиљево), иде целом 

дужином к.п.бр. 1469 (к.о. Витежево), пролази поред границе са насељеним 

местом, иде целом дужином к.п.бр. 5307 (к.о. Витежево). Улица се завршава 

између к.п.бр. 898 (к.о. Витежево) и к.п.бр. 6919 (к.о. Кушиљево).  

 

20. Засeоку се додељује назив ,,Трујићи“ - Заселак обухвата к.п.бр. 180, к.п.бр. 174, 

к.п.бр. 172/1, к.п.бр. 173/1, к.п.бр. 217/4 и к.п.бр. 178, све у к.о. Витежево. 

 

 

Члан 5.                

Насељено место Влашки До 

 

1. Улици се додељује назив ,,Краља Петра I“ - простире се као продужетак улице 

,,Краља Петра I“ између к.п.бр. 1251 и к.п.бр. 7950/4, простире се целом дужином 

к.п.бр. 139/1. Улица се завршава код границе са насељеним местом Пољана, између 

к.п.бр. 6710 и к.п.бр. 68, све у к.о. Влашки До. 

 

2. Улици се додељује назив „Краља Милутина“ - почиње између к.п.бр. 9404 и 

к.п.бр. 9455, иде делом дуж к.п.бр. 9436, наставља се делом дуж к.п.бр. 5136/1. 

Улица се завршава између к.п.бр. 4433 и к.п.бр 4806, све у к.о. Влашки До. 

 

 

3. Улици се додељује назив „Краља Александра I“ - почиње између к.п.бр. 9329 и 

к.п.бр. 9342/3, иде делом дуж к.п.бр. 9339, наставља се целом дужином к.п.бр. 

9405, иде делом дуж к.п.бр. 9426, наставља се делом дуж к.п.бр 5136/2. Улица се 

завршава између к.п.бр. 4526 и к.п.бр. 4668, све у к.о. Влашки До. 

 

4. Улици се додељује назив „Цариградски пут“ - почиње од улице ,,Краља 

Милутина“, између к.п.бр. 9355 и к.п.бр. 9357, иде целом дужином к.п.бр. 9356, 

наставља се делом дуж к.п.бр. 509/1. Улица се завршава између к.п. бр. 851/2 и 

к.п.бр. 4477/1, све у к.о. Влашки До. 

 

5. Улици се додељује назив „Маршала Тита“ - почиње од улице ,,Цариградски пут“, 

између к.п.бр. 9372 и к.п.бр. 9365, иде дуж к.п.бр. 9371, пролази преко к.п.бр. 9436, 
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наставља се делом дуж к.п.бр. 9443. Улица се завршава између к.п.бр. 9440 и 

к.п.бр. 9480, све у к.о. Влашки До. 

 

6. Улици се додељује назив „Цара Лазара“ - почиње од улице ,,Краља Милутина“, 

између к.п.бр. 9474 и к.п.бр. 9478, иде делом дуж к.п.бр. 9477, скреће и иде целом 

дужином к.п.бр. 9488, наставља се делом дуж к.п.бр. 5140/1. Улица се завршава 

између к.п.бр. 4852 и к.п.бр. 4917/2, све у к.о. Влашки До. 

 

7. Улици са матичним бројем 714852000003 додељује се назив ,,Краља Петра I“. 

8. Улици са матичним бројем 714852000004 додељује се назив ,,Југ Богданова“. 

9. Улици са матичним бројем 714852000005 додељује се назив ,,Димитрија 

Туцовића“. 

10. Улици са матичним бројем 714852000006 додељује се назив ,,Ђуре Јакшића“. 

11. Улици са матичним бројем 714852000007 додељује се назив ,,Милоша Обилића“. 

12. Улици са матичним бројем 714852000008 додељује се назив ,,Живојина Мишића“. 

13. Улици са матичним бројем 714852000009 додељује се назив ,,Цара Душана“. 

Предметна улица се такође простире почев од између к.п.бр. 7837 и 7364, простире 

се делом дуж к.п.бр. 7838. Улица се завршава између 7351 и 7779, све у к.о. 

Влашки До. 

 

14. Улици са матичним бројем 7148520000010 додељује се назив ,,Николе Тесле“. 

15. Улици са матичним бројем 7148520000011 додељује се назив ,,Његошева“. 

16. Улици са матичним бројем 7148520000012 додељује се назив ,,Војводе Путника“. 

17. Улици са матичним бројем 7148520000013 додељује се назив ,,Гаврила 

Принципа“. 

18. Улици са матичним бројем 7148520000014 додељује се назив ,,Вука Караџића“. 

19. Улици са матичним бројем 7148520000015 додељује се назив ,,Вукајла Кукља“. 

20. Улици са матичним бројем 7148520000016 додељује се назив ,,Краљице 

Наталије“. 

21. Улици са матичним бројем 7148520000017 додељује се назив ,,Милунке Савић“. 

22. Улици са матичним бројем 7148520000018 додељује се назив ,,Војводе Степе“. 

23. Улици са матичним бројем 7148520000019 додељује се назив ,,Саве Ковачевића“. 

24. Улици са матичним бројем 7148520000020 додељује се назив ,,Хероја Милана 

Тепића“. 

25. Улици са матичним бројем 7148520000021 додељује се назив ,,Хајдук Вељка“. 

 

   

Члан 6. 

 

Насељено место Жабари      

 

1. Улици се додељује назив „Мајора Тепића“ - почиње између к.п.бр. 5950 и к.п.бр. 

5948 к.о. Жабари, иде све до између к.п.бр. 5942, 5941 и 5952 к.о. Жабари. 
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2. Улици се додељује назив „Ранићева“ - почиње између к.п.бр. 6095 и к.п.бр. 6105/1 

к.о. Жабари, иде све до између к.п.бр. 6103 и к.п.бр. 6107, све у к.о. Жабари. 

Образложење: Димитрије Ранић, родом из Жабара, живео је почетком двадесетог 

века. Био је угледни учитељ у Симићеву, а домаћинство ове породице, било је међу 

најбогатијима у селу. 

 

3. Улици се додељује назив „Радомира Путника“ - почиње из улице Дуде Јовића 

између к.п.бр. 6584 и к.п.бр. 6578 к.о. Жабари, иде све до између к.п.бр. 6580 и 

к.п.бр. 6579 к.о. Жабари, пресеца улицу Симе Симића, протеже се даље између 

к.п.бр. 6314 и к.п.бр. 6315 све до између к.п.бр. 6310/1 и к.п.бр. 6320 к.о. Жабари, 

пресецајући улицу Росе Трифуновић, настављајући даље између к.п.бр. 6235 и 

к.п.бр. 6233 ко. Жабари, све до између к.п.бр. 6240 и к.п.бр. 6208, све у к.о. Жабари 

ка улици Мирослава Ивковића. 

 

4. Улици се додељује назив „Станоја Динића“ - почиње од улице Дуде Јовића 

између к.п.бр. 6592 и к.п.бр. 6591 к.о. Жабари, иде све до између к.п.бр. 6595 и 

6589 к.о. Жабари, пресецајући улицу Симе Симића, протеже се даље између к.п.бр. 

6298 и к.п.бр. 6300 све до између к.п.бр. 6290 и к.п.бр. 6307, све у к.о. Жабари, 

прикључујући се на улицу Росе Трифуновић. 

Образложење: Станоје Динић, родом из Жабара живео је од 1848 – 1908. године. 

Више пута, биран је за председника жабарске општине. Као угледан грађанин и 

трговац, ангажовао се да се Жабари уреде и добију статус варошице (1882. године). 

Такође, био је један од оснивача Црвеног крста Србије, а дуго времена је био и 

председник пододбора за моравски срез. У два мандата био је посланик у Народној 

скупштини, на листи напредњачке странке. 

 

5. Улици са матичним бројем 714879000001 додељује се назив „Кнеза Милоша“. 

6. Улици са матичним бројем 714879000002 додељује се назив „Росе Трифуновић“. 

7. Улици са матични бројем 714879000003 додељује се назив „Цара Лазара“. 

8. Улици са матичним бројем 714879000004 додељује се назив „Александра 

Мишића“.  

9. Улици са матичним бројем 714879000005 додељује се назив „Мирослава 

Ивковића“.  

Образложење: Мирослав Ивковић је  био је члан СКОЈ-а за време Другог светског 

рата.  

 

10. Улици са матичним бројем 714879000006 додељује се „Милице Радовановић“. 

Образложење: Милица Радовановић, родом из Сибнице, била је учесник у Другом  

светском рату. Стрељана је на Чачалици 1943. године. 

 

11. Улици са матичним бројем 714879000007 додељује се назив „8. октобра“. 

Образложење: Осмог октобра 1944. године, јединице III Украјинског фронта под 

командом Маршала Жукова, ослободили су Жабари. 
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12. Улици са матичним бројем додељује се назив 714879000008 „Драгослава Весића“. 

Образложење: Драгослав М. Весић, родом из Жабара, живео је од 1922 до 1943. 

године. Био је подофицир краљеве војске, чин старији водник у морнарици. После 

капитулације Краљевине Југославије 1941. године, прикључује се покрету у борби 

против Немаца. Учествује у оснивању Моравске партизанске чете. Касније постаје 

командир Рамске морнаричке чете. Погинуо је у борби код Великог Градишта у 

селу Бискупље. 

 

13. Улици са матичним бројем 714879000009 додељује се назив „Александра 

Милетића“. 

Образложење: Александар Милетић, родом из Жабара, био је обућарски помоћник 

. Учествовао је у пробоју логора у Нишу у току Другог светског рата. 

 

14. Улици са матичним бројем  7148790000010 додељује се назив „Симе Симића“. 

15. Улици са матичним бројем 7148790000011 додељује се назив „Дуде Јовића“. 

Образложење: Дуде Јовић родом из Жабара, био је народни херој у Другом 

светском рату. 

 

16. Улици са матичним бројем 7148790000012 додељује се назив „Деветог 

септембра“. 

17. Улици са матичним бројем  7148790000013 додељује се назив „Војводе Степе“. 

18. Улици са матичним бројем  7148790000014 додељује се назив „Карађорђева“. 

19. Улици са матичним бројем  7148790000015 додељује се назив „Смедеревска“. 

20. Улици са матичним бројем  7148790000016 додељује се назив „Косовска“. 

21. Улици са матичним бројем 7148790000017 додељује се назив „Милоша Обилића“. 

22. Улици са  матичним бројем  714879000018 додељује се назив „Другог шумадијског 

одреда“. 

23. Улици са матичним бројем улице 7148790000019 додељује се назив „Андре   

Цолића“. 

Образложење: Око 1928. године, Цолић Андра почео је да израђује хармонике у 

својој кући у Жабарима. Као дете је са оцем прешао преко Албаније у Првом 

светском  рату и послат је у школу у Француску. Тамо је упознао мајстора који је 

правио  хармонике, Андреја Далапе, код кога је научио занат и по доласку из 

Француске почиње да прави хармонике, са побољашаним карактеристикама.На 

сајму технике у Београду 1934. године Андреја Цолић излаже своју хармонику. 

Италијанска фирма за израду хармоника Dalapee га тужи за присвајање патента и 

води се спор пред надлежним судом у Београду који Цолић добија и на тај начин 

му се признаје да је побољшао  патент својом иновацијом, на клавијатури у уласку 

и изласку ваздуха. 

 

24. Улици са матичним бројем  7148790000020 додељује се назив „Обрена Бојића“. 

Образложење: Обрен Бојић је први хроничар Жабара. До 1947. године водио је 

белешке о Жабарима, које су  преточене у монографију. 
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25. Улици са матичним бројем  7148790000022 додељује се назив „Бана Нушића“. 

Образложење: Страхиња Бан Нушић, син Бранислава Нушића, као ђак наредник, 

био је правник у III чети Другог батаљона деветог пешадијског пука Дунавске 

дивизије. Преминуо је 19. октобра 1915. године у Жабарима, где је и сахрањен у 

порти Жабарске цркве. 

 

Члан 7. 

 

Насељено место Кочетин  

 

1. Улици се додељује назив „Абисинска“ - почиње од границе насељеног места 

Миријево, између к.п.бр. 89 и к.п.бр. 135, иде делом дуж к.п.бр. 176, наставља се 

делом дуж к.п.бр. 641 и к.п.бр. 2066, скреће и иде целом дужином к.п.бр. 840, 

наставља се делом дуж к.п.бр. 844. Улица се завршава између к.п.бр. 858/1 и к.п.бр. 

741, све у к.о. Кочетин. 

Образложење: Назив улице носи назив потеса, који је локално-обичајног 

карактера. 

 

2. Улици се додељује назив „Чокординска“ - почиње од ,,Абисинске“ улице, између 

к.п.бр. 260 и к.п.бр. 269, иде целом дужином к.п.бр. 2073. Улица се завршава 

између к.п.бр. 599 и к.п.бр. 911/2, све у к.о. Кочетин.  

Образложење: Назив улице носи назив по Чокордину - једној од две највеће 

притоке реке Млаве, која уједно протиче и кроз Кочетин. 

 

3. Улици се додељује назив „Вука Караџића“ - почиње од ,,Абисинске“ улице, 

између к.п.бр. 774 и к.п.бр. 859/1, пролази преко 2074, наставља се целом дужином 

к.п.бр. 1140. Улица се завршава између к.п.бр. 1071 и к.п.бр. 488/1, све у к.о. 

Кочетин. 

 

4. Улици се додељује назив  „Светог Саве“ - почиње од  улице ,,Вука Караџића“, на 

к.п.бр. 1140, између к.п.бр. 1058/2 и к.п.бр. 1060, иде целом дужином к.п.бр. 1138, 

наставља се делом дуж к.п.бр. 2074. Улица се завршава између к.п.бр. 1584 и 

к.п.бр. 1599, све у к.о. Кочетин. 

 

5. Улици се додељује назив „Цара Лазара“ - почиње од улице ,,Светог Саве“, између 

к.п.бр. 1274 и к.п.бр. 1321/2, иде делом дуж к.п.бр. 2075. Улица се завршава између 

к.п.бр. 2048 и к.п.бр. 1801, све у к.о. Кочетин. 

 

6. Улици се додељује назив „Николе Тесле“ - почиње од ,,Абисинске“ улице , између 

к.п.бр. 889 и к.п.бр. 877, иде делом дуж к.п.бр. 2066, пролази поред границе са 

насељеним местом Брзоходе, целом дужином к.п.бр. 2084. Улица се завршава 

између кп 1994 и кп 2085, све у к.о. Кочетин. 
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7. Улици се додељује назив „Краља Александра“ - почиње од улице ,,Николе Тесле“ 

, између к.п.бр. 1630/4 и кп 1618, иде делом дуж к.п.бр. 1631, наставља се делом 

дуж к.п.бр. 1484 и целом дужином к.п.бр. 2089 до границе са насељеним местом 

Сибница. Улица се завршава између к.п.бр. 2090 и к.п.р.б 1465, све у к.о. Кочетин. 

 

8. Улици се додељује назив „Ђуранска“ - почиње од  улице ,,Николе Тесле“, између 

к.п.бр. 1956 и к.п.бр. 1828, иде целом дужином к.п.бр. 1992. Улица се завршава 

између к.п.бр. 1770/2 и к.п.бр. 1976, све у к.о. Кочетин. 

Образложење: Насеље у Кочетину, познато по старим досељеницима са 

презименом Ђуран. 

 

9. Улици се додељује назив „Карађорђева“ - почиње од  улице ,,Вука Караџића“, 

између к.п.бр. 743 и кп 774, иде целом дужином к.п.бр. 757, наставља се делом дуж 

к.п.бр. 391, скреће и иде делом дуж к.п.бр. 365, до границе са насељеним местом 

Велики Поповац. Улица се завршава између к.п.бр. 366 и к.п.бр. 363, све у к.о. 

Кочетин. 

 

10. Улици се додељује назив  „Браће Југовић“ - почиње од ,,Карађорђеве" улице број 

9, између к.п.бр. 774 и к.п.бр. 771, иде целом дужином к.п.бр. 461. Улица се 

завршава између к.п.бр. 823 и к.п.бр. 820, све у к.о. Кочетин. 

 

Члан 8. 

Насељено место Миријево 

 

1. Улици се додељује назив ,,Петровданска“ - почиње од границе са насељеним 

местом Орљево, између к.п.бр. 1032/2 и к.п.бр. 1035/1, иде целом дужином к.п.бр. 

1034, наставља се делом дуж к.п.бр. 952. Улица се завршава између к.п.бр. 393 и 

к.п.бр. 413, све у к.о. Миријево. 

 

2. Улици се додељује назив „Властимира Илића“ - почиње од ,,Петровданске“ 

улице, између к.п.бр. 918/1 и к.п.бр. 940, иде делом дуж к.п.бр. 1147. Улица се 

завршава између к.п.бр. 1196/1 и к.п.бр. 1709, све у к.о. Миријево. 

Образложење: Властимир Илић је био учесник НОР-а из Миријева, стрељан на 

Чачалици за време Другог светског рата. 

 

3. Улици се додељује назив ,,Влашка“ - почиње од ,,Петровданске“ улице, између 

к.п.бр. 968 и к.п.бр. 980, простире се целом дужином к.п.бр. 937, наставља се 

делом дуж к.п.бр. 932. Улица се завршава између к.п.бр. 1726 и к.п.бр. 1724, све у 

к.о. Миријево. 

 

4. Улици се додељује назив ,,Партизанска“ - почиње од ,,Петровданске“ улице, 

између к.п.бр. 980 и к.п.бр. 1008, иде делом дуж к.п.бр. 1003. Улица се завршава 

између к.п.бр. 1146 и к.п.бр. 1145, све у к.о. Миријево. 
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5. Улици се додељује назив ,,Прибић“ – почиње од  ,,Петровданске“ улице, између 

к.п.бр. 1012 и к.п.бр. 1014/2, простире се целом дужином к.п.бр. 1013. Улица се 

завршава код улице „Николе Тесле“, између к.п.бр. 1118/1 и к.п.бр. 1104, све у к.о. 

Миријево. 

Образложење: Назив улице носи назив потеса који је локално-обичајног 

карактера. 

 

6. Улици се додељује назив ,,Николе Тесле“ - почиње од предложене ,,Петровданске“ 

улице, између к.п.бр. 1094 и к.п.бр. 1090 иде делом дуж к.п.бр. 952, скреће и 

наставља делом дуж к.п.бр. 1214. Улица се завршава између к.п.бр. 1209/4 и к.п.бр. 

1215/5, све у к.о. Миријево. 

 

7. Улици се додељује назив ,,Омладинска“ - почиње од предложене ,,Петровданске“ 

улице, између к.п.бр. 479 и к.п.бр. 942/3, простире се целом дужином к.п.бр. 943. 

Улица се завршава на граници са насељеним местом Свињарево, између к.п.бр. 

955/2 и к.п.бр. 477/2, све у к.о. Миријево. 

 

8. Улици се додељује назив ,,Светосавска“ - почиње од предложене ,,Петровданске“ 

улице, између к.п.бр. 415 и к.п.бр. 423/1, простире се целом дужином к.п.бр. 416. 

Улица се завршава између к.п.бр. 560 и к.п.бр. 558/1, све у к.о. Миријево. 

 

9. Улици се додељује назив  ,,27. октобра“ - почиње између к.п.бр. 595 и к.п.бр. 593, 

иде делом дуж к.п.бр. 951, скреће и иде делом дуж к.п.бр. 844 и делом дуж к.п.бр. 

1823. Улица се завршава између к.п.бр. 1772 и к.п.бр. 1755, све у к.о. Миријево. 

Образложење: 27. октобра 1918. године, после пробоја Солунског фронта 

ослобођено је место Жабари од стране Коњичке дивизије Српске војске. 

 

10. Улици се додељује назив ,,Вука Караџића“ - почиње од предложене улице ,,27. 

Октобар“, између к.п.бр. 578 и к.п.бр. 825/1, иде делом дуж к.п.бр. 951, скреће и 

иде целом дужином к.п.бр. 818. Улица се завршава између к.п.бр. 829 и к.п.бр. 831, 

све у к.о. Миријево. 

 

11. Улици се додељује назив ,,Краља Петра I“ - почиње од предложене Улице ,,27. 

Октобар“, између к.п.бр. 831 и к.п.бр. 1797/2, иде делом дуж к.п.бр. 1823. Улица се 

завршава између к.п.бр. 790 и к.п.бр. 799, све у к.о. Миријево.   

 

12. Улици се додељује назив „Шестра“ - почиње од границе са насељеним местом 

Тићевац, између к.п.бр. 1632 (к.о. Тићевац) и к.п.бр. 1/1(к.о. Миријево), иде целом 

дужином к.п.бр. 3387 (к.о. Миријево), завршава се између к.п.бр. 1/2 (к.о. 

Миријево) и к.п.бр. 1647 (к.о. Тићевац). 

Образложење: Назив улице носи назив потеса који је локално-обичајног 

карактера. 
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13. Засеоку се додељује  назив „Абисинија“ - заселак обухвата к.п.бр. 3279 и к.п.бр. 

3280, све у к.о. Миријево. 

Образложење: Назив засеока носи назив потеса који је локално-обичајног 

карактера. 

 

Члан 9. 

Насељено место Ореовица 

 

1. Улици са матичним бројем 714909000001 додељује се назив ,,Станоја Главаша“. 

2. Улици са матичним бројем 714909000002 додељује се назив ,,Војислава Илића 

Млађег“. 

3. Улици са матичним бројем 714909000003 додељује се назив ,,Браће Југовић“. 

4. Улици са матичним бројем 714909000004 додељује се назив ,,Драгомира 

Милићевића“. 

Образложење: Драгомир Ђ. Милићевић, родом из Ореовице, рођен је 1893. 

године. Одликован је орденом Албанске споменице, редов 4. коњичког пука - 

командант Живковић Петар.  

5. Улици са матичним бројем 714909000005 додељује се назив ,,Косовска“. 

6. Улици са матичним бројем 714909000006 додељује се назив ,,Деспота Стефана 

Лазаревића“. 

7. Улици са матичним бројем 714909000007 додељује се назив ,,Николе Пашића“. 

8. Улици са матичним бројем 714909000008 додељује се назив ,,Проте Матеје 

Ненадовића“. 

9. Улици са матичним бројем 714909000009 додељује се назив ,,Краља Петра I 

Карађорђевића“. Предметна улица такође представља продужетак постојеће улице 

Симе Симића (у насељеном месту Симићево), иде делом дуж к.п.бр. 5849. Улица 

се завршава између к.п.бр. 4199 и к.п.бр. 5938, све у к.о. Ореовица.  

 

10. Улици са матичним бројем 714909000010 додељује се назив ,,Моравска“. 

11. Улици са матичним бројем 714909000011 додељује се назив ,,Карађорђева“. 

12. Улици са матичним бројем 714909000012 додељује се назив ,,Кнеза Милоша“. 

13. Улици са матичним бројем 714909000013 додељује се назив ,,Игњата Минића“. 

Образложење: Игњат Минић, родом из Ореовице, рођен је 1895. године. 

Одликован је орденом Албанске споменице, пионирска чета, редов Дунавска 

дивизија, командант Симеуновић Милић.  

 

14. Улици са матичним бројем 714909000014 додељује се назив ,,Светогорска“. 

15. Улици са матичним бројем 714909000015 додељује се  назив ,,Моше Пијаде“. 

16. Улици са матичним бројем 714909000016 додељује се назив ,,Рожић 

Милошевића“. 

Образложење: Рожић Р. Милошевић, родом из Ореовице, рођен је 1887. године.  

Одликован орденом Албанске споменице, поднаредник артиљеријског пука 

Дунавске дивизије, командант Крупежевић Влада. 
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17. Улици са матичним бројем 714909000017 додељује се назив  ,,Николе Тесле“.  

18. Улици са матичним бројем 714909000018 додељује се назив ,,Кнегиње Милице“.   

19. Улици са матичним бројем 714909000019 додељује се назив ,,Јована Јанковића“. 

Образложење: Јован Јанковић, учитељ ореовачке школе, рођен је 1779. године у 

Новом Саду, где је завршио основну школу српску, немачку и мађарску. Године 

1852., Петар Радовановић оценио је његов рад као одличан, за одлику. Учитељ 

Јован Јанковић, припада генерацији најсветлијих примера учитељског рада, 

пожртвовања и високог угледа. Захваљујући њему, ореовачка школа била је на 

добром гласу у целој Србији. 

 

20. Улици са матичним бројем 714909000020 додељује се назив ,,Цара Душана“. 

21. Улици са матичним бројем 714909000021 додељује се назив ,,Богомира 

Милановића“. 

Образложење: Богомир Милановић, рођен је 1886. године.  Одликован је орденом 

Албанске споменице, редов коњичке летеће батерије, командант Росандић 

Боривоје. 

 

22. Улици са матичним бројем 714909000022 додељује се назив ,,Ресавска“. 

23. Улици са матичним бројем 714909000023 додељује се назив ,,Кнеза Михајла 

Обреновића“. 

24. Улици са матичним бројем 714909000024 додељује се назив ,,Десанке 

Максимовић“. 

 

Члан 10. 

 

Насељено место Полатна 

 

1. Улици се додељује назив ,,Мирослава Јевтића“ - почиње између к.п.бр. 1796/2 и 

к.п.бр. 1974, иде делом дуж к.п.бр. 231. Улица се завршава између к.п.бр. 1138 и 

к.п.бр. 1139, све у к.о. Полатна. 

Образложење: Мирослав Јевтић, родом из Полатне, био је учесник у НОР-у. 

Погинуо је 1945. године. 

 

2. Улици се додељује назив ,,Милисава Ранковића“ - почиње од улице ,,Мирослава  

Јевтића“, између к.п.бр. 1790 и к.п.бр. 1789, иде делом дуж к.п .бр. 95. Улица се  

завршава између к.п.бр. 170 и к.п.бр. 973, све у к.о. Полатна.  

Образложење: Милисав Ранковић, родом из Полатне, био је учесник у НОР-у. 

Погинуо је 1945. године. 

 

3. Улици се додељује назив ,,Росе Трифуновић“ - почиње од улице ,,Мирослава  

Јевтића“, између к.п.бр. 1690 и к.п.бр. 1686, иде целом дужином к.п.бр. 1688. 

Улица се завршава између к.п.бр. 1746 и к.п.бр. 96 све у к.о. Полатна. 
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4. Улици се додељује назив ,,Живадина Крстића“ - почиње од улице ,,Мирослава  

Јевтића“, између к.п.бр. 1786/1 и к.п.бр. 1705, иде целом дужином к.п.бр. 1706. 

Улица се завршава између к.п.бр. 1778 и к.п.бр. 1700, све у к.о. Полатна. 

Образложење: Живадин Крстић, родом из Полатне, био је председник општине 

Жабари у једном мандату од 1960-1961. године. 

 

5. Улици се додељује назив ,,Симе Симића“ - почиње од улице ,,Мирослава Јевтића“  

између к.п.бр. 1979 и к.п.бр. 2020/3, иде делом дуж к.п.бр. 2017. Улица се завршава 

између к.п.бр. 2099 и к.п.бр. 2035, све у к.о. Полатна.  

Образложење: Сима Симић, родом из Симићева, био је учесник у НОР-у и 

народни херој Југославије. 

 

6. Улици се додељује назив ,,Првомајска“ – почиње од улице ,,Мирослава Јевтића“, 

између к.п.бр. 1683 и к.п.бр. 1680, иде целом дужином к.п.бр. 1681, скреће и иде 

делом дуж к.п.бр. 1436, све у к.о. Полатна. 

 

7. Улици се додељује назив ,,Миће Миладиновића“ - почиње од улице ,,Мирослава 

Јевтића“, између к.п.бр. 1160 и к.п.бр. 1157/2, простире се целом дужином к.п.бр.  

1159. Улица се завршава између к.п.бр. 1187/2 и к.п.бр. 1182, све у к.о. Полатна. 

Образложење: Мића Миладиновић, родом из Полатне, био је учесник у пробијању 

Сремског фронта.  

 

Члан 11. 

 

Насељено место Породин 

 

1. Улици се додељује назив „29. новембра“ - почиње од  улице Саве Јовановића, 

између к.п.бр. 7806 и к.п.бр. 7827, иде делом дуж к.п.бр. 7519. Улица се завршава 

између к.п.бр. 7888 и к.п.бр. 7878, све у к.о. Породин. 

 

2. Улици се додељује  назив „Влашка“ - почиње између к.п.бр. 13495 и к.п.бр. 13225, 

иде делом дуж к.п.бр. 13720/2, наставља се делом дуж к.п.бр. 13718, скреће и иде 

целом дужином к.п.бр. 13719, наставља се делом дуж к.п.бр. 13720/1. Улица се 

завршава између к.п.бр. 13249 и к.п.бр. 13243, све у к.о. Породин. 

 

3. Улици се додељује  назив „Моравска“ - почиње између к.п.бр. 13511 и к.п.бр. 

12791, иде делом дуж к.п.бр. 13637, скреће и иде целом дужином к.п.бр. 13633, 

наставља се целом дужином к.п.бр. 13630 и к.п.бр. 13567, наставља се делом дуж 

к.п.бр. 13559, иде делом дуж к.п.бр 13735. Улица се завршава код границе са 

насељеним местом Доња Ливадица, све у к.о. Породин. 

 

4. Улици се додељује назив „Владимира Петровића“ - Улица почиње од постојеће 

Улице Вујице Ремењака, између к.п.бр. 6571 и к.п.бр. 6574, иде целом дужином 
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к.п.бр. 6572, наставља се целом дужином к.п.бр. 6578/4. Улица се завршава између 

к.п.бр. 6559/1 и к.п.бр. 6592, све у к.о. Породин. 

Образложење: Владимир Петровић, родом из Породина, рођен је 1922. године. 

Био је учесник у Другом светском рату. Погинуо је у борби 1943. године у Босни. 

 

5. Улици се додељује назив „Првомајска“ - почиње између к.п.бр. 6146/1 и к.п.бр. 

6003/1, простире се целом дужином к.п.бр. 6013. Улица се завршава између к.п.бр. 

6143 и к.п.бр. 6012, све у к.о. Породин. 

 

6. Улици се додељује назив „Света Тројица“ - почиње између к.п.бр. 6039 и 6040/1 

к.о. Породин, иде све до између к.п.бр. 6035 и 6025, све у к.о. Породин. 

 

 

7. Улици се додељује назив „Михајла Пауновића“ - почиње између к.п.бр. 7361/2 и 

7362/1 к.о. Породин, иде све до између к.п.бр. 6116, 6119 и 6117, све у к.о. 

Породин. 

Oбразложење: Михајло Пауновић, родом из Породина, рођен је 1912. године. Био 

је учесник у Другом светском рату, када је и заробљен, одведен на Бањицу, а потом 

одвежен у логор у Немачку, где је и стрељан 1945. године. 

 

8. Улици се додељује назив „Спасовданска“ - почиње између к.п.бр. 6084/3 и  

к.п.бр.6125, иде све до између к.п.бр. 6122/2 и к.п.бр. 6086, све у к.о. Породин. 

 

9. Улици се додељује назив „Балканска“ - почиње између к.п.бр. 6164 и 6159/1, иде 

све до између к.п.бр. 6173 и 6149, све у к.о. Породин. 

 

10. Улици се додељује назив „Марка Краљевића“ - почиње између к.п.бр. 10433/2 и 

10431/1 к.о. Породин, иде све до између 10429/1 и 10430/2, све у к.о. Породин. 

 

11. Улици се додељује назив „Спасеније Киркић“ - почиње између  к.п.бр. 10405/2 и 

к.п.бр.10278/1 к.о. Породин, иде све до к.п.бр. 10376/2 и к.п.бр. 10284, све у к.о. 

Породин. 

Образложење: Спасенија Киркић, родом из Породина, рођена 1892 – 1974, 

завршила је четири факултета у време Краљевине. Заслужна је за образовање 

омладине у Породину. 

 

12. Улици се додељује назив „Владимира Вукосављевића“ - почиње између к.п.бр. 

10309/3 и  к.п.бр. 10311 к.о. Породин, иде све до између к.п.бр.13241/2 и 13242/2, 

све у к.о. Породин.  

Oбразложење: Владимир Вукосављевић, родом из Породина, рођен је 1922. 

године. Погинуо је у борби 1942. године на Дрини. 

13. Улици се додељује назив „8. марта“ - почиње између к.п.бр. 8973/1 и к.п.бр. 9005  

све у к.о. Породин и завршава се  између к.п.бр. 8979 и  к.п.бр. 8981/3, све у к.о. 

Породин. 
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14. Улици се додељује назив „8. октобра“ - почиње између к.п.бр. 7438 и к.п.бр. 

9010/1 све у к.о. Породин, и завршава се  између к.п.бр. 7443/2 и к.п.бр. 9021, све у 

к.о. Породин. 

 

15. Улици се додељује назив „Милене Дравић“ - почиње код пресека са улицом 

Марка Стојићевића, између к.п.бр. 9084/2 и к.п.бр. 9246, протежући се све до 

између к.п.бр. 9061 и к.п.бр. 9203, као и до између к.п.бр. 9197 и к.п.бр. 9859, све у 

к.о. Породин. 

 

16. Улици се додељује назив „Стојана Грујића“ - почиње између к.п.бр. 10447 и 

10446 к.о. Породин, иде  све  до између 10472/1 и 10407, све у к.о. Породин. 

Образложење: Стојан Грујић, родом из Породина, био је учесник у Првом 

светском рату. Погинуо је у ропству у Бугарској 1917. године. 

 

17. Улици се додељује назив „Свети Сава“ – почиње од уласка у Породин из правца 

Жабара,  између к.п.бр. 2512/1 и к.п.бр.  2512/2 к.о. Породин и завршава се  између 

к.п.бр. 5999 и к.п.бр. 7288, све у к.о. Породин. 

 

18. Улици се додељује назив „Главна улица“ – почиње од к.п.бр. 5999 и к.п.бр. 7288 

све у к.о. Породин и завршава се између к.п.бр. 8973/1 и к.п.бр. 9009, све у к.о. 

Породин. 

 

19. Улици се додељује назив „Јована Радивојевића“ – почиње између к.п.бр. 8973/1 и 

к.п.бр. 9009, све у  к.о. Породин, све до између к.п.бр. 13488 и к.п.бр. 11502 к.о. 

Породин, тачније све до излаза из Породина према Свилајнцу. 

 

20. Улици са матичним бројем 714925000003 додељује се назив ,,Југ Богданова“. 

21. Улици са матичним бројем 714925000004 додељује се  назив ,,Вука Караџића“. 

22. Улици са матичним бројем 714925000005 додељује се назив ,,Партизанска“. 

23. Улици са матичним бројем 714925000006 додељује се назив ,,Николе Тесле“. 

24. Улици са матичним бројем 714925000007 додељује се назив ,,Учитељска“. 

25. Улици са матичним бројем 714925000008 додељује се назив ,,Ђурђевданска“. 

 

26. Улици са матичним бројем 714925000009 додељује се назив ,,Запис“. Предметна 

улица се такође простире од  улице ,,Јанка Радивојевића“, између к.п.бр. 5897/2 и 

к.п.бр. 5975, иде делом дуж к.п.бр. 2998/5, наставља се делом дуж к.п.бр. 2998/4, 

скреће и иде делом дуж к.п.бр. 5905. Улица се завршава између к.п.бр. 5907 и 

к.п.бр. 5901, све у к.о. Породин. 

 

27. Улици са матичним бројем 714925000010 додељује се назив ,,Вујице Кремењака“, 

такође, улица обухвата парцеле почев од између к.п.бр. 6536 и к.п.бр. 6538, иде 

целом дужином к.п.бр. 6537, делом дуж к.п.бр. 6524. Улица се завршава између 

к.п.бр. 6525 и к.п.бр. 6523, све у к.о. Породин. Предметна улица обухвата и делове 
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почев од између к.п.бр. 12840 и к.п.бр. 12849/1 иде целом дужином к.п.бр. 13668, 

наставља се делом дуж к.п.бр. 13664. Улица се завршава између к.п.бр. 12802 и 

к.п.бр. 12867, све у к.о. Породин. 

Oбразложење: Вујица Кремењак, родом из Породина, рођен је 1905. године. Био је 

члан КПЈ, командант моравске чете II шумадијског партизанског одреда. Погинуо 

је 20.априла 1943. године у Брзоходу у Жабарима. 

 

28. Улици са матичним бројем 714925000011 додељује се  назив ,,Првомајска“. 

29. Улици са матичним бројем 714925000012 додељује се назив ,,Зеленгора“. 

30. Улици са матичним бројем 714925000013 додељује се назив ,,Драгише Јовановића 

- Јолета“. 

Образложење: Драгиша Јовановић, познатији као Јоле, родом је из Породина, 

рођен 1961 – 2009, био је кореограф КУД-а Породин. Заслужан је за оснивање 

манифестције „ИГРАЈ, ПЕВАЈ СРБИЈО“, смотре фолклора. 

 

31. Улици са матичним бројем 714925000014 додељује се назив ,,Божидара 

Стојановића“. 

Oбразложење: Божидар Стојановић, родом из Породина, рођен је 1920. године. 

Био је учесник у Другом светском рату. Погинуо је у Босни 1942. године. 

 

32. Улици са матичним бројем 714925000015 додељује се  назив ,,Јанка 

Стојановића“. 

Oбразложење: Јанко Стојановић, родом из Породина, био је члан КПЈ. Стрељан је 

јуна 1943. године на Чачалици у Пожаревцу. 

 

33. Улици са матичним бројем 714925000016 додељује се назив ,,Саве Јовановића“. 

Oбразложење: Сава Јовановић, родом из Породина, рођен је 1921. године. Био је 

учесник у Другом светском рату. Погинуо је у борби 1942. године, на Дрини. 

 

34. Улици са матичним бројем 714925000017 додељује се назив ,,29. новембра“. 

35. Улици са матичним бројем 714925000018 додељује се назив ,,Видовданска“. 

36. Улици са матичним бројем 714925000019 додељује се назив ,,Породинска“. 

37. Улици са матичним бројем 714925000020 додељује се назив ,,Марка 

Стојићевића“. 

Oбразложење: Марко Стојићевић, родом из Породина, рођен је 1921. године. Био 

је учесник у Другом светском рату, погинуо је у борби 1942. године на Дрини. 

 

38. Улици са матичним бројем 714925000021 додељује се назив ,,Владимира 

Пржића“. 

Oбразложење: Владимир Пржић, родом из Породина, рођен је 1920. године био је 

учесник у Другом светском рату. Погинуо је 1943 године, у борбама у Босни, где је 

и сахрањен. 

 

39. Улици са матичним бројем 714925000022 додељује се назив ,,Свете Петке“. 
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40. Улици са матичним бројем 714925000023 додељује се назив ,,Нађена 

Давидовића“. 

Oбразложење: Нађен Давидовић, родом из Породина, рођен је 1924. године. Био је 

учесник у Другом светском рату. Погинуо је 1943. године, у борбама у Босни, где 

је и сахрањен. 

 

41. Улици са матичним бројем 714925000024 додељује се назив ,,Илије Чичића“. 

Образложење: Илија Чичић, родом из Породина, био је учесник у Првом светском 

рату. Погинуо је на Солунском фронту. 

 

42. Улици са матичним бројем 714925000025 додељује се назив ,,7. јула“. Предметна 

улица се простире почев од између кп 13050 и кп 10462/1, иде делом дуж к.п.бр. 

13710. Улица се завршава између к.п.бр. 13086 и к.п.бр. 13213/2, све у к.о. 

Породин. 

 

43. Улици са матичним бројем 714925000026 додељује се назив ,,Војислава Бејића“. 

Oбразложење: Војислав Бејић, родом из Породина, рођен је 1927. године. Био је 

учесник у Другом светском рату, где је тешко рањен у борби код Сушака у 

Хрватској. Од последица задобијених рана, преминуо је 21. марта 1951. године. 

     

Члан 12. 

Насељено место Свињарево 

 

1. Улици се додељује назив ,,27. октобра“ - почиње између к.п.бр. 849 и к.п.бр. 966, 

иде делом дуж к.п.бр. 976, Улица се завршава између к.п.бр. 477/1 и к.п.бр. 710, све 

у к.о. Свињарево. 

Образложење: 27. Октобра 1918. године, после пробоја Солунског фронта 

ослобођено је место Жабари од стране Коњичке дивизије Српске војске. 

 

2. Улици се додељује назив ,,Светог Саве“ - почиње од улице ,,27. Октобар“  између 

к.п.бр. 883 и к.п.бр. 849, иде делом дуж к.п.бр. 117, скреће и иде делом дуж к.п.бр. 

116, улица се завршава на к.п.бр. 148, к.о. Свињарево. 

 

3. Улици се додељује назив ,,Млавска“ - почиње од улице ,,27. октобар“, између 

к.п.бр. 845 и к.п.бр. 844, иде делом дуж к.п.бр. 591/2, скреће и иде целом дужином 

к.п.бр. 594, наставља се делом дуж к.п.бр. 593. Улица се завршава између к.п.бр.  

578 и к.п.бр. 585, к.о. Свињарево. 

4. Улици се додељује назив  ,,Цара Лазара“ - почиње од улице ,,27. Октобар“ , 

између к.п.бр. 590 и к.п.бр. 497, иде целом дужином к.п.бр. 541, наставља се делом 

дуж к.п.бр. 487/1, предложена улица се завршава између к.п.бр. 478 и к.п.бр. 469, 

к.о. Свињарево. 

 

5. Улици се додељује  назив  ,,Устаничка” - почиње од улице ,,Цара Лазара“, између 

к.п.бр. 505 и к.п.бр. 508, иде делом дуж к.п.бр. 542 , целом дужином к.п.бр. 529, 
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наставља се делом дуж к.п.бр. 487/1. Улица се завршава између к.п.бр. 511 и к.п.бр. 

441, све у к.о. Свињарево. 

 

6. Улици се додељује назив  ,,Првомајска“ – почиње од улице ,,Цара Лазара“ , 

између к.п.бр. 441 и к.п.бр. 453, иде делом дуж к.п.бр. 432. Улица се завршава 

између к.п.бр. 427 и к.п.бр. 400, све у к.о. Свињарево. 

 

7. Улици се додељује назив  ,,Краља Петра“ -  почиње од улице ,,27. Октобар“ 

између к.п.бр. 645 и к.п.бр. 704, иде делом дуж к.п.бр. 700, скреће и наставља цело 

дужином к.п.бр. 701 и к.п.бр. 699, наставља се делом дуж к.п.бр. 628. Улица се 

завршава код ,,Босанске“ улице између к.п.бр. 624/1 и к.п.бр. 679, к.о. Свињарево. 

 

8. Улици се додељује назив ,,Босанска“ - почиње од улице ,,27. Октобар“, између 

к.п.бр. 617 и к.п.бр. 618/2 иде целом дужином к.п.бр. 629, скреће и наставља се 

делом дуж к.п.бр. 628, прелази преко 604/1. Улица се завршава на граници са 

насељеним местом  Миријево, на к.п.бр. 604, све у к.о. Свињарево. 

 

Члан 13. 

Насељено место Сибница 

 

1. Улици се додељује назив ,,Видовданска“ - почиње између к.п.бр. 1367/2 и к.п.бр. 

1518, иде делом дуж к.п.бр. 67, пролази преко к.п.бр. 1068, наставља се делом дуж 

к.п.бр. 1077. Улица се завршава између к.п.бр. 1020 и к.п.бр. 1050, све у к.о. 

Сибница. 

 

2. Улици се додељује  назив „Патријарха Павла“ - почиње између к.п.бр. 1458 и 

к.п.бр. 783/1, простире се целом дужином к.п.бр. 1068. Улица се завршава између 

к.п.бр. 1866, к.п.бр. 1986, к.п.бр. 2083 и к.п.бр. 2081, све у к.о. Сибница. 

 

3. Улици се додељује назив ,,Небојше Глоговца“ - почиње од  ,,Видовданске“ улице, 

између к.п.бр. 1395/1 и к.п.бр. 1517, иде делом дуж к.п.бр. 1058. Улица се завршава 

између к.п.бр. 508/1 и к.п.бр. 721/1, све у к.о. Сибница. 

 

4. Улици се додељује назив ,,Раденка Ћопе“ - почиње од улице ,,Небојше Глоговца“, 

између к.п.бр. 740 и к.п.бр. 739, иде целом дужином к.п.бр. 1070, скреће и 

наставља се целом дужином к.п.бр. 1069. Улица се завршава код улице 

,,Патријарха Павла“, између к.п.бр. 763 и к.п.бр. 863, све у к.о. Сибница. 

Образложење: Раденко Љубисављевић, звани Ћопа родом из Сибнице, живео је у 

периоду од 1920-1954. године. Био је секретар петровачког среза у периоду после 

Другог светског рата и заслужан је за изградњу Дома културе у Сибници. 

 

5. Улици се додељује назив ,,Изворска“ – почиње од  улице ,,Небојше Глоговца“, 

између к.п.бр. 455 и к.п.бр. 456, иде делом дуж к.п.бр. 1076. Улица се завршава 

између к.п.бр. 1407 и к.п.бр. 1104, све у к.о. Сибница. 
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6. Улици се додељује назив ,,28. јуна“ - почиње од  улице Раденка Ћопе, између 

к.п.бр. 741 и к.п.бр. 760, простире се целом дужином к.п.бр. 808. Улица се 

завршава се код к.п.бр. 754, све у к.о. Сибница.  

Образложење: 28. јун је верски празник Видовдан, што је уједно и крсна слава 

насељеног места Сибница. 

 

Члан 14. 

Насељено место Симићево 

 

1. Улици се додељује назив ,,Карађорђева“ – почиње од улице Симе Симића, између 

к.п.бр. 11063 и к.п.бр. 11097, иде делом дуж к.п.бр. 11397/2. Улица се завршава 

између к.п.бр. 11076 и к.п.бр. 11077, све у к.о. Симићево. 

 

2. Улици се додељује назив ,,Здравка Благојевића“ - почиње од улице ,,Симе 

Симића“, између к.п.бр. 11036 и к.п.бр. 11037, иде делом дуж к.п.бр. 11397/1. 

Улица се завршава између к.п.бр. 10027 и к.п.бр. 11055, све у к.о. Симићево. 

Образложење: Здравко Благојевић је живео од 1948. до 2009. године, родом из 

Симићева, био је познати новинар „Вечерњих новости“ и недељника „Наш глас“ 

Смедерево. Кроз свој рад, афирмисао је развој насеља Симићево. 

 

3. Улици се додељује назив ,,Краља Петра“ -  почиње од  улице Симе Симића, 

између к.п.бр. 10909 и к.п.бр. 10906, иде делом дуж к.п.бр. 11397/1. Улица се 

завршава између к.п.бр. 10920 и к.п.бр. 10971, све у к.о. Симићево. 

 

4. Улици са матичним бројем 714950000012 додељује се назив ,,Дугановичка“. 

Предметна улица се такође простире између к.п.бр. 10920 и к.п.бр. 10969/9, иде 

делом дуж к.п.бр. 11397/1. Улица се завршава између к.п.бр. 10463 и к.п.бр. 

10441/1, све у к.о. Симићево. 

Образложење: Назив локално-обичајног карактера, устаљен у насељеном месту  

Симићево за ову улицу. 

 

5. Улици са матичним бројем 714950000001 додељује се назив ,,Станимира 

Милошевића“. 

Образложење: Станимир Милошевић, родом из Симићева, првоборац партизанске 

моравске чете. Нестао је у борби 1942. године. 

 

6. Улици са матичним бројем  714950000002 додељује се назив ,,Кршљанска“. 

Образложење: Назив локално-обичајног карактера, устаљен у насељеном месту 

Симићево за ову улицу. 

 

7. Улици са матичним бројем  714950000003 додељује се назив ,,Ресавска“. 

 

8. Улици са матичним бројем  714950000004 додељује се назив ,,Ремењакова“. 
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Образложење: Назив локално-обичајног карактера, устаљен у насељеном месту  

Симићево за ову улицу. 

9. Улици са матичним бројем 714950000005 додељује се назив ,,Стојана 

Милорадовића“. 

Образложење: Стојан M. Милорадовић, родом из Симићева, живео је од 1923. до 

1942. године. Био је првоборац партизанске моравске чете. Умро је 1942. године. 

 

10. Улици са матичним бројем  714950000006 додељује се назив ,,Моравска“. 

11. Улици са матичним бројем 714950000007 додељује се назив ,,Карађорђева“. 

12. Улици са матичним бројем  714950000008 додељује се назив ,,Спасоја 

Радовановића“. 

Образложење: Спасоје Радовановић, родом из Симићева, живео је од 1920 – 2000.  

године. Био је познати хирург, дугогодишњи начелник Опште болнице у 

Пожаревцу. 

 

13. Улици са матичним бројем 714950000009 додељује се назив  ,,Гробљанска“. 

14. Улици са матичним бројем 714950000010 додељује се назив ,,Симе Симића“. 

15. Улици са матичним бројем 714950000011 додељује се назив ,,Драгољуба 

Радовановића“. 

Образложење: Драгољуб Радовановић, родом из Симићева, био је првоборац  

партизанске моравске чете. Стрељан је 1942. године на Бањици. 

 

16. Улици са матичним бројем 714950000013 додељује се назив ,,Филипа Стајића“. 

Образложење: Филип Д. Стајић, родом из Симићева, живео је од 1926. – 1941. 

године. Био је првоборац партизанске моравске чете. Погинуо је 1941. године. 

 

17. Улици са матичним бројем 714950000014  додељује се назив ,,ЈНА“. 

18. Улици са матичним бројем 714950000015 додељује се назив ,,Милице 

Радовановић“. 

 

Члан 15. 

Насељено место Тићевац 

 

1. Улици се додељује назив ,,Краља Александра“ - почиње од границе насељеног 

места Александровац, између к.п.бр. 1522 и к.п.бр 1532, иде делом дуж к.п.бр. 

1681. Улица се завршава између к.п.бр. 1031 и к.п.бр. 1005, све у к.о. Тићевац. 

 

2. Улици се додељује назив ,,Виноградарска“ - почиње од улице ,,Краља 

Александра“, између к.п.бр. 1573 и к.п.бр. 1575, простире се целом дужином 

к.п.бр. 1578, наставља се делом дуж к.п.бр. 1681, све у к.о. Тићевац. 

 

3. Улици се додељује назив ,,Ђурђевданска“ - почиње од улице ,,Краља Александра“, 

између к.п.бр. 931/2 и к.п.бр. 1005, иде делом дуж к.п.бр. 1681. Улица се завршава 
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код границе са насељеним местом Врбница, између к.п.бр. 558 и к.п.бр. 563, све у 

к.о. Тићевац. 

 

4. Улици се додељује назив ,,Јованданска“ - почиње од улице ,,Ђурђевданске“, 

између к.п.бр. 1004/2 и к.п.бр. 716, иде делом дуж к.п.бр. 1679, наставља делом 

дуж к.п.бр. 1680 и делом дуж к.п.бр. 242, скреће и иде целом дужином к.п.бр. 

248/4. Улица се завршава између к.п.бр. 270 и к.п.бр. 269/1, све у к.о. Тићевац. 

 

5. Улици се додељује назив ,,Моравска“ - почиње од улице ,,Јованданске“, између 

к.п.бр. 662 и к.п.бр. 686, иде делом дуж к.п.бр. 1679. Улица се завршава између 

к.п.бр. 674 и к.п.бр. 675, све у к.о. Тићевац. 

 

6. Улици се додељује назив ,,9.августа“ - почиње од улице ,,Ђурђевданске“, између 

к.п.бр. 936 и к.п.бр. 751, простире се целом дужином к.п.бр. 1689. Улица се 

завршава између к.п.бр. 731 и к.п.бр. 733/1, све у к.о. Тићевац. 

Образложење: Улица носи назив по локалној крсној слави села Тићевац, Свети  

великомученик  Пантелејмон. 

 

7. Улици се додељује назив ,,27. октобра“ - почиње од улице ,,Ђурђевданске“, 

између к.п.бр. 934/2 и 935, иде делом дуж к.п.бр. 1691, наставља се делом дуж 

к.п.бр. 1685/2, скреће и иде делом дуж к.п.бр. 656, враћа се на к.п.бр. 1685/2. Улица 

се завршава између к.п.бр. 771 и к.п.бр. 873, све у к.о. Тићевац. 

Образложење: 27. Октобра 1918. године, после пробоја Солунског фронта 

ослобођено је место Жабари од стране Коњичке дивизије Српске војске. 

 

8. Улици се додељује назив ,,Богољуба Савкића - Боге“ – почиње од улице ,,27. 

октобар“ , између к.п.бр. 1076 и к.п.бр. 1135, иде делом дуж к.п.бр. 1607, скреће и 

иде делом дуж к.п.бр. 1128. Улица се завршава између к.п.бр. 1129 и к.п.бр. 1127, 

све у к.о. Тићевац.  

Образложење: Богољуб Савкић – Бога, био је први учитељ у селу Тићевац 

почетком двадесетог века. Поставио је прве темеље образовања. 

 

9. Улици се додељује назив ,,Васе Пелагића“ – почиње од улице ,,27. октобар“, 

између к.п.бр. 975 и к.п.бр. 973, иде целом дужином к.п.бр. 987/1, скреће и иде 

делом дуж к.п.бр. 1691, наставља се делом дуж к.п.бр. 1166. Улица се завршава 

између к.п.бр. 919/1 и к.п.бр. 1206, све у к.о. Тићевац. 

10. Улици се додељује назив ,,Шестра“ - почиње од границе са насељеним местом 

Александровац,  к.п.бр. 1551 и к.п.бр. 1516 (к.о. Александровац), простире се 

целом дужином к.п.бр. 1696, наставља се целом дужином к.п.бр. 1706 и целом 

дужином к.п.бр. 1493. Улица се завршава између к.п.бр. 1669 и к.п.бр. 1667, све у 

к.о. Тићевац. 

Образложење: Назив улице носи назив потеса који је локално-обичајног 

карактера, а уједно је и званичан назив потеса у евиднецији завода за катастра 

непокретности. 
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Члан 16. 

Насељено место Четереже 

 

1. Улици се додељује назив „Николе Тесле“ - почиње између к.п.бр. 1174 и к.п.бр. 

1201, иде делом дуж к.п.бр. 1186, скреће и иде целом дужином к.п.бр. 406 и целом 

дужином к.п.бр. 1306, наставља се целом дужином к.п.бр. 626, иде делом дуж 

к.п.бр. 1572. Улица се завршава између к.п.бр. 756 и к.п.бр 757, све у к.о. Четереже. 

 

2. Улици се додељује назив „Стевана Синђелића“ - почиње од улице „Николе 

Тесле“, између к.п.бр. 1342 и к.п.бр. 1346, иде делом дуж к.п.бр. 1186. Улица се 

завршава између к.п.бр. 1737/4 и к.п.бр. 1750, све у к.о. Четереже. 

 

3. Улици се додељује назив „Вука Караџића“ - почиње од  улице „Николе Тесле“, 

између к.п.бр. 1010 и к.п.бр. 1310, иде делом дуж к.п.бр. 626, наставља се целом 

дужином к.п.бр. 609. Улица се завршава код границе са насељеним местом 

Жабари, између к.п.бр. 2181 и к.п.бр. 2183, све у к.о. Четереже. 

 

4. Улици се додељује назив „Михајла Пупина“ - почиње од  улице „Вука Караџића“, 

између к.п.бр. 916 и к.п.бр. 913, иде целом дужином к.п.бр. 915. Улица се завршава 

на к.п.бр. 906/1, све у к.о. Четереже. 

 

5. Улици се додељује назив „Станоја Главаша“ - почиње од улице „Вука Караџића“, 

између к.п.бр. 1509 и к.п.бр. 907, иде делом дуж к.п.бр. 1568, пролази кроз к.п.бр. 

2202, наставља се делом дуж к.п.бр. 2194. Улица се завршава између к.п.бр. 3016 и 

к.п.бр. 3022/1, све у к.о. Четереже. 

 

6. Улици се додељује назив „Станоја Милетића“ - почиње од  улице „Станоја 

Главаша“, између к.п.бр. 1836 и к.п.бр. 1853, иде делом дуж к.п.бр. 2756. Улица се 

завршава између к.п.бр. 3608 и к.п.бр. 2012, све у к.о. Четереже. 

Образложење: Станоје Милетић, родом из Четережа, био је учесник у Другом 

светског рата. Погинуо је 1941. године. 

7. Улици се додељује назив „Светосавска“ – Почиње од предложене Улице „Станоја 

Главаша“, између к.п.бр. 3608 и к.п.бр. 2028, иде делом дуж к.п.бр. 2756. Улица се 

завршава између к.п.бр. 2042 и к.п.бр. 2283/4, све у к.о. Четереже. 

 

Члан 17. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању 

назива улица у насељеном месту Александровац (,,Службени гласник општине 

Жабари“, број 4/12) и Одлука о утврђивању назива улице у насељеном месту Породин 

(,,Службени гласник општине Жабари“, број 7/11). 
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Члан 18. 

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

гласнику општине Жабари. 

 

Број:020-121/2019-01                                                                                           

 Датум: 18.12.2019.год.                                                                             

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                             Дејан Адамовић, с.р. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ: 

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, 

број 129/07, 83/14- др. Закон и 101/16- др закон, 47/18) , члана 40. Статута општине 

Жабари (,,Службени гласник општине Жабари“, број 1/19) и Уредбе о Адресном 

регистру (,,Службени гласник РС“,број 63/17) Скупштина јединице локалне 

самоуправе одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на својој територији уз предходну сагласност министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе. 

Скупштина општине Жабари је донела Одлуку о утврђивању назива улица, 

тргова и других делова насељеног места на територији општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари“, број 9/18), којом је предвиђено формирање комисије и 

поступак за извршење ове законске обавезе. 

 

Разлози за доношење одлуке: 

Извршење законске обавезе која је утврђена предходно наведеним прописима. 

 

Објашњење циља који се жели постићи: 

Циљ ове одлуке је додељивање званичних назива улицама насељених места 

општине Жабари које га до сада нису имале. 

 

Процена финансијских средстава поребних за спровођење одлуке: 

За спровођење ове одлуке, трошкове означавања улица и тргова и заселака, 

потребна финансијска средства обезбеђују се у буџету општине Жабари. 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                              Небојша Миловановић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 1/19) 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), на предлог Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари, на седници од 18.12.2019. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2020. годину 

 

 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Годишњи програм одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2020. годину. 

 

 

Члан  2. 

 

О спровођењу активности Годишњег програма одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2020. 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". 

 

 

Број: 020-122/2019-01 

Датум: 18.12.2019. године 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Адамовић, с.р. 
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           О П Ш Т И Н А     Ж А Б А Р И 
                      

ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, тел: 012/250-114, факс: 012/250-232,  

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

               ПИБ 102672556, Матични број 07162456, шифра делатности 8411 
 

 

 

 

 

 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2020. 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, децембар 2019. год. 

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

Страна 
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3 

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

изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 

 

4 

3.  Мисија, визија, циљеви 

 

5 

4.  Капитални пројекти за период 2020. и након 2022. године 

 

9 

5.  Планирани обим активности за 2020. годину 

 

11 
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На основу члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 1/19) 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 09.12.2019. године, доноси 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2020. 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. 1/19); 

- 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, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. 

закон);  

- 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, 145/2014. 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон.); 

- 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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – 

др.закон и  95/2018 – др.закон); 

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

95/2018); 

- Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др.закон); 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 

101/2015 и 95/2018 – др.закон); 

- 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019); 

- 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 

усклађени дин. изн., 104/2016 – др.закон, 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018 - 

усклађени дин.изн. и 95/2018 – др.закон); 

- Одлуке о буџету општине Жабари за 2020. годину; 
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- 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); 

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

општине Жабари“, бр. 11/2015); 

- 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 

 

 

Путна инфраструктура 

Инфраструктурни услови на подручју општине не задовољавају потпуно потребе 

грађана општине.  
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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  
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4. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 2018. И НАКОН 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу Одлуке о буџету општине Жабари за 2019. годину 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.  

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2020 - 2022. године 

117 Жабари 
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132.275.599   0 93.602.642 56.226.599 31.649.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 
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2020 2021 2022 
Након   

2022 

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

1 
Водоснабдевање 
општине Жабари 

2018 2020 2.028.138 

 

децембар 

2020 

0 715.000 628.138 1.400.000 0 0 0 

2 

Асфалтирање 
путева на 

територији 

општине Жабари 

2018 
након 

2022 
56.910.292 

децембар 

2022 
0 48.452.549 26.910.292 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

3 

Уређење 

(ревитализација) 

пољских путева 

на територији 

општине Жабари 

2018 
након 

2022 
15.908.623 

децембар 

2022 
0 9.172.711 5.408.623 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

4 

Извођење радова 

на летњем 
одржавању 

локалних путева 

и улица на 
територији 

општине Жабари 

2018 
након 

2022 
6.479.104 

децембар 
2022 

0 3.000.000 2.479.104 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

5 

Израда пројектне 
докуменације за 

установе културе 

у општини 
Жабари 

2018 
након 

2022 
800.000 

децембар 
2022 

0 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 

6 

Пројекти за 

Индустријску 
зону Жабари 

2019 2020 550.000 
децембар 

2020 
0 550.000 0 550.000 0 0 0 
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7 

Израда пројектне 

документације за 
водоснабдевање 

у општини 

Жабари 

2018 
након 

2022 
2.182.600 

децембар 

2022 
0 885.000 282.600 400.000 500.000 500.000 500.000 

8 

Израда пројектне 
документације за 

путну 

инфраструктуру 
у општини 

Жабари 

2018 
након 

2022 
4.984.000 

децембар 

2022 
0 2.300.000 684.000 1.300.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

9 

Израда пројектне 
докуменације за 

канализацију у 

општини Жабари 

2018 
након 

2022 
1.668.000 

децембар 

2020 
0 468.000 0 468.000 400.000 400.000 400.000 

10 
Стручни надзор 

2018 
након 

2022 
4.448.000 

децембар 
2022 

0 890.000 558.000 890.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

11 

Пројектно 

планирање  
2018 

након 

2022 
5.055.460 

децембар 

2022 0 1.200.000 255.460 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

12 

Вишепородични 
стамбени објекат 

к.п.бр. 6755 К.О. 

Жабари - спољно 
уређење 

2019 2019 1.200.000 
децембар 

2019 

0 3.600.000 1.200.000 0 0 0 0 

13 

Кабловски вод за 

прикључење 
вишепородичног 

стамбеног 

објекта у ул. 
Кнеза Милоша 

117 у Жабарима 

2019 2019 715.000 
децембар 

2019 

0 1.200.000 715.000 0 0 0 0 

14 
Санација 
бујичних потока 

2018 
након 

2022 
4.000.000 

децембар 
2022 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

15 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 
за спорт и 

омладину 

2019 2020 1.000.000 
децембар 

2020 

0 100.000 0 1.000.000 0 0 0 

16 
Изградња 
надстрешнице 

2018 2020 1.740.000 
децембар 

2020 0 1.740.000 0 1.740.000 0 0 0 

17 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 
установа културе 

2019 
након 

2020 
4.000.000 

децембар 

2022 
0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

18 

Пројектно 

планирање - 
вишепородични 

стамбени објекат 

к.п.бр. 6755 К.О. 
Жабари 

2019 2019 400.000 
децембар 

2019 

0 400.000 400.000 0 0 0 0 

19 

БОЉИ ЖИВОТ 

ЗА СВЕ - 
УНОПС - 

ЕУПРО - 2018 - 

ГРАНТ - 042 

2019 2020 12.019.382 мај 2020 

0 12.018.382 12.018.382 1.000 0 0 0 

20 

Реконструкција 
терена за мале 

спортове у 

Жабарима 

2019 2019 4.300.000 
децембар 

2019 

0 4.300.000 4.300.000 0 0 0 0 

21 

Рушење и 

уклањање 

остатака 
изгорелог 

објекта у 

Александровцу 

2018 2019 387.000 
децембар 

2019 

0 411.000 387.000 0 0 0 0 

22 

Реконструкција 
дела главног 

цевовода у 

Александровцу  2018 2018 

0 

јун 2018 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Израда пројекта 

пошачке стазе од 

општине Жабари 

до ОШ "Дуде 

Јовић" у 

Жабарима 2020 2020 

1.500.000 

децембар 

2020 0 0 0 1.500.000 0 0 0 



 170 

5 . ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

Конто Позиција Опис 

ПЛАН 2020 

01.01.-31.12.2020. 

ПРОГРАМ 1.  СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање 

Опште услуге  

511 142 Зграде и грађевински објекти 550.000,00 

5114 142.1 Пројекти за Индустријску зону Жабари 550.000,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 550.000,00 

        

ПРОГРАМ 2:   КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                  

Програмска активност 0001: Управљање (одржавање) јавним осветљењем 

Улична расвета 

425 73 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

4251 73.1 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

Програмска активност 0001: Водоснабдевање у општини Жабари - Управљање и снабдевање водом за пиће 

Водоснабдевање  

511 79 Зграде и грађевински објекти 1.800.000,00 

5114 79.1 Израда и пројектовање у општини  400.000,00 

5112 79.2 Водоснабдевање општине Жабари 1.400.000,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 1.800.000,00 

        

ПРОГРАМ 6:  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                

Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама 

Управљање отпадним водама 

423 85 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 85.01 Стручне услуге 50.000,00 

511 86 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

5114 86.01 Пројектна документација 100.000,00 

511 87 Зграде и грађевински објекти 368.000,00 

5114 87.01 Пројекат канализационе мреже у Александровцу 218.000,00 

5114 87.02 Пројектна документација за канализацију у Жабарима 150.000,00 

  0401-П1 

Санација бујичних потока (обезбеђење протицајног профила 

бујичних потока) 1.040.000,00 

423 88 Услуге по уговору 40.000,00 

4235 88.01 Стручне услуге 40.000,00 

425 89 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 

4251 89.01 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 

Програмска активност 0005: Управљање комуналним отпадом 

Управљање отпадом  

424 90 Специјализоване услуге 7.000.000,00 

4249 90.01 Специјализоване услуге (ДЕПОНИЈА) 7.000.000,00 
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  Функција: Заштита животне средине некласификована на другом месту 

  0401-П2 

Пројекат: Рушење и уклањање остатака изгорелог објекта у 

Александровцу 0,00 

424 91 Специјализоване услуге 0,00 

4246 91.01 Услуге очувања животне средине 0,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ  6 8.558.000,00 

        

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност 0002: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Друмски саобраћај 

  0701-П1 Пројекат: Ревитализација пољских путева 3.150.000,00 

425 93 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 

4251 93.01 Уређење пољских путева - ревитализација  3.000.000,00 

423 94 Услуге по уговору 150.000,00 

4235 94.01 Стручне услуге 150.000,00 

  0701-П2 Пројекат: Летње одржавање локалних путева 1.050.000,00 

425 95 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 

4251 93.01 Летње одржавање локалних путева 1.000.000,00 

423 96 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 96.01 Стручне услуге 50.000,00 

  0701-П3 Пројекат: Пројекти локалних путева 1.300.000,00 

511 97 Зграде и грађевински објекти 1.300.000,00 

5114 97.01 Пројектно планирање 1.300.000,00 

  0701-П4 Пројекат: Асфалтирање путева на територији општине Жабари 15.500.000,00 

511 98 Зграде и грађевински објекти 15.000.000,00 

5113 98.01 Капитално одржавање зграда и објеката 15.000.000,00 

423 99 Услуге по уговору 500.000,00 

4235 99.01 Стручне услуге 500.000,00 

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту 

423   Услуге по уговору 1.000.000,00 

4233   Услуге образовања и усавршавања 100.000,00 

4237   Поклони 400.000,00 

4239   Остале опште услуге 500.000,00 

426   Материјал 200.000,00 

4269   Материјал за посебне намене 200.000,00 

425   Текуће поправке и одржавање 300.000,00 

4251   Текуће поправке и одржавање 300.000,00 

511   Зграде и грађевински објекти 300.000,00 

5114   Пројектно планирање 300.000,00 

512   Машине и опрема 200.000,00 

5112   Административна опрема 200.000,00 
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Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту 

  0701-П5 Пројекат: Набавка камера за безбедност саобраћаја 100.000,00 

512 104 Машине и опрема 100.000,00 

5122 104.01 Административна опрема 100.000,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 7 23.100.000,00 

        

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту 

  0901-П3 

Пројекат: БОЉИ ЖИВОТ ЗА СВЕ - УНОПС - ЕУПРО - 2018 - 

ГРАНТ - 042 3.000,00 

421 213 Стални трошкови 1.000,00 

4211 213.01 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 

423 214 Услуге по уговору 1.000,00 

4234 214.01 Услуге информисања 500,00 

4235 214.02 Стручне услуге 500,00 

511 215 Зграде и грађевински објекти 1.000,00 

5113 215.01 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 11 3.000,00 

        

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе 

Функција: Услуге културе 

511 126 Зграде и грађевински објекит 200.000,00 

5114 126.01 Пројектна документација   200.000,00 

  1201-П1 Пројекат: Реконструкција Дома културе 1.050.000,00 

511 129 Зграде и грађевински објекит 1.000.000,00 

5113 129.01 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 

423 130 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 130.01 Стручне услуге 50.000,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 13 1.250.000,00 

        

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Програмска активност 0001: Подршка локалним спортских организацијама, удружењеима и савезима 

Функција: Услуге рекреације и спорта 

511 134 Зграде и грађевински објекит 1.000.000,00 

5113 134.01 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 13 1.000.000,00 

        

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ОПШТИНСКА УПРАВА 

Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина   

Опште услуге 

421 47 Стални трошкови 700.000,00 

4213 47.01 Комуналне услуге (чишћење снега) 700.000,00 
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423 49 Услуге по уговору 1.000.000,00 

4235 4235 Стручне услуге 1.000.000,00 

425 51 Текуће поправке и одржавање  2.700.000,00 

4251 51.01 Текуће поп.и одрж.зграда и објеката 1.500.000,00 

4252 51.02 Текуће поправке и одржа.опреме 1.200.000,00 

511 87 Зграде и грађевински објекти 1.600.000,00 

5113 57.01 Капитално одржавање зграда и објеката 400.000,00 

5114 57.02 Пројектно планирање 1.200.000,00 

  0602-П1 Пројекат: Иградња надстрешнице  1.740.000,00 

511 58 Зграде и грађевински објекти 1.740.000,00 

5113 58.01 Изградња НАДСТРЕШНИЦЕ 1.740.000,00 

512 59 Машине и опрема 500.000,00 

5121 59.01 Опрема за саобраћај 50.000,00 

5122 59.02 Административна опрема 400.000,00 

5129 59.03 Непокретна опрема 50.000,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 8.240.000,00 

        

        

    ПРОГРАМ 1 550.000,00 

    ПРОГРАМ 2 1.800.000,00 

    ПРОГРАМ 6 8.558.000,00 

    ПРОГРАМ 7 23.100.000,00 

    ПРОГРАМ 11 3.000,00 

    ПРОГРАМ 13 1.250.000,00 

    ПРОГРАМ 14 1.000.000,00 

    ПРОГРАМ 15 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.240.000,00 

    УКУПНО: БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 44.501.000,00 
 

 

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: 352-79/2019-01 

Датум: 09.12.2019. год. 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Општине Жабари 

Јован Лукић, с.р. 
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На основу члана 40. тачка 18. Статута општине Жабари  („Службени гласник 

општине Жабари“, број 1/19), члана 77. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 

113/2017 и 95/2018), Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 18. 

децембра 2019. године, донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

ГЛАВА I 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

за 2020. годину 

 

1) Постојећи број запослених у Општинској управи општине Жабари 

Радна места службеника              број службеника 

Начелник Општинске управе-службеник на 

положају 

I група 

1 

Послови економског развоја и европских интеграција  1 

Грађанска стања, стручни послови у области 

трговине, угоститељства и занатства  
1 

Послови у области пољопривреде и руралног 

развоја и послови економата и руковаоца 

имовине  

2 

Координатор групе за обједињену процедуру, 

послови контроле техничке документације, 

послови озакоњења објеката, послови 

процене утицаја пројеката на животну 

средину, урбаниста, просторни планер  

1 

Оперативни и припремни послови 

коришћења јавних површина и утврђивања 

накнаде за уређење грађевинског земљишта, 

управно-стамбени послови, службеник за 

јавне набавке  

1 

Послови праћења стања стамбеног простора 

и послови извршења у области урбанизма, 

грађевинарства и стамбено-комуналним 

делатностима  

 

1 

Руководилац Одељења за буџет и финансије 

 
1 

Аналитичар буџета 1 

Шеф рачуноводства  1 

 Књиговођа и послови праћења стања у 

области културе и јавног информисања  1 

Послови планирања и извршења трезора 1 
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месних заједница и материјално-финансијско 

књиговодство  

Обрачун плата, накнада и других личних 

прихода и послови благајне  

 

1 

Послови утврђивања локалних јавних 

прихода  

 

1 

Послови теренске контроле 1 

Послови наплате локалних јавних прихода и 

порески извршитељ 1 

Послови пореске евиденције и канцеларијски 

послови  

 

2  

 

Руководилац 

Одељења за 

општу 

управу, 

заједничке и 

инспекцијске 

послове 

 
 

1 

Нормативно-правни послови за 

потребе Општинског већа, послови 

ажурирања бирачког списка, 

послови планирања одбране, 

послови збрињавања избеглих и 

расељених лица  

1 

Грађевински инспектор и инспектор за 

заштиту животне средине  
1 

Комунални инспектор, инспектор за друмски 

саобраћај и путеве и послови планирања 

заштите од елементарних непогода  

1 

Шеф матичарске службе и матичар 1 

Заменик матичара 3 

Послови месне канцеларије и месне заједнице 

 
2 

Канцеларијски послови 1 

УКУПНО 30 

Радна места намештеника број намештеника 

Возач моторног возила и послови вођења 

евиденције и одржавања возила 1 

Послови одржавања уређаја и инсталација- 1 
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домар и ложач 

Кафе куварица-конобарица 1 

Послови одржавања хигијене 

 
1 

Телефониста 1 

УКУПНО 5 

 

 

Попуњена радна места службеника према звањима 

Радна места службеника              број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 6 

Саветник 5 

Млађи саветник / 

Сарадник  5 

Млађи сарадник / 

Виши референт 12 

Референт 1 

Млађи референт / 

УКУПНО 30 

 

 

 

 

 

 

 

Попуњена радна места намештеника према групи послова 

Радна места намештеника број извршилаца 

Прва група радних места  
/ 

Друга група радних места / 

Трећа група радних места / 

Четврта група радних места  1 

Пета група радних места 4 

УКУПНО 5 

 

 

2) Број запослених службеника на положају, са радним односом на одређено 

време који су потребни у 2020. години за коју се доноси Кадровски план 

Радна места службеника  број службеника на положају 

Заменик начелника Општинске 

управе-службеник на положају 

II група 

           1 
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3) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 

2020. години за коју се доноси Кадровски план 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник 1 

саветник 4 

млађи саветник 2 

сарадник 1 

млађи сарадник / 

виши референт 2 

референт  / 

млађи референт 1 

намештеник 2 

 

 

4) Број приправника чији се пријем планира 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема / 

 

 

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

кабинету председника општине 

Приправници број извршилаца 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема / 

 

 

 

 

 

6) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира 

због повећања обима посла 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема  1 

нижа стручна спрема  2 
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ГЛАВА II 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

за 2020. годину 

 

1) Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву општине 

Жабари 

Функционер број 

Општински правобранилац 1 

 

У Општинском правобранилаштву општине Жабари није планирано запошљавање у 

2020. години. 

 

 

Број: 020-123/2019-01 

Датум: 18.12.2019. године 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

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

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018),  

Кадровски план састоји се од приказа броја запослених према радним местима и 

звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 

години за коју се доноси Кадровски план, броја приправника чији се пријем планира и 

броја запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету 

изабраног лица у органу аутономне покрајине као и у кабинету градоначелника, 

председника општине, односно председника градске општине или због повећања обима 

посла. 

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

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)   

прописано је да Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја скупштина 

града, општине, односно градске општине истовремено са одлуком о буџету јединице 

локалне самоуправе, односно градске општине. 

НАЧЕЛНИК   ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ                                                                                   

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

  Небојша Миловановић, с.р. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 13), чланa 4. став 3.  Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 15-18. 

Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ( 

''Сл.гласник РС'', бр.13/18, 66/18 и 51/2019) и члана 40. Статута општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, бр. 1/19),  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 18.12.2019. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се општи услови за пружање димничарских услуга на 

територији општине Жабари. 

Пружање димничарских услуга је комунална делатност индивидуалне комуналне 

потрошње. 

Димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним 

објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног 

уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или 

предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног 

транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, 

као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије. 

 

Члан 2. 

Димничарске услуге врше се у циљу обезбеђивања исправног функционисања 

димоводних и ложишних објеката и уређаја и спречавања загађивања ваздуха, као и 

ради превентивне заштите живота и имовине од пожара. 

 

Члан 3. 

Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су: 

1. чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја; 

2. спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима; 

3. димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја; 

4. димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних 

објеката и уређаја; и 

5. чишћење вентилационих канала и уређаја. 

 

Члан 4. 

Под димоводним и ложишним објектима и уређајима из тач. 1-4. члана 3. ове одлуке 

сматрају се: димњаци, димоводне цеви (цилиндри, шунд-димњаци, димњаци са 

каналима и ложиштима за централно и индивидуално грејање), димњаци и ложишта 

индустријских и занатских постројења и њима слични објекти и уређаји. 

Члан 5. 

Обављање  послова из оквира ове комуналне делатности на територији општина 

Жабари повериће се по спроведеном поступку јавне набавке у складу са законом којим 

се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, најповољнијем понуђачу за 
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обављање ове комуналне делатности ( у даљем тексту - вршилац комуналне делатности 

). 

Општина Жабари може основати за обављање ове делатности, у складу са законом, 

подзаконским актима, Одлуком о оснивању, Статутом и овом одлуком ( у даљем 

тексту: вршилац комуналне делатности ), ново јавно предузеће.  

 

Вршилац комуналне делатности пре доношења одлуке Скупштине општине Жабари о 

поверавању обављања ове комуналне делатности подноси захтев за проверу 

испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности министарству 

надлежном за послове комуналних делатности. 

Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања 

на снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности дужан је да у законском року од три месеца од дана ступања на снагу 

уредбе усклади своје пословање са Уредбом. 

Послове надзора над извођењем послова из овог члана, обављаће Одељење за привреду 

урбанизам и друштвене делатности општинске управе општине Жабари. 

 

Члан 6. 

Димничарске услуге користе: сопственици, односно корисници станова и 

индивидуалних стамбених објеката, као и сопственици, односно корисници пословних 

просторија и пословних објеката (у даљем тексту: корисници). 

 

Члан 7. 

Димоводни и ложишни објекти и уређаји обавезно се чисте у следећим временским 

размацима: 

1. два пута месечно преко целе године – димњаци и ложишта који припадају 

инсталацијама за масовно припремање хране (у хотелима, болницама, пекарама, 

индустрији прехрамбених производа и сл.); 

2. једанпут месечно у периоду од 15. октобра до 30. априла – димњаци, димоводне цеви 

и ложишта за централно грејање и остале инсталације за заједничко грејање у 

стамбеним и пословним зградама; 

3. једанпут у 2 месеца у периоду од 15. октобра до 30. априла – димњаци и димоводне 

цеви за индивидуално грејање у стамбеним и пословним објектима; 

4. једанпут у три месеца – димњаци и димоводне цеви и ложишта индустријских и 

занатских постројења и њима сличних објеката и уређаја; 

5. једанпут годишње – димњаци циглана и остали димоводни и ложишни објекти који 

нису обухваћени тач. 1-4. овог члана. 

Члан 8. 

Вентилациони канали и уређаји просторија за масовно припремање хране чисте се два 

пута годишње у месецима априлу и октобру. 

Остали вентилациони канали и уређаји чисте се једанпут годишње у месецу априлу. 

 

 

Члан 9. 

Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима из тачке 1. члана 7. ове одлуке 

врши се два пута годишње, а у димоводним објектима и уређајима из тач. 2-5. члана 7. 

ове одлуке – једанпут годишње. 

Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима изнад отворених ложишта за 

печење меса и месних прерађевина на жару врши се једанпут месечно преко целе 

године. 
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При спаљивању чађи врши се генерално чишћење димоводних објеката и уређаја са 

изношењем чађи. 

Члан 10. 

Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја из 

тачке 1. члана 7. ове одлуке врши се два пута годишње и то у јесен и пролеће, а 

објеката и уређаја из тач. 2-5. члана 7. ове одлуке – једанпут годишње. 

Димничарска контрола из става 1. овог члана врши се истовремено са спаљивањем 

чађи. 

 

О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја као што су 

обрушавање, пукотине, зазиђивање, растрешеност и сл., предузеће је дужно да одмах 

обавести корисника и надлежни орган управе за послове грађевинске инспекције. 

 

Члан 11. 

Димничарске услуге из чл. 7, 8, 9. и 10. ове одлуке врше се према годишњем програму 

који доноси предузеће. 

Димничарске услуге из чл. 7, 8, 9. и 10. ове одлуке могу се вршити и у краћим 

временским размацима него што је то утврђено овом одлуком, ако то затражи 

корисник. 

 

Члан 12. 

Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја 

предузеће врши после завршене изградње стамбеног или пословног објекта, односно 

после завршених накнадно изведених радова на димоводним објектима и уређајима, а 

пре издавања одобрења за употребу стамбеног, односно пословног објекта. 

 

Члан 13. 

При вршењу димничарских услуга димничар мора имати посебну легитимацију коју 

издаје директор предузећа и коју је дужан да покаже при пружању услуге. 

 

Члан 14. 

У циљу контроле пружања димничарских услуга димничар је дужан да за извршену 

димничарску услугу прибави потврду представника органа управљања зграде, 

сопственика, односно корисника пословног и другог објекта. 

Уколико димничар не прибави потврду из става 1. овог члана, сматраће се да 

димничарска услуга није извршена, у ком случају предузеће нема право на наплату 

цене за ту услугу. 

Корисници су дужни да димничару омогуће вршење димничарске услуге. 

 

Члан 15. 

Средства за пружање димничарских услуга обезбеђују се из цене комуналне услуге, 

коју плаћају корисници. 

 

За пружање димничарске услуге корисник плаћа цену у складу са Законом о 

комуналним делатностима, овом одлуком, као и другим прописима. 

 

Члан 16. 

Ако престане са употребом димоводних и ложишних објеката и уређаја, корисник 

може привремено или трајно да откаже коришћење димничарских услуга, о чему 

писмено обавештава предузеће у ком случају предузеће не врши димничарску услугу. 
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Ако предузеће утврди да се објекти и уређаји из става 1. овог члана употребљавају, 

извршиће њихово чишћење и о томе одмах обавестити орган управљања зграде и 

надлежни орган управе за послове комуналне инспекције. 

У случају када корисник поново отпочне са коришћењем димоводних и ложишних 

објеката за које је отказао димничарску услугу, дужан је да одмах о томе обавести 

предузеће. 

 

Члан 17. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши 

организациона јединица Општинске управе надлежна за комуналне послове. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу 

ове одлуке врши организациона јединица управе општине надлежна за послове 

комуналне инспекције. 

 

Члан 18. 

 

Новчаном казному фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузеће ако: 

1. Димоводне и ложишне објекте и уређаје као и вентилационе канале и уређаје не 

чисти у прописаним временским размацима (члан 7. и 8.), или их чисти супротно 

одредбама става 1. члана 16. ове одлуке. 

2. Спаљивање чађи и генерално чишћење димоводних објеката и уређаја не врши у 

прописаним временским размацима (члан 9). 

3. Димничарску контролу исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја не 

врши у прописаним временским размацима (став 1. члана 10) или поступи супротно 

одредбама става 3. члана 10. ове одлуке. 

4. На захтев корисника не изврши димничарску услугу у краћим временским 

размацима него што је то утврђено (члан 11). 

5. Не изврши преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја 

(члан 12). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 

15.000,00 и одговорно лице у предузећу. 

 

Члан 19. 

 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

1. за извршење димничарске услуге димничару не изда одговарајућу потврду (члан 14. 

став 1.), 

2. димничару не омогући вршење димничарских услуга (члан 14. став 3.), 

3. поступи супротно одредбама из става 3. члана 16. ове одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара 

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара 

физичко лице. 

За прекршаје из ст. 1-4. овог члана комунални инспектор, издаје прекршајни налог у 

складу са законом. 
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Члан 20. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о димничарским услугама 

број: 020-96/2017-1 од 25.09.2017. године ("Општински службени гласник", бр. 8/2017).  

 

Члан 21. 

 

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

општине Жабари“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 020-124/2019-01 

Датум: 18.12.2019. год. 

 

 

Председник 

Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење Одлуке о димничарским услугама садржан је у 

члановима 15-18. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности ( ''Сл.гласник РС'', бр.13/18, 66/18 и 51/2019). 

С обзиром на изнето, Одлука доставља се на даљу надлежност. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Руководилац 

одељења за општу управу, 

заједничке и инспекцијске послеве 

Љубодраг Чолић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 7), члана 4. став 3.  Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 7. став 

1. тачке 22) и 23) Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС“ бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 – Одлуке УС РС, 96/2015 – др. закона,  

9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 

11а-11ж и 12. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности ( ''Сл.гласник РС'', бр.13/18, 66/18 и 51/2019) члана 40. Статута општине 

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 1/19),  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 18. 12.2019. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У  

O ЈАВНИМ  ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овом Одлуком се уређује одржавање, управљање и коришћење јавних 

паркиралишта на територији насељеног места Жабари и уклањање и одвожење до 

места чувања возила паркираних супротно прописима о безбедности саобраћаја и овој 

Одлуци.  

Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта 

и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), 

организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно 

паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под 

условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се 

по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање 

возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима 

предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се 

уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, 

као и вршење наплате ових услуга. 

Члан 2.  

Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, јесу површине одређене за 

паркирање мотоних возила.  

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.  

Јавним паркиралштима, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебни 

простори за паркирање моторних возила који припадају одређеном објекту (зграда 

општине, установе, фабрике и сл.), «таxи» стајалишта, аутобуска стајалишта и др.. 

 

Члан 3.  

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између 

коловоза и тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних 

возила.  

Општа паркиралишта одређује орган Општинске управе надлежан за послове 

саобраћаја. 

Паркирање возила на коловозу улица могуће је ако од паркираног возила до 

неиспрекидане средишње линије на коловозу или до супротне ивице коловоза, или до 

неке препреке на путу, има више од 3 м, ако саобраћајним знаком није другачије 

регулисано.  
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Паркирање возила на тротоару могуће је само под условом да од паркираног 

возила до зграде односно ивице тротоара остане најмање 1,6 м слободног простора за 

кретање пешака.  

Изузето од одредаба овог члана, није дозвољено паркирање на коловозу који је 

део магистралног или регионалног пута и на главним градским саобраћајницама, као и 

на тротоарима са интензивим пешачким саобраћајем. 

 

Члан 4. 

Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени и изграђени за 

паркирање моторних возила са контролисаним уласком и изласком возила.  

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се 

постављањем рампе и изградњом или постављањем објеката за наплату.  

Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера.  

Корисник простора из члана 2. став 3. ове Одлуке може их уступити, посебним 

Уговором, предузећу које обавља делатност одржавања, коришћења и управљања 

јавним паркиралиштима на територији општине Жабари, које ће те просторе уредити 

као јавна паркиралишта.  

Члан 5.  

Сва јавна паркиралишта на територији насељеног места Жабари чине једну 

зону. 

Члан 6.  

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализациојом у складу са 

прописима о безбедности саобраћаја.  

Јавна паркиралишта имају на видом месту истакнуто обавештење које садржи: 

категорије моторних возила која се могу паркирати, начин паркирања и наплате, као и 

временско ограничење коришћења јавног паркиралишта.  

 

Члан 7.  

О одржавању и обележавању општих и посебних паркиралишта стара се 

предузеће које обавља делатност одржавања, коришћења и управљања јавним 

паркиралиштима.  

Члан 8. 

На јавним паркиралиштима се могу паркирати путнички аутомобили и комби-

теретна возила до једне тоне носивости.  

Аутобуси, теретна моторна возила, њихова прикључна возила и камп-приколице 

не смеју се паркирати на јавним паркиралиштима.  

Паркирање возила из става 2. овог члана на јавним површинама врши се на, за 

то утврђеним и саобраћајном сигнализацијом обележеним површинама.  

 

Члан 9.  

Обављање делатности одржавања, коришћења и управљања јавним 

паркиралиштима као и уклањања и одвођења до места чувања возила паркираних 

супротно прописима на територији општина Жабари повериће се по спроведеном 

поступку јавне набавке у складу са законом којим се уређује јавно-приватно 

партнерство и концесије, најповољнијем понуђачу за обављање ове комуналне 

делатности ( у даљем тексту - вршилац комуналне делатности ). 

Општина Жабари може основати за обављање ове делатности, у складу са 

законом, подзаконским актима, Одлуком о оснивању, Статутом и овом одлуком ( у 

даљем тексту: вршилац комуналне делатности ), ново јавно предузеће.  
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Вршилац комуналне делатности пре доношења одлуке Скупштине општине 

Жабари о поверавању обављања ове комуналне делатности подноси захтев за проверу 

испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности министарству 

надлежном за послове комуналних делатности. 

Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре 

ступања на снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности дужан је да у законском року од три месеца од дана ступања на снагу 

уредбе усклади своје пословање са Уредбом. 

 Послове надзора над извођењем послова из овог члана, обављаће Одељење за 

привреду урбанизам и друштвене делатности општинске управе општине Жабари. 

 

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА  

Члан 10.  

Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних, 

физичких лица и предузетника ( у даљем тексту: корисник).  

Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке сматра се возач или 

власник возила, ако возач није идентификован.  

Предузеће је дужно да на јавним паркиралиштима, у зависности од капацитета, 

одреди паркинг места за возила инвалида.  

Категорије инвалида који могу користити паркинг места из става 3. овог члана 

одредиће својим актом орган Општинске управе надлежан за борачко инвалидску 

заштиту, односно социјална питања, који издаје и налепницу за обележавање возила 

ове категорије корисника. 

Члан 11.  

Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске Србије, ватрогасне службе 

када у току интервенција користе јавна паркиралишта не плаћају услугу паркирања.  

 

Члан 12.  

Физичка лица, предузетници и правна лица (станари, инвалиди, корисници 

пословног простора и др.), могу јавна паркиралишта користити као повлашћени 

корисници.  

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана Предузеће издаје повлашћену 

паркинг карту.  

Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта, а 

правном лицу и предузетнику највише 3 повлашћене паркинг карте.  

Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник може користити искључиво 

за возило и зону за које је ова карта издата.  

Куповина повлашћене паркинг карте кориснику не омогућава нити гарантује 

слободно паркинг место.  

Члан 13.  

За коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати одговарајућу 

таксу за паркирање за одређено време коришћења, коју утврђује Скупштина општине 

Жабари Одлуком о локалним комуналним таксама . 

Изузето од става 1. овог члана, коришћење обележеног паркинг места за 

инвалидна лица из члана 10. став 4. ове Одлуке је бесплатно.  

 

Члан 14.  

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:  

а) плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан 

начин;  
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б) поступа у складу са ограничењем времена коришћења паркинг места;  

ц) користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном или 

вериткалном сигнализацијом којом је означено паркинг место.  

 

Члан 15.  

На јавним паркиралиштима забрањено је:  

а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 

сигнализацији;  

б) паркирање нерегистрованих возила;  

ц) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила 

без сопственог погона;  

д) на паркинг месту постављати ограде или сличне препреке или ометање 

паркирања других возила.  

Члан 16.  

Непрописно паркирана возила из члана 15. ове Одлуке, као и на зеленим и 

јавним површинама (пешачке стазе у оквиру паркова и сл.), уклања и одвози до места 

чувања Предузеће по налогу комуналног инспектора.  

 

Возила паркирана и заустављена супротно прописима о безбедности саобраћаја, 

или на месту на којем представљају опасност или сметњу у саобраћају или кретању 

пешака, уклања и одвози до места чувања Предузеће по налогу радника органа 

унутрашњих послова (саобраћајне полиције).  

 

Члан 17.  

Предузеће је дужно да приликом уклањања непрописно паркираних и 

заустављених возила и њиховог одвожења до места чувања, поступа са пажњом доброг 

домаћина, да возила чува од оштећења, брижљиво са њима рукује и обезбеди чување 

возила на простору посебно одређеном за ту намену.  

Предузеће одговара за сва оштећења возила из става 1. овог члана као и за 

нестанак ствари из возила, као и самог возила са посебног простора за чување. 

 

Члан 18. 

Власник непрописно паркираног возила односно носилац права коришћења 

возила које је уклоњено и одвежено до места чувања, дужан је да пре преузимања 

возила накнади Предузећу трошкове одвожења и чувања возила.  

Уклоњено и одвежено возило чији власник или носилац права коришћења 

одбије да плати трошкове одовожења и чувања или не дође да преузме возило у року 

од 6 месеци од дана његовог одвожења, чуваће се до момента док трошкови чувања не 

достигну његову процењену вредност. Процену вредности возила извршиће трочлана 

комисија предузећа, према Правилнику Предузећа, на који сагласност даје Општинско 

веће.  

По истеку времена, до кога је дужна чувати возило, Предузеће може возило 

продати јавним надметањем и од продајне цене наплатити трошкове одвожења, чувања 

и продаје возила.  

Уколико власник непрописно паркираног и заустављеног возила или носилац 

права коришћења возила дође до тренутка одвожења возила, возило ће се вратити 

истом уз плаћање паушалног износа накнаде коју одређује Предузеће уз сагласност 

Општинског већа.  
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Члан 19.  

Висину накнаде за одвожење и чување непрописно паркираних возила из члана 18. 

став 1. ове Одлуке, одређује Скупштина општине Жабари Одлуком о локалним 

комуналним таксама.  

 

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА  

Члан 20.  

Услугу паркирања корисник је дужан да плати електронским путем - путем смс 

порука што евидентира предузеће. 

 

Члан 21.  

Контролу паркирања, односно исправност коришћења јавних паркиралишта 

врше овлашћени контролори предузећа.  

Контролори предузећа имају службену легитимацију и носе службена одела.  

Предузеће издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела.  

 

Члан 22. 

Корисник који поступа супротно одредбама чланова 12.,13.,14. и 20. Одлуке 

дужан је да плати доплатну паркинг карту.  

Налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје овлашћени контролор и 

уручује га кориснику. Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, 

причвршћује га на возило.  

Достављање налога за плаћење доплатне паркинг карте на начин из става 2. овог 

члана сматра се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицаја на 

ваљаност достављања и не одлаже плаћење доплатне паркинг карте.  

Корисник паркиралишта дужан је да поступи по примљеном налогу и плати 

доплатну паркинг карту у року од 8 дана од дана издавања, на начин назначен у налогу.  

Ако корисник не плати доплатну паркинг карту у предвиђеном року, Предузеће 

ће своја потраживања решити судским путем.  

 

IV НАДЗОР  

Члан 23.  

Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада Предузећа, 

врши Општинско веће и Општинска управа - Одељење надлежно за послове привреде, 

урбанизма и друштвене делатности.  

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу 

ове Одлуке, као и над обављањем комуналне делатности врши Општинска комунална и 

саобраћајна инспекција и овлашћени радници унутрашњих послова у оквиру својих 

надлежности утврђених Законом.  

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 24.  

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај 

Предузеће ако:  

1. не изврши обележавање јавних паркиралишта и не одржава исте у 

исправном стању у складу са чланом 6. и 7. ове Одлуке;  

2. на јавним паркиралиштима не одреди паркинг места за возила инвалида 

(члан 10. став 3.);  

3. не изврши уклањање и одвожење возила до места чувања у складу са 

одредбама члана 16. ове Олдуке.  
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Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршаје из 

става 1. овог члана одговорно лице у Предузећу.  

 

Члан 25.  

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако користи паркиралиште на начин супротан члану 8.;12.;15. ове Одлуке.  

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршаје из 

става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.  

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се предузетник за 

прекршаје из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 3.000 динара казниће се физичко лице за 

прекршаје из става 1. овог члана                                                                                             

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 26.  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним 

паркиралиштима број: 020-98/2017-1 од 25.09.2017. године ("Општински службени 

гласник", бр. 8/2017).  

 

Члан 27.  

Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Жабари''.  

 

 

Број: 020-125/2019-01 

Датум: 18.12.2019. год. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о јавним паркиралиштима садржан је у 

члановима 11а-11ж и 12. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања 

комуналних делатности (''Сл.гласник РС'', бр.13/18, 66/18 и 51/2019). 

 

С обзиром на изнето, Одлука доставља се на даљу надлежност. 

 

 

Руководилац одељења за општу управу, 

заједничке и инспекцијске послеве 

      Љубодраг Чолић, дипл.правник, с.р. 
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 На основу члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 

20/77,24/85,6/89  и  ''Сл.гласник РС'', бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 120/12-ОУС и 84/13-

ОУС) , члана 2.став 3.тачка 6.,члана 3.став 1.тачка 6.,члана 5. и члана 13. Закона о 

комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), члана 7. - 9. Уредбе о 

начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ( ''Сл.гласник 

РС'', бр.13/18, 66/18 и 51/19), члана 40. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, бр. 1/19), Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 

18.12.2019. године, донела је 

 

Одлука 

 о управљању гробљима и сахрањивању 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова на 

уређивању и одржавању гробља, сахрањивању, одређивању и стављању гробља ван 

употребе као и други услови везани за обављање погребних услуга на територији 

општине Жабари.  

 

 Уређивање, одржавање гробља и сахрањивање је комунална делатност од 

општег интереса.  

Члан 2. 

 Гробље је земљиште које је урбанистичким планом одређено за сахрањивање, 

спада у групу комуналних објеката од посебног друштвеног интереса и не може бити 

предмет јавног промета.  

 

 Гробље у употреби мора испуњавати услове прописане важећим законским 

прописима.  

Члан 3. 

 Приликом одређивања земљишта за гробље мора се посебно водити рачуна о 

заштити изворишта за снабдевање водом, објеката за снабдевање водом за пиће, 

геолошком саставу тла, као и санитарним и другим условима прописаним важећим 

законским прописима за подизање гробља.  

 

Члан 4. 

Управљање гробљем, уређивање и одржавање гробља на територији општине 

Жабари повериће се по спроведеном поступку јавне набавке у складу са законом којим 

се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, најповољнијем понуђачу за 

обављање ове комуналне делатности ( у даљем тексту- вршилац комуналне делатности 

). 

 

За обављање ове делатности општина Жабари може основати ново јавно 

предузеће у складу са законом, подзаконским актима, Одлуком о оснивању, Статутом и 

овом одлуком ( у даљем тексту: вршилац комуналне делатности ).  

 

 Вршилац комуналне делатности пре доношења одлуке Скупштине општине 

Жабари о поверавању обављања ове комуналне делатности подноси захтев за проверу 

испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности министарству 

надлежном за послове комуналних делатности. 
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Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре 

ступања на снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности дужан је да у законском року од три месеца од дана ступања на снагу 

уредбе усклади своје пословање са Уредбом. 

 

 Послове надзора над извођењем послова из овог члана, обављаће Одељење за 

привреду и друштвене делатности општинске управе општине Жабари. 

 

II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

Члан 5. 

 Уређивање и одржавање гробља у смислу ове Одлуке је опремање простора за 

сахрањивање, уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу који 

служе за обављање погребних услуга (капеле, чуварске кућице, јавни WЦ-и, јавне 

чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља и простора између 

гробних места, одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, 

уклањање снега и леда унутар гробља, као и обављање других послова који су у вези са 

уређивањем и одржавањем гробља и одржавањем гробних места и надгробних 

обележја.  

 

 Уређивање и одржавање гробља врши се у складу са урбанистичким и 

санитарним прописима као и програмом јавног предузећа коме је поверено обављање 

ове комуналне делатности.  

 

 Програм се доноси до краја календарске године за следећу годину.  

 

 Уређивање и одржавање гробних места врше закупци гробних места.  

 

 Вршилац комуналне делатности, који управља гробљем, дужно је на захтев 

закупца гробног места да уређује и одржава гробна места, уз одговарајућу накнаду. 

 

Члан 6. 

 Вршилац комуналне делатности, дужан је да по истеку рока од 40 дана од дана 

сахране уклоне са гроба положене венце и осушено цвеће.  

 

Члан 7. 

 За коришћење гробних места (гробови и гробнице), за уређивање и одржавање 

гробља плаћа се накнада, и то:  

1. за закупљено гробно место,  

2. за уређење гробног места - израда опсега,  

3. за израду гробнице,  

4. за одржавање гробља и гробног места,  

5. за трошкове сахране.  

 

 Висина накнаде утврђује се на начин прописан Законом.  

 

Члан 8. 

 Занатски и други радови на гробљу могу се обављати под следећим условима:  

1. по претходној пријави и добијеном одобрењу Вршиоца комуналне делатности и 

Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности;  
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2 вршилац комуналне делатности може у одређене дане и у одређено доба године 

забранити извођење радова на гробљу ван радног времена, у дане кад се не ради и у 

дане државних празника;  

3. грађевински материјал (песак, шљунак, камен, цемент и др.) дозвољено је држати на 

гробљу само за време које је неопходно за завршетак радова, а у случају прекида 

радова, као и после завршених радова, извођач је дужан да простор на коме су 

извођени радови без одлагања доведе у исправно стање;  

4. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљу могу се 

користити само путеви и стазе које одреди јавно предузеће;  

5. ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука, кости и сл. радови се 

морају одмах обуставити и о томе без одлагања обавестити јавно предузеће ;  

6. ако се приликом извођења радова нађу предмети од вредности, они се морају без 

одлагања предати вршиоцу комуналне делатности. 

  

 Извођачу радова који се не придржава одредаба овог члана, вршилац комуналне 

делатности, може забранити рад на гробљу.  

 

 Вршилац комуналне делатности, може да уклони све додатне предмете и засаде 

чије је постављање, односно сађење забрањено овом Одлуком, и то о трошку 

корисника гробног места.  

 

Члан 9. 

 Гробља - споменици културе, спомен-гробнице и споменици који су 

проглашени за културно добро-споменике културе, уређују се и одржавају по 

одредбама Закона о заштити споменика културе.  

 

 Евиденцију о споменицима културе из става 1. овог члана води надлежна 

организација за заштиту споменика културе.  

Члан 10. 

 Уређивање и одржавање гробља и гробова бораца врши се у складу са Законом 

о уређивању и одржавању гробља бораца. 

  

 Гробља и спомен-обележја на гробовима бораца који су проглашени за 

споменике културе уређују се и одржавају по одредбама Закона о заштити споменика 

културе.  

 

III САХРАЊИВАЊЕ 

а) Опште одредбе 

Члан 11. 

 Под сахрањивањем, у смислу ове Одлуке, подразумева се укоп посмртних 

остатака умрлог на гробљу које је у употреби и друге радње које се са тим циљем 

предузимају.  
 

Члан 12. 

 Сахрањивање посмртних остатака на гробљу, врши се из просторија на гробљу 

у којима се смештају и чувају посмртни остаци до сахране, у даљем тексту: (капела) 

или преношењем посмртних остатака од куће умрлог до гробља на уобичајени начин.  

 

 

 



 193 

Члан 13. 

 Сахрањивање се може вршити само на гробљу које је одређено одлуком 

донетом у складу са законом.  

 Сахрањивање ван гробља (на приватним имањима и слично), није дозвољено.  

 Пријава о извршеном сахрањивању ван гробља подноси се Одељењу за 

привреду, урбанизам и друштвене делатности и комуналном инспектору општинске 

управе општине Жабари.  

 По пријави о извршеном сахрањивању ван гробља Одељење за привреду, 

урбанизам и друштвене делатности општинске управе општине Жабари донеће у року 

од 8 дана од дана добијања пријаве одговарајуће решење лицима која су сахрањивање 

извршила да у року од 15 дана од дана добијања решења о свом трошку изврше 

ископавање и премештање посмртних остатака умрлог на начин прописан ставом 1. 

овог члана.  

 Уколико лице које је обавезано решењем органа из става 4. овог члана не 

изврши ископавање и пренос посмртних остатака умрлог лица у остављеном року, ово 

Одељење ће донети Закључак о принудном извршењу решења које ће спровести 

вршилац комуналне делатности. 

 Сви трошкови принудног извршења падају на терет лица из става 4. овог члана.  

Члан 14. 

 Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима на 

начин који одговара пијетету умрлог, достојанству места на коме он почива и уз 

поштовање сродника умрлог и других особа која су била блиска са умрлим.  

 

б) Пријављивање смртног случаја 

Члан 15. 

 Лица која су дужна да изврше сахрањивање, односно најближи сродници 

умрлог дужни су најкасније у року од 12 часова по утврђеној смрти, пријавити смртни 

случај вршиоцу комуналне делатности ради одређивања времена сахране, преноса 

посмртних остатака до капеле на гробљу и вршења других услуга везаних за 

сахрањивање.  

Члан 16. 

 Вршилац комуналне делатности ће преузети посмртне остатке умрлог, сместити 

у капелу на гробљу и чувати их до сахране уколико то захтева лице које је дужно да 

изврши сахрањивање.  

Члан 17. 

 Уколико је смрт наступила у болници или у установи где је лице било 

смештено, а у року од 24 часа се не јави лице које је по закону дужно да обезбеди 

сахрану, надлежна служба болнице, односно установе социјалне заштите пријавиће 

смртни случај вршиоцу комуналне делатности ради преузимања и сахрањивања 

посмртних остатака.  

 Сахрањивање лица из претходног става овог члана врши се на  гробљу у насељу 

поседњег пребивалишта покојника.  

 Трошкове преноса и сахрањивања умрлих лица из става 1. овог члана сноси 

општина Жабари.  

 Општина Жабари има право на накнаду трошкова из става 3. овог члана од лица 

која су била дужна да обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог лица.  

Члан 18. 

 Пренос посмртних остатака из места у место, врши се специјалним возилом или 

средствима јавног саобраћаја под посебним условима.  
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 За пренос посмртних остатака умрлог од заразних болести примењују се 

посебни прописи.  

Члан 19. 

 Ковчег са посмртним остацима умрлог може остати у капели до времена за 

сахрану, с тим што то време не може бити дуже од 48 часова од пријема посмртних 

остатака.  

 Ковчег са посмртним остацима може остати у кући умрлог до времена за 

сахрану, с тим што то време не може бити дуже од 48 сати од момента утврђивања 

смрти.  

 Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента 

наступања смрти.  

в) Коришћење гробног места 

Члан 20. 

 Покопавање посмртних остатака врши се у одређено гробно место на за то 

предвиђеној парцели.  

 Под гробним местом подразумева се гроб и гробница.  

 Умрли чланови једне породице сахрањују се по правилу један поред другог, ако 

има слободних гробних места.  

 Гробна места могу бити одвојена (појединачна) и повезана (породична), али не 

више од четири гробна места у једном опсегу.  

Члан 21. 

 Гробно место из члана 20. ове Одлуке даје на коришћење вршилац комуналне 

делатности.  

 Код прве сахране гроб и гробно место дају се на коришћење на време од 10 

година, а гробница на време од 50 година.  

Члан 22. 

 Гробно место код прве сахране даје се на коришћење сродницима умрлог по 

следећем редоследу: брачни друг умрлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), 

родитељи умрлог.  

 У случају да нема лица из става 1. овог члана гробно место даје се на 

коришћење лицу по следећем редоследу: остали сродници умрлог по крви у побочној 

линији до IV степена сродства, брачни другови сродника наведених у овом ставу.  

 Изузетно, ако нема лица из ст. 1. и 2. овог члана, гробно место даје се на 

коришћење лицу које обезбеди сахрањивање умрлог.  

Члан 23. 

 Међусобна права и обавезе између лица коме се даје гробно место на 

коришћење (у даљем тексту: корисник гробног места) и вршиоца комуналне 

делатности уређују се писаним уговором који се закључује одмах а најкасније у року 

од шест месеци од дана сахрањивања умрлог.  

 Уговор из става 1. овог члана закључује се на одређено време, сагласно ставу 2. 

члана 21. ове Одлуке.  

 Гробно место које је дато на коришћење не може се стављати у правни промет. 

Члан 24. 

 Гробно место даје се на коришћење лицу по редоследу утврђеном у ст. 1. и 2. 

члана 22. ове Одлуке.  

 Ако има више лица истог степена сродства са умрлим, корисник гробног места 

је лице које они споразумно, између себе, одреде. У супротном, јавно предузеће ће 

одредити корисника гробног места.  
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Члан 25. 

 После прве сахране у исто гробно место могу се уз писмену сагласност 

корисника гробног места сахранити лица из ст. 1. и 2. члана 22. ове Одлуке. У случају 

одсутности корисника гробног места, сагласност дају лица по редоследу сродства из 

члана 22. ове Одлуке.  

Члан 26. 

 У случају смрти корисника гробног места, право коришћења гробног места 

припада физичком лицу које је оглашено за његовог наследника.  

 Ако је више лица оглашено за наследнике, ова лица дужна су једног између себе 

да одреде као заједничког пуномоћника и да примерак пуномоћја, овереног код 

надлежног органа (суд, нотар,општинска управа), доставе вршиоцу комуналне 

делатности. У противном, то лице у складу са одредбама Одлуке одредиће вршилац 

комуналне делатности а остала лица евидентираће као сукориснике гробног места.  

Члан 27. 

 Посмртни остаци сахрањених лица почивају у гробном месту најмање 10 година 

од дана сахрањивања (у даљем тексту: рок обавезног почивања).  

 У гроб за који није истекао рок обавезног почивања могу се сахрањивати само 

лица из става 1. члана 22. ове Одлуке, уз писмену сагласност корисника гробног места,  

Члан 28. 

 Корисник гробног места, породица, сродници и друга лица имају право да по 

истеку рока обавезног почивања продуже рок почивања, под условом да се гробно 

место уредно одржава и да је плаћена накнада, у складу са одредбама ове Одлуке, за 

протекло време почивања.  

 Не може се продужити рок почивања за гробна места на гробљу или делу 

гробља, која су стављена ван употребе.  

 

Члан 29. 

 Посмртне остатке из гробова и гробница којима је истекао рок обавезног 

почивања, а рок почивања није продужен, вршилац комуналне делатности преноси у 

посебан заједнички гроб или гробницу о чему јавно предузеће  води посебну 

евиденцију и трајно чува податке о лицима чији су посмртни остаци пренети.  

 

 Пре преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог члана вршилац 

комуналне делатности дужно је да писмено опомене корисника гробног места да ће, 

уколико у року од 30 дана не плати накнаду из члана 28. ове Одлуке и на тај начин 

продужи рок почивања, извршити пренос посмртних остатака у посебан заједнички 

гроб или гробницу и одредити другог корисника тог гробног места, а надгробна 

обележја и друге предмете уклонити без обавезе њиховог чувања.  

 

 У случају када се писмена опомена није могла уручити из било којих разлога, 

вршилац комуналне делатности , ће путем обавештења у средствима јавног 

информисања позвати корисника гробног места да поступи у складу са одредбама 

става 2. овог члана, указујући на последице пропуштања. Обавештење се објављује 

према потреби и, по правилу, користи се за истовремено обавештавање већег броја 

корисника гробних места.  

Члан 30. 

 Изградња, односно реконструкција гробнице може се вршити уз претходно 

прибављену дозволу Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности 

општинске управе општине Жабари. 

 



 196 

Члан 31. 

 Вршилац комуналне делатности дужно је да о сахрањивању води уредну 

евиденцију.  

 

г) Ископавање и пренос посмртних остатака 

Члан 32. 

 Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске управе 

општине Жабари, на захтев заинтересованог лица издаје одговарајући акт којим се 

одобрава ископавање посмртних остатака сахрањеног ради преноса истих на друго 

гробље.  

 

 Уз захтев из претходног става мора се приложити: 

1. Решење о испуњености услова за вршење ексхумације посмртних остатака 

Републичког санитарног инспектора,  

2. Доказ о обезбеђењу места за сахрану на другом гробљу.  

Члан 33. 

 Захтев за ископавање и пренос посмртних остатака сахрањеног могу поднети 

сродници сахрањеног и друга заинтересована лица, а оправданост поднетог Захтева за 

ископавање и пренос посмртних остатака цени Одељење из члана 30. ове Одлуке.  

 

 Трошкове ископавања и преноса посмртних остатака сноси подносилац захтева.  

Члан 34. 

 Посмртне остатке из гробова којима је истекао рок почивања, а није продужен 

рок почивања, вршилац комуналне делатности може ископати и пренети у други гроб 

или гробницу.  

 

 О намери ископавања посмртних остатака и њиховом преносу у смислу става 1. 

овог члана, морају се писмено обавестити сродници сахрањених и позвати да у року од 

30 дана од дана обавештења продуже рок почивања.  

 

 Уколико су сродници сахрањених непознати или се не може утврдити њихово 

место пребивалишта, обавештење из претходног става објавиће се на уобичајени начин 

средствима јавног информисања.  

 

 По истеку рока из става 2. овог члана посмртни остаци се могу ископати и 

пренети у друго, за то одређено место, уклонити споменици, други гробни знакови и 

предмети који се налазе на гробном месту о чему се води посебна евиденција.  

 

IV   УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПСЕГА ГРОБНИХ МЕСТА И НАДГРОБНИХ 

СПОМЕНИКА 

 

Члан 35. 

 Корисник гробног места дужан је да закупљено гробно место уреди изградњом 

опсега.  

Члан 36. 

 О облику надгробних споменика одлучују лица која их постављају, с тим да се 

надгробни споменици по димензијама и начину израде уклапају у План уређења 

гробља.  
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 Лица која постављају надгробне споменике потребно је да пре њихове уградње 

прибаве сагласност вршиоца комуналне делатности а  да су надгробни споменици 

израђени у складу са планом уређења гробља.  

 

 

V     ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ 

 

Члан 37. 

 О одржавању реда на гробљу стара се Вршилац комуналне делатности.  

 

Члан 38. 

На гробљу је забрањено:  

1. наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на 

гробним местима);  

2. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и 

других засада;  

3. гажење, прљање и скрнављење гробних места;  

4. нарушавање мира на гробљу;  

5. увођење животиња;  

6. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено 

посебном дозволом вршиоца комуналне делатности и осим у случају потребе везане за 

сахрану, задушнице и подушја;  

7. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увело цвеће 

и друге предмете;  

8. исписивање непристојних натписа, слика или било каквих других погрдних и 

увредљивих речи;  

9. отварање гробова и гробница;  

10. употребљавање објеката на гробљу противно сврси за коју су намењене;  

11. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и 

другог растиња без дозволе вршиоца комуналне делатности;  

12. држање грађевинског материјала у гробљима;  

13. сахрањивање умрлог ван одобреног гробног места;  

14. продавање било какве робе без одобрења вршиоца комуналне делатности;  

15. сваки поступак којим се скрнаве надгробни споменици, гробнице и гробља; 

16. на гробљу је забрањено подизање и постављање обележја или других ознака које 

нису у вези са сахрањеним лицима на гробљу; 

17. забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и спомен-

обележјима који изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, 

национална и друга осећања грађана.  

 

Члан 39. 

 Одредбе ове Одлуке којима се прописује ред на гробљу вршилац комуналне 

делатности дужно је да истакне на видном месту на улазу у гробље.  

 

 Уколико вшилац комуналне делатности уочи било који прекршај из члана 38. 

ове Одлуке дужно је да упозори прекршиоца, а у случају непоступања поднесе захтев 

комуналној инспекцији.  
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VI   СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ИЛИ ДЕЛА ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ 

 

Члан 40. 

 Гробље или део гробља се може ставити ван употребе (забранити сахрањивање) 

из санитарних, урбанистичких и других оправданих разлога или ако на гробљу више 

нема места за сахрањивање.  

 

 Одлуку о стављању гробља или дела гробља ван употребе доноси Скупштина 

општине Жабари на предлог вршиоца комуналне делатности.  

 

 Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља може се користити за 

друге намене према урбанистичком плану и у складу са законом по истеку рока 

почивања за сва гробна места, или после извршеног преноса посмртних остатака из 

оних гробних места за која још није истекао рок којим је продужено почивање 

посмртних остатака.  

 

VII   СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 41. 

 Средства за обављање комуналне делатности сахрањивања обезбеђују се из 

цене комуналне услуге коју плаћају непосредни корисници.  

 

 Средства за нова гробља и изградњу објеката за потребе гробља обезбеђују се у 

буџету из накнаде за коришћење грађевинског земљишта, из средстава вршиоца 

комуналне делатности, накнаде за коришћење гробног места, као и других извора у 

складу са законом.  
 

Члан 42. 

 За сахрањивање и друге погребне услуге у вези са сахрањивањем (опремање 

умрлих, превоз посмртних остатака, чување посмртних остатака до сахрањивања, 

спровођење церемоније сахрањивања и др.), вршилац комуналне делатности утврђује 

цену услуге у складу са Законом о комуналним делатностима, уз сагласност 

општинског већа општине Жабари.  

 

 Цена услуге из става 1. овог члана плаћа се и приликом ископавања посмртних 

остатака.  

Члан 43. 

 За закуп, коришћење, уређивање и одржавање објеката на гробљу, као и за 

коришћење услуга на гробљу (одржавање путева и стаза, простора између гробних 

места, зеленила, јавне расвете, чистоће и реда и др.), корисник гробног места плаћа 

накнаду.  

 

 Накнаду из става 1. овог члана, уз сагласност општинског већа општине 

Жабари, утврђује вршилац комуналне делатности.  

 

VIII   НАДЗОР 

Члан 44. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељења за привреду, урбанизам и 

друштвене делатности општинске управе општине Жабари. 
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 Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши комунални 

инспектор.  

 

IX   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 45. 

 Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај Вршилац 

комуналне делатности односно новчаном казном у износу од 40.000 динара казниће се 

за прекршај предузетник ако не поступи по одредбама члана 5, 6, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 

27, 31, 37, 38, 39. ове Одлуке.  

 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 

20.000 динара и одговорно лице у Вршиоцу комуналне делатности. 

Члан 46. 

 Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се физичко лице ако 

поступи супротно одредбама члана 8, 13, 15, 19, 23, 35, 38. ове Одлуке.  

 

X    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 

 Решавање имовинско-правних односа и прибављање земљишта за потребе 

проширења гробља врше надлежни органи општинске  управе општине Жабари. 

 

 Заштиту имовинских права  јавног предузећа које оснује општина Жабари,   

врши општинско правобранилаштво Жабари. 

 

 Заштиту имовинских права привредног друштва односно предузетника којима 

је  поверено Управљање гробљем, уређивање и одржавање гробља предвиђено чланом 

4.ове Одлуке, врше привредно друштво односно предузетник у складу са својим 

оснивачкум актом. 

Члан 48. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о уређивању, 

одржавању гробља и сахрањивању број: 020-99/2017-03 од 25.09.2017.године 

("Општински службени гласник", бр. 8/17).  

 

Члан 49. 

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

гласнику општине Жабари".  

 

 

 

Број:020-126/2019-01 

Датум:18. 12. 2019.године 

       Ж а б а р и 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                    Дејан Адамовић, с.р.  
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Образложење 

 

 Скупштина општине Жабари је на својој седници одржаној 25.09.2017.године, 

донела у складу са Закона о комуналним делатностима, Одлуку  о управљању 

гробљима и сахрањивању. 

 У међувремену донет је подзаконски акт, тј. Уредба о начину и условима за 

отпочињање обављања комуналних делатности ( ''Сл.гласник РС'', бр.13/18, 66/18 и 

51/19), којом су прописани минимални људски ресурси и технички капацитети за 

обављање одређене комуналне делатности а затим и начин избора вршиоца комуналне 

делатности. 

 Истовремено је дошло и до измене Статута општине Жабари ( 

12.03.2019.године), што је све условило измену ове одлуке а ради усклађивања са 

напред наведеним законским прописима. 

 

 

Одељење за општу управу, 

заједничке и инспекцијске послове 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА, 

дипл.прав. Љубодраг Чолић, с.р. 
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На основу члана  59.  став 7. Закона о јавним предузећима  ( „ Службени гласник 

РС “, број 15/16), и члана 40.  став 1. тачка 10) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 18.12.2019. године, 

донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

o давању сагласности на  Програм пословања Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари за 2020. годину  

 

 

I 

 

Даје се сагласност на  Програм пословања Јавног  комуналног предузећа 

Комуналац Жабари за 2020.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП   Комуналац 

Жабари,   под бројем  348/2019 од  28.11.2019.године. 

 

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број:  020-127/2019-01                                                              

Дана: 18.12.2019. 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 15/16),  и члана 40.  став 1. тачка 10) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 18.12.2019. године, 

донела  је  

 

ЗАКЉУЧАК 

o давању  сагласности на   Посебан  програм коришћења средстава за субвенције  

из буџета општине Жабари за 2020. годину од стране Јавног комуналног 

предузећа  Комуналац Жабари  

 

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Посебан програм коришћења средстава за субвенције из 

буџета општине Жабари за 2020. годину од стране   Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари,  који је донео  Надзорни одбор ЈКП Комуналац Жабари на 

седници одржаној дана  28.11.2019. године, под  бројем 350/2019.  

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-128/19-01 

Дана: 18.12.2019. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                           Дејан Адамовић, с.р. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 203 

На основу члана 12. став 1., члана 13. и члана 14. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник  РС“, број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана 40.  став 1. 

тачка 68) Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19),  

на предлог Општинског већа општине Жабари,  Скупштина општине Жабари на 

седници одржаној дана 18.12.2019. године донела је 

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу председника, заменика председника,  чланова, заменика чланова, 

секретара и заменика секретара  Изборне комисије општине Жабари 

 у сталном саставу 

 

 

I 

       

 Разрешавају се  председник, заменик председника, чланови,  заменици чланова,  

секретар и заменик секретара  Изборне комисије општине Жабари у сталном саставу: 

    1. Небојша Миловановић, дипл. правник из Ореовице, председник, кога је 

предложила Одборничка група „Српска напредна странка“, због подношења 

оставке, 

    2. Марина Андрејић, дипл.правник из Влашког Дола, заменик председника, коју  

је предложила Одборничка група „Српска напредна странка“, због подношења 

оставке због промене пребивалишта, 

 3. Мирослав Стојадиновић из Александровца, члан, кога је предложила 

Одборничка група „Српска напредна странка“, 

 4. Маријо Митуљевић из Влашког Дола, заменик члана, кога је предложила 

Одборничка група „Српска напредна странка“, 

 5. Бојан Јовановић из Сибнице, члан, кога је предложила Одборничка група 

„Нова Србија и самостални одборници“, зато што ова одборничка група у СО Жабари 

више не постоји, 

 6. Зоран Катић из Четережа, заменик члана, кога је предложила Одборничка 

група „Нова Србија и самостални одборници“, зато што ова одборничка група у СО 

Жабари више не постоји, 

 7. Драган Савић из Брзохода, члан, кога је предложила Одборничка група 

„Српска напредна странка“, 

 8. Радиша Урошевић из Симићева, заменик члана, кога је предложила 

Одборничка група „Покрет социјалиста“, 

 9. Радомир Ђурић из Породина, члан, кога је предложила Одборничка група 

„Покрет социјалиста“, 

 10. Бојан Тодоровић из Жабара, заменик члана, кога је предложила Одборничка 

група „Покрет социјалиста“, 

 11. Димитрије Марковић из Четережа, члан, на предлог Демократске странке, 

 12. Слађана Радовановић из Брзохода, заменик члана, на предлог Демократске 

странке Србије, 

 13. Живојин Савић из Александровца, члан, на предлог Одборничке групе  

СПС, зато што ова одборничка група у СО Жабари више не постоји, 

 14. Бојанa Игњатовић из Жабара, заменик чланa, на предлог Одборничке групе  

СПС, зато што ова одборничка група у СО Жабари више не постоји, 
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 15. Горица Стефановић из Симићева, члан, на предлог Одборничке групе  СПС, 

зато што ова одборничка група у СО Жабари више не постоји, 

16.Јована Миловановић из Симићева, заменик члана, на предлог Одборничке 

групе  СПС, због промене пребивалишта које је сада у Крагујевцу  и зато што ова 

одборничка група у СО Жабари више не постоји. 

 Немања Стекић, дипл. правник из Жабара, секретар, због промене 

пребивалишта које је сада у Београду, 

 Иван Раденковић, дипл. правник из Жабара, заменик секретара. 

 

II 

 

 Ово решење објавити  у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Правни основ за доношење Решења о разрешењу председника, заменика 

председника, чланова, заменика чланова,   секретар и заменика секретара Изборне 

комисије општине Жабари садржан је у члану 12, 13. и 14. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,  34/10-одлука УС и 54/11), којима је, 

између осталог, прописано да изборну комисију у сталном саставу чине председник и 

најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 

одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју 

одборника, да ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више 

од половине чланова изборне комисије у сталном саставу, да у решењу о именовању 

председника и чланова, поред личног имена председника, односно члана, мора бити 

наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције 

на чији предлог је именован, да се за председника, заменика председника и секретара 

Изборне комисије именује лице које је дипломирани правник и да чланови органа за 

спровођење избора и њихови заменици морају имати изборно право, као и 

пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе. 

Председник Изборне комисије Небојша Миловановић, дипл. правник из 

Ореовице поднео је оставку на функцију председника дана 29.11.2019. године под 

бројем 013-9/2019-01. 

 Заменик председника Изборне комисије Марина Андрејић, дипл. правник из 

Влашког Дола поднела је оставку на функцију заменика председника због промене 

пребивалишта које је од 06.02.2019. године у Пожаревцу, дана 03.12.2019. године, под 

бројем 013-10/2019-01. 

 Секретар Изборне комисије Немања Стекић променио је пребивалиште које је 

сада у Београду. 

 Чланом 33. Статута општине Жабари (''Службени гласник општине Жабари“ бр. 

1/19) прописано је да Скупштина општине Жабари има 37 одборника. 

 

 

У Скупштини општине Жабари постоје три одборничке групе и то: Одборничка 

група „Српска напредна странка“, Одборничка група „Покрет социјалиста“ и 

Одборничка група „Слободних одборника СО Жабари“. 
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Имајући у виду да у СО Жабари више не постоје одборничке групе: СПС-Жабари 

и Одборничка група „Нова Србија и самостални одборници“ неопходно је разрешити 

целу Изборну комисију општине Жабари у сталном саставу. 

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 

Управном суду, у року од 24 часа од доношења решења. 

 

 

Број: 020-129/2019-01 

Дана: 18.12.2019.год. 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари                                                                                                         

Дејан Адамовић, с.р.  
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 На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник  РС“, број 

129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана 40.  став 1. тачка 68) Статута општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа 

општине Жабари,  Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 18.12.2019. 

године донела је  

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању председника, заменика председника,  чланова, заменика чланова  и 

секретара Изборне комисије општине Жабари 

 у сталном саставу 

 

I 

       

 Именују  се председник, заменик председника, чланови, заменици чланова  и  

секретар Изборне комисије општине Жабари у сталном саставу: 

 1. Небојша Мисић, дипл. правник из Влашког Дола, председник, кога је 

предложила Одборничка група „Српска напредна странка“,  

 2. Мари Пауновић, дипл. правник из Витежева, заменик председника, коју је  

предложила Одборничка група „Српска напредна странка“, 

 3. Срђан Несторовић из Жабара, члан, кога је предложила Одборничка група 

„Српска напредна странка“, 

 4. Драгољуб Николић из Породина, заменик члана, кога је предложила 

Одборничка група „Српска напредна странка“, 

 5. Мирослав Стојадиновић из Александровца, члан, кога је предложила 

Одборничка група „Српска напредна странка“, 

 6. Стефан Момчиловић  из Симићева,  заменик члана, кога је предложила 

Одборничка група „Српска напредна странка“, 

             7. Бојан Тодоровић из Полатне, члан,  кога је предложила  Одборничка група 

„Покрет социјалиста“, 

  8. Радомир Ђурић из Породина,  заменик члана, кога је предложила 

Одборничка група „Покрет социјалиста“. 

        9. Славиша Марјановић из Витежева,  члан, кога је предложила Одборничка 

група „Покрет социјалиста“, 

            10. Радиша Урошевић из Симићева, заменик члана, кога је предложила 

Одборничка група „Покрет социјалиста“, 

    11. Бранко  Игњатовић  из Жабара, члан,  кога је предложила Одборничка група  

„Слободних одборника СО Жабари“,  

12.Саша Стевановић из Жабара, заменик члана, кога је предложила Одборничка 

група  „Слободних одборника СО Жабари“,  

   13. Младен Радовановића из Брзохода, члан, кога је предложила Одборничка 

група  „Слободних одборника СО Жабари“, 

   14. Димитрије Марковић из Четережа, заменик члана, кога је предложила 

Одборничка група  „Слободних одборника СО Жабари“. 
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 - Весна Филиповић, дипл. правник из Симићева, секретар, коју  су  заједнички  

предложиле  Одборничка група „Српска напредна странка“ и Одборничка група 

„Покрет социјалиста“, 

             -  Иван Раденковић, дипл. правник из Жабара, заменик секретара, кога је 

предложила Одборничка група „Српска напредна странка“. 

   

                II 

 

 Административно-техничке послове за Изборну комисију општине Жабари, 

обављаће Општинска управа општине Жабари. 

 

III 

 

 Ово решење објавити  у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење Решења о именовању председника, заменика 

председника, чланова, заменика чланова и  секретара Изборне комисије општине 

Жабари садржан је у члану 12, 13. и 14. Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 129/07,  34/10-одлука УС и 54/11), којима је, између 

осталог, прописано да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 

шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 

одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју 

одборника, да ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више 

од половине чланова изборне комисије у сталном саставу, да у решењу о именовању 

председника и чланова, поред личног имена председника, односно члана, мора бити 

наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције 

на чији предлог је именован, да се за председника, заменика председника,  секретара  и 

заменика секретара Изборне комисије именује лице које је дипломирани правник и да 

чланови органа за спровођење избора и њихови заменици морају имати изборно право, 

као и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе. 

Чланом 33. Статута општине Жабари (''Службени гласник општине Жабари“ бр. 

1/19) прописано је да Скупштина општине Жабари има 37 одборника. 

Одборничка група „Српска напредна странка“ својим актом број: 020-108/2019-01 

од 16.12.2019. године  предложила је именовање председника, заменика председника,  

два  члана,  два  заменика члана,  секретара и заменика секретара. 

 Одборничка група „Покрет социјалиста“ својим актом број: 020-107/2019-01 од 

16.12.2019. године   предложила је  именовање ,  два  члана,  два  заменика члана  и  

секретара, тако да је заједнички предлог ове две одборничке групе у СО Жабари 

именовање секретара Изборне комисије општине Жабари. 

 Одборничка група „Слободних одборника СО Жабари“  својим актом број: 020-

106/2019-01 од 16.12.2019. године  предложила је именовање два члана и два заменика 

члана. 
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У складу са чланом 12. став 1. Закона о локалним изборима, провером у 

службеним евиденцијама, утврђено је да лица предложена за именовање за председника, 

заменика председника, чланове и заменике чланова Општинске изборне комисије 

општине Жабари у сталном саставу имају изборно право, као и пребивалиште на 

територији општине Жабари, а да су, у складу са чланом 14. став 5. Закона о локалним 

изборима, председник, заменик председника,  секретар  и заменик секретара  Изборне 

комисије општине Жабари дипломирани правници. 

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба 

Управном суду, у року од 24 часа од доношења решења. 

 

 

Број: 020-130/2019-01 

Дана: 18.12.2019.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                       Дејан Адамовић, с.р. 
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