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 На основу члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( '' Службени 

гласник Републике Србије'',број 129/07, 83/14- др.закон, 10/16-др.закон, 47/18 и 111/21-

др.закон), и члана 40. став 1. тачка 66) Статута општине Жабари ( '' Службени гласник 

општине Жабари '',број 1/19), Скупштина општине Жабари на својој седници од 17. 

децембра 2021.године, доднела је  

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 

ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

 

Етички кодекс функционера локалне самоуправе Жабари, састоји се од 12 етичких 

начела и односи се на сва лица изабрана, постављена и именована у орган општине, 

јавног предузећа, установе и другог правног лица чији је оснивач или члан локална 

самоуправа, у орган привредног друштва у којем удео или акције има правно лице чији 

је оснивач или члан локална самоуправа, као и на чланове тела која оснивају органи 

локалне самоуправе (у даљем тексту: функционер). 

 

1. Владавина права и законитост 

 

Члан 2 

Функционер увек и на сваком месту поштује владавину права и придржава се 

Устава, закона и осталих прописа. 

 

Члан 3. 

Функционер се делатно (неуморно,савесно) залаже за пуно спровођење Устава, 

закона и осталих прописа и делатно се супротставља њиховом кршењу, заобилажењу и 

изигравању. 

2. Одговорност 

 

Члан 4. 

Функционер је за своје поступање и понашање одговоран пред законом и пред 

грађанима. 

Члан 5. 

Функционер вољно прихвата да његово обављање јавне службе може бити предмет 

надзора и контроле грађана, правосуђа, надзорних органа, независних тела, јавности и 

јавних гласила. 

 

3. Отвореност, приступачност и транспарентност 

 

Члан 6. 

Функционер поступа тако да је његово деловање увек отворено увиду и суду 

јавности. 

Члан 7. 

Функционер се стара да грађани буду упућени у рад локалне самоуправе, а 

нарочито у разлоге за доношење одлука, као и о дејству и последицама које из њих 

происходе. 

Члан 8. 

Функционер јавности благовремено пружа тачне и потпуне податке и 

објашњења од значаја за одлучивање и праћење примене одлука, пружајући јој 

прилику да их проверава и преиспитује. 
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Члан 9. 

Функционер у јавном деловању и иступању увек штити податке о личности. 

 

4. Грађанско учешће 

 

Члан 10. 

Функционер се стара да грађани буду што више консултовани о одлукама од 

значаја за заједницу и укључени у доношење тих одлука, коришћењем и 

унапређивањем различитих начина грађанског учешћа. 

 

Члан 11. 

Функционер се стара да локална самоуправа одговори потребама и интересима 

свих категорија њеног становништва и свих њених подручја и насеља. 

 

Члан 12. 

Функционер ради на успостављању што шире сагласности грађанства о 

кључним одлукама локалне самоуправе. 

 

5. Поштовање изборне воље и указаног поверења 

 

Члан 13. 

Функционер поштује вољу бирача, придржавајући се програма за чије је 

спровођење изабран. 

Члан 14. 

Функционер се стара да његово деловање и понашање никада не доведе у 

питање поверење које му је указано. 

 

6. Узорност 

 

Члан 15. 

Функционер гради и одржава поверење грађана у савесно и одговорно 

обављање јавне функције, и стара се да не наруши углед јавне функције својим 

понашањем у јавном и приватном животу. 

 

Члан 16. 

Функционер увек и на сваком месту штити углед локалне самоуправе и грађана 

које представља, а у јавном иступању води рачуна да тај углед не буде нарушен. 

 

Члан 17. 

Функционер увек и на сваком месту поступа и понаша се тако да буде пример за 

углед. 

 

7. Професионалност 

 

Члан 18. 

Функционер непрестано изграђује своју стручност и компетентност за 

обављање јавне функције, а у свом раду увек се придржава стандарда стручности. 

Члан 19. 

Функционер уважава стручност запослених у управи и редовно се са њима 

саветује приликом доношења одлука, подржавајући развој њихових стручних 

капацитета. 
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Члан 20. 

Функционер се стара да при одлучивању о запошљавању, као и распоређивању, 

премештању или напредовању запослених, то буде рађено на основу квалификација и 

објективно оцењеног радног учинка и радних способности. 

 

8. Правичност, објективност и непристрасност 

 

Члан 21. 

Функционер правично и непристрасно врши своју дужност, вођен општим 

добром и претежним јавним интересом, а старајући се да никоме не нанесе штету. 

 

Члан 22. 

Функционер настоји да никакве личне предрасуде или непримерени посебни 

интереси не утичу на његово поступање и одлучивање, као и да оно буде засновано на 

тачним, потпуним и благовременим подацима. 

 

9. Савесно и домаћинско управљање 

 

Члан 23. 

Функционер са пажњом доброг и савесног домаћина располаже повереним 

средствима и њиховом расподелом. 

 

Члан 24. 

Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде законита, 

добро испланирана, правична, сврсисходна и увек у складу са остваривањем општег 

добра и претежног јавног интереса. 

 

Члан 25. 

Функционер се делатно супротставља несврсисходном и коруптивном 

располагању и коришћењу јавних средстава. 

 

Члан 26. 

Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде таква да на 

најбољи и најправичнији могући начин задовољава права, потребе и интересе свих 

категорија становништва, не дискриминишући ни једну. 

 

10. Лични интегритет 

 

Члан 27. 

Функционер одбацује деловање под притиском и корупцију, а јавно указује на 

такво понашање ако га примети код других функционера. 

 

Члан 28. 

Функционер се ангажује на превенцији корупције, указивањем на њену 

штетност, узроке и начине спречавања, као и подржавањем и учешћем у успостављању 

и спровођењу антикорупцијских механизама. 

 

Члан 29. 

Функционер никада не даје предности приватном интересу над јавним, не прихвата 

се дужности и послова који га могу довести у сукоб интереса и избегава сваки облик 

понашања који би могао да доведе до стварања утиска да постоји сукоб интереса. 
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11. Равноправност и недискриминаторност 

 

Члан 30. 

Функционер поштује различитости и никога не дискриминише према било ком 

стварном или претпостављеном личном својству, ни урођеном ни стеченом. 

 

Члан 31. 

Функционер се стара да услед различитости ничија права и слободе не буду 

ускраћена, повређена или ограничена. 

 

Члан 32. 

Функционер препознаје права и потребе различитих категорија становништва и 

стара се да услуге локалне самоуправе свима буду доступне и пружене на одговарајући 

начин. 

 

Члан 33. 

Функционер поштује равноправност жена и мушкараца, подржавајући и 

подстичући мере за пуно остваривање родне равноправности. 

 

Члан 34. 

Функционер се залаже за очување и развој културних посебности, обичаја, 

језика и идентитета свих грађана локалне самоуправе. 

 

12. Поштовање и учтивост 

 

Члан 35. 

Функционер указује поштовање грађанима, корисницима услуга локалне 

самоуправе, запосленима у њој, другим функционерима и свима другима са којима се 

опходи, чинећи то на учтив и достојанствен начин. 

 

Члан 36. 

 

Функционер свима са којима се опходи посвећује одговарајућу пажњу и време, 

пружајући им благовремене, тачне и потпуне податке, на учтив и достојанствен начин. 

 

Члан 37. 

Овај Етички кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у '' Службеном 

гласнику општине Жабари ''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број:  020-98/2021-01                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Дана: 17.12.2021. год.                                                                  ОПШТИНЕ 

                                                                                      Дејан Адамовић, с.р. 
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Образложење 

 

 

Акционим планом за Поглавље 23 који је усвојила Влада Републике Србије 10. 

јула 2020. године предвиђено je да скупштине аутономних покрајина и локалних 

самоуправа усвајају локалне акционе планове  и образују стално радно тело за праћење 

спровођења локалних акционих планова. 

Један од локалних акционих планова (ЛАП) је и израда локалног 

антикорупцијског плана општине. Како ми нисмо израдили исти, то смо конкурисали у 

оквиру Пакета подршке за унапређење антикорупцијских политика на локалном нивоу 

код Сталне конференције градова и општина у склопу пројекта '' Унапређења доброг 

управљања на локалном нивоу'' финансираном од стране Швајцарске владе  (Swiss pro) 

и Канцеларије Уједињених нација (UNOPS). 

Једна смо од две општине које су прошле на овом конкурсу па смо потписали 

Меморандум о сарадњи са СКГО где смо се обавезали да своје законске обавезе 

испунимо до 15. 02.2022.године уз стручну помоћ експерата СКГО-а. Њихова стручна 

помоћ ће се огледати у оквиру усвајања прописа у органима општине, Пружање 

помоћи у Управљању сукобом интереса на локалном нивоу и Разоткривању корупције 

кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника 

услуга на рад службеника и органа општине. 

Један о потребних докумената које закон предвиђа је и овај Кодекс, који би 

требало усвојити до 31.12.2021.године. 

У току сарадње са СКГО-ом а у складу са потписаним Меморандумом, 

Председник општине донео је Решење о формирању Радног тима за реализацију 

наведеног пројекта и Решење о именовању радне групе за израду Локалног 

антикорупцијског плана општине Жабари. 

 

 

                                                                                                      РАДНИ ТИМ 

Небојша Миловановић, с.р. 

 

Љубодраг Чолић, с.р. 

 

Мари Пауновић, 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 1. тачка 2) Статута Општине Жабари, 

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

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 17.12.2021. године, донела  је 

 

ОДЛУКУ 

 O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 

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

2022. 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 2022. годину састоје се од:

Опис Износ 

1 2 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 335.364.000,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 335.164.000,00 

- буџетска средства 331.404.000,00 

- сопствени приходи 0,00 

- донације 3.760.000,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 200.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 
 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 319.625.850,00 

- текући буџетски расходи 315.865.850,00 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- донације 3.760.000,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 45.938.150,00 

- текући буџетски издаци 45.938.150,00 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 0,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -30.200.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -30.200.000,00 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 30.200.000,00 

Издаци за отплату главнице дуга 0,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 30.200.000,00 
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 Приходи и примања, расходи и издаци који представљају буџетска средства утврђени су у следећим 

износима у рачуну прихода и примања: 

 

Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
335.364.000,00 

1. Порески приходи 71 131.300.000,00 

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 75.400.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 39.200.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 11.400.000,00 

1.5. Други порески приходи 716 5.300.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 13.720.000,00 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 0,00 

4. Донације 731+732 0,00 

5. Трансфери 733 190.144.000,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 200.000,00 

 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 
365.564.000,00 

1. Текући расходи 4 319.625.850,00 

1.1. Расходи за запослене 41 103.471.846,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 107.858.029,00 

1.3. Отплата камата 44 350.000,00 

1.4. Субвенције 45 15.300.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 18.760.000,00 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+465 32.771.975,00 

1.7. Трансфери 463 41.114.000,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 45.938.150,00 

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

 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 

 
0,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 

2. Задуживање 91 0,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
0,00 

3. Отплата дуга 61 0,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,  извор 

финансирања 13) 

3 30.200.000,00 

 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 

(класа 3,  извор финансирања 14) 

3 0,00 
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Члан 3. 
 

    Буџет општине Жабари за 2022. годину састоји се од: 

 

1.)  Приходи и примања у износу од     335.364.000,00  динара, 

2.)  Расходи и издаци у износу од      365.564.000,00  динара и 

3.)  Буџетски дефицит у износу  динара    30.200.000,00  динара. 

 

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

30.200.000,00 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 9.000.000,00 динара, и она ће 

се користити решењем општинског већа, а на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, 

за непредвиђене и недовољно предвиђене апропријације (врста трошка) и представљају повећање 

апропријације за одређене намене. 

Општиско веће 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 

1.600.000,00 динара. 

      Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине и исказују као посебна 

апропријација и користе се у складу са Законом о буџетском систему 

     Општинко веће 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 саставни је до одлуке о Завршни 

рачун буџета. 
 

Члан 6. 

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

 

 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 
    

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 2.550.000,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 32.550.000,00 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1.000.000,00 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1.610.000,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 7.200.000,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 11.558.000,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 23.900.000,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 23.472.250,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 37.164.000,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 0,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 27.040.000,00 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 2.700.000,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 18.865.700,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 10.700.000,00 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 118.991.088,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 43.262.962,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 3.000.000,00 

Укупно за БК 365.564.000,00 
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Члан 7. 

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

осталим нивоима валсти за буџетску 2022. годину и наредне две године исказијемо у следећој табели:  
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2022 - 2024. године 

        146.708.000   52.698.627 121.452.012 58.134.864 56.008.000 41.900.000 36.900.000 11.900.000 
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2021 - план 

2021 - 

процена 

извршења 

2022 2023 2024 
Након 

2024 

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

1 

Водоснабдевање 

општине 

Жабари 

2019 
након 

2024 
3.500.000 dec.24 0 500.000 0 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

2 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине 

Жабари 

2019 
након 

2024 
116.634.841 dec.24 42.653.325 55.500.000 33.481.516 10.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

3 

Ревитализација 

пољских путева 

и тарупирање 

2019 
након 

2024 
20.163.600 dec.24 3.532.800 3.150.000 2.980.800 6.150.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

4 

Извођење 

радова на 

летњем 

одржавању 

локалних путева 

и улица на 

територији 

општине 

Жабари 

2019 
након 

2024 
11.537.058 dec.24 2.743.529 3.100.000 2.743.529 3.050.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
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5 

Израда 

пројектне 

документације 

за 

водоснабдевање 

у општини 

Жабари 

2019 
након 

2024 
10.903.999 dec.24 674.757 11.000.000 4.229.242 4.500.000 500.000 500.000 500.000 

6 

Израда 

пројектне 

документације 

за путну 

инфраструктуру 

у општини 

Жабари 

2019 
након 

2024 
5.845.326 dec.24 1.097.130 1.300.000 448.196 1.300.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

7 

Пројекат 

канализационе 

мреже у 

Александровцу 

и Жабарима 

2020 
након 

2024 
1.568.000 dec.23 0 468.000 0 368.000 400.000 400.000 400.000 

8 
Пројектно 

планирање  
2019 

након 

2024 
5.934.202 dec.23 130.700 2.200.000 1.003.502 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

9 
Санација 

бујичних потока 
2020 

након 

2024 
10.961.969 dec.24 1.834.590 5.740.000 5.087.379 1.040.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

10 

Капитално 

одржавање 

зграда и 

објеката 

установа 

културе 

2020 
након 

2024 
4.081.796 dec.24 31.796 1.000.000 0 1.050.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

11 

Изградња 

пешачке стазе 

од општине 

Жабари до ОШ 

"Дуде Јовић" у 

Жабарима 

2021 2022 6.500.000 dec.23 0 1.500.000 0 1.500.000 5.000.000 0 0 
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12 

Реконструкција 

објекта Центра 

за социјални рад 

у Жабарима  

2020 2022 1.000.000 dec.22 0 900.000 300.000 700.000 0 0 0 

13 

Санација 

објекта О.Ш. 

"Дуде Јовић" у 

улици Кнеза 

Милоша 117 ии 

завршетка 

објекта анекса и 

фискултурне 

сале 

2020 2023 2.150.000 dec.22 0 2.150.000 0 2.150.000 0 0 0 

14 
Уређење парка 

за децу 
2021 2021 1.943.088 dec.21 0 2.000.000 1.943.088 0 0 0 0 

15 Улична расвета 2021 2021 70.000.000 dec.21 0 22.000.000 0 20.000.000 25.000.000 25.000.000 0 

16 

Израда КТП за 

изградњу 

канализационе 

мреже и ППОВ 

у општии 

Жабари  

2021 2021 2.000.000 dec.21 0 4.000.000 0 2.000.000 0 0 0 

17 

Санација 

кишног 

колектора у ул. 

9. септембар у 

Жабарима 

2021 2021 2.937.612 dec.21 0 2.964.012 2.937.612 0 0 0 0 

18 

Поплочавање 

пешачке стазе и 

опремање 

могилијаром 

испред Дома 

културе у 

Влашком Долу 

2021 2021 2.980.000 dec.21 0 2.980.000 2.980.000 0 0 0 0 
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Члан 8. 

 

              Приходи и примања буџета општине Жабари у укупном износу од 365.564.000,00динара  састоје се од текућих прихода и примања у износу од 

335.364.000,00динара и 30.200.000,00 динара су пренета неутрошена средства из предходне године, по врстама, односно економским класификацијама 

 

  
ПЛАН ПРИХОДА 

 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2022 
 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0,00 30.200.000,00 30.200.000,00 8,26 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0,00 30.200.000,00 30.200.000,00 8,26 

711111 Порез на зараде 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 16,41 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по 

решењу Пореске управе 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по 

решењу Пореске управе 

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

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 1,23 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу 

Пореске управе 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

711191 Порез на остале приходе 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1,91 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 75.400.000,00 0,00 0,00 75.400.000,00 20,63 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 4,79 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 3,56 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,55 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 1,56 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу 

Пореске управе 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 39.200.000,00 0,00 0,00 39.200.000,00 10,72 

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина 

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 2,19 

714552 Боравишна такса 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,82 

714565 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 

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

714572 Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00 3,12 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 1,45 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 1,45 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 186.384.000,00 0,00 0,00 186.384.000,00 50,99 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 0,00 0,00 3.760.000,00 3.760.000,00 1,03 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 186.384.000,00 0,00 3.760.000,00 190.144.000,00 52,01 

741152 Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака 
код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,11 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 
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ПЛАН ПРИХОДА 

 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2022 
 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

државној својини 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,22 

741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

741596 Накнада за коришћење дрвета 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,71 

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе 

општине и индиректни корисници њиховог буџета 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист 

нивоа општина 

2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,79 

742251 Општинске административне таксе 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,16 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 6.120.000,00 0,00 0,00 6.120.000,00 1,67 

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 1,09 

743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате 
изворних прихода јединица локалне самоуправе 

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

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 1,12 

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,16 

811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

812151 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

Укупно 331.604.000,00 0,00 33.960.000,00 365.564.000,00 100,00 

  
 

 

 

 

Издаци буџета и буџетских корисника , по основим наменама , утврђени су у следећим износима и то:
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ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 

 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2022 
 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 78.030.000,00 0,00 0,00 78.030.000,00 21,35 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 12.601.846,00 0,00 0,00 12.601.846,00 3,45 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,11 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.775.000,00 0,00 0,00 3.775.000,00 1,03 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 7.490.000,00 0,00 0,00 7.490.000,00 2,05 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.165.000,00 0,00 0,00 1.165.000,00 0,32 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 103.471.846,00 0,00 0,00 103.471.846,00 28,30 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15.078.000,00 0,00 0,00 15.078.000,00 4,12 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,21 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 39.440.000,00 0,00 3.450.000,00 42.890.000,00 11,73 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15.080.000,00 0,00 1.000.000,00 16.080.000,00 4,40 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 22.310.000,00 0,00 0,00 22.310.000,00 6,10 

426000 МАТЕРИЈАЛ 8.790.029,00 0,00 1.960.000,00 10.750.029,00 2,94 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 101.448.029,00 0,00 6.410.000,00 107.858.029,00 29,50 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,10 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 1,18 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 3,01 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 4,19 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 39.314.000,00 0,00 1.800.000,00 41.114.000,00 11,25 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,85 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 42.414.000,00 0,00 1.800.000,00 44.214.000,00 12,09 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 18.760.000,00 0,00 0,00 18.760.000,00 5,13 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 18.760.000,00 0,00 0,00 18.760.000,00 5,13 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15.775.975,00 0,00 0,00 15.775.975,00 4,32 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 746.000,00 0,00 0,00 746.000,00 0,20 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00 0,28 

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00 0,33 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 19.071.975,00 0,00 0,00 19.071.975,00 5,22 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 2,90 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 2,90 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 17.018.000,00 0,00 25.750.000,00 42.768.000,00 11,70 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.010.150,00 0,00 0,00 3.010.150,00 0,82 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,04 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 20.188.150,00 0,00 25.750.000,00 45.938.150,00 12,57 

Укупно 331.604.000,00 0,00 33.960.000,00 365.564.000,00 100,00 
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УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2022 Валута: ДИН 
  

План Структура у 

% 

Ребаланс Структура у 

% 

Индекс 

(2:4) 

План за наредну 

годину 

Индекс 

(7:2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 78.030.000,00 21,35 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 12.601.846,00 3,45 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 410.000,00 0,11 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.775.000,00 1,03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 7.490.000,00 2,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.165.000,00 0,32 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15.078.000,00 4,12 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 750.000,00 0,21 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 42.890.000,00 11,73 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 16.080.000,00 4,40 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 22.310.000,00 6,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

426000 МАТЕРИЈАЛ 10.750.029,00 2,94 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 300.000,00 0,08 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 50.000,00 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4.300.000,00 1,18 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 11.000.000,00 3,01 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 41.114.000,00 11,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 3.100.000,00 0,85 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 18.760.000,00 5,13 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15.775.975,00 4,32 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 746.000,00 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.035.000,00 0,28 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 

300.000,00 0,08 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1.215.000,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10.600.000,00 2,90 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 42.768.000,00 11,70 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.010.150,00 0,82 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 160.000,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
 Укупно 365.564.000,00 100,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 9. 

Укупни расходи и издаци, финасирани из свих извора финансирања, у износу од 365.564.000,00 динара, распоређују се по корисницима и 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2022 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

111 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 4.975.000,00 0,00 0,00 4.975.000,00 1,36 

111 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 803.463,00 0,00 0,00 803.463,00 0,22 

111 3/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,01 

111 4/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

111 5/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

111 6/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

111 7/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,04 

111 8/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.948.000,00 0,00 0,00 4.948.000,00 1,35 

111 9/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00 0,25 

111 10/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,02 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 12.686.463,00 0,00 0,00 12.686.463,00 3,47 
 

Активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 
 

111 11/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

111 12/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Укупно за активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,03 
 

Пројекат 4001 Манифестација :ДАНИ ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

111 13/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,41 

Укупно за пројекат 4001 Манифестација :ДАНИ ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,41  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 14.296.463,00 

    

Укупно за функц.клас. 111 Извршни и законодавни органи 14.296.463,00 0,00 0,00 14.296.463,00 3,91  

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 



Budžet 2022 
 

Datum štampe: 25.11.2021 11:32:24   
 

 

2021   Strana 13 od 76 
 

 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2022 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

 

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

160 14/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 135.975,00 0,00 0,00 135.975,00 0,04 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 135.975,00 0,00 0,00 135.975,00 0,04 
 

Пројекат 4002 Одржавање избора 
 

160 15/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

160 16/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.080.000,00 0,00 0,00 2.080.000,00 0,57 

160 17/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Укупно за пројекат 4002 Одржавање избора 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00 0,59  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.275.975,00 

    

Укупно за функц.клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 2.275.975,00 0,00 0,00 2.275.975,00 0,62  
   

Извори финансирања за раздео 1:   
     

  
01 Приходе из буџета 16.572.438,00 

    

Укупно за раздео 1 СКУПСТИНА ОПСТИНЕ 16.572.438,00 0,00 0,00 16.572.438,00 4,53  

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 18/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 6.230.000,00 0,00 0,00 6.230.000,00 1,70 

111 19/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.006.145,00 0,00 0,00 1.006.145,00 0,28 

111 20/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

111 21/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,11 

111 22/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,16 

111 23/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

111 24/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 

111 25/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.630.000,00 0,00 0,00 2.630.000,00 0,72 

111 26/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.304.029,00 0,00 0,00 1.304.029,00 0,36 

111 27/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

111 28/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 12.840.174,00 0,00 0,00 12.840.174,00 3,51  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.840.174,00 

    

Укупно за функц.клас. 111 Извршни и законодавни органи 12.840.174,00 0,00 0,00 12.840.174,00 3,51  
   

Извори финансирања за раздео 2:   
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01 Приходе из буџета 12.840.174,00 

    

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12.840.174,00 0,00 0,00 12.840.174,00 3,51  

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 29/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,79 

111 30/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 468.350,00 0,00 0,00 468.350,00 0,13 

111 31/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,01 

111 32/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

111 33/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,07 

111 34/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.802.000,00 0,00 0,00 9.802.000,00 2,68 

111 35/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 13.850.350,00 0,00 0,00 13.850.350,00 3,79  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.850.350,00 

    

Укупно за функц.клас. 111 Извршни и законодавни органи 13.850.350,00 0,00 0,00 13.850.350,00 3,79  
   

Извори финансирања за раздео 3:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.850.350,00 

    

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 13.850.350,00 0,00 0,00 13.850.350,00 3,79  

Раздео 4 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 
 

Функц. клас. 330 Судови 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 
 

330 36/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,44 

330 37/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 262.438,00 0,00 0,00 262.438,00 0,07 

330 38/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,01 

330 39/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,04 

330 40/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,06 

330 41/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

330 42/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00 0,06 

330 43/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

330 44/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 2.868.438,00 0,00 0,00 2.868.438,00 0,78  
   

Извори финансирања за функцију 330:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.868.438,00 

    

Укупно за функц.клас. 330 Судови 2.868.438,00 0,00 0,00 2.868.438,00 0,78 
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Извори финансирања за раздео 4:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.868.438,00 

    

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 2.868.438,00 0,00 0,00 2.868.438,00 0,78  

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

Функц. клас. 040 Породица и деца 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0019 Подршка деци и породици са децом 
 

040 45/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,07 

040 46/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,25 

040 47/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 13.860.000,00 0,00 0,00 13.860.000,00 3,79 

040 48/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,18 

Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом 14.760.000,00 0,00 900.000,00 15.660.000,00 4,28 
 

Активност 0020 Подршка рађању и родитељству 
 

040 49/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

Укупно за активност 0020 Подршка рађању и родитељству 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08  
   

Извори финансирања за функцију 040:   
     

  
01 Приходе из буџета 15.060.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

900.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 040 Породица и деца 15.060.000,00 0,00 900.000,00 15.960.000,00 4,37  

Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0005 Обнављање делатности установа социјалне заштите 
 

070 50/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 1,26 

Укупно за активност 0005 Обнављање делатности установа социјалне заштите 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 1,26 
 

Активност 0016 Дневне услуге у заједници 
 

070 51/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 3.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.800.000,00 1,31 

Укупно за активност 0016 Дневне услуге у заједници 3.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.800.000,00 1,31  
   

Извори финансирања за функцију 070:   
     

  
01 Приходе из буџета 7.600.000,00 

    
  

07 Трансфере од других нивоа власти 
  

1.800.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 

7.600.000,00 0,00 1.800.000,00 9.400.000,00 2,57 

 

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
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Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
 

090 52/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 
 

Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 
 

090 53/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,13 

Укупно за активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,13 
 

Пројекат 7002 Реконструкција Центра за социјални рад у Жабарима 
 

090 54/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,16 

090 55/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 7002 Реконструкција Центра за социјални рад у Жабарима 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,19  
   

Извори финансирања за функцију 090:   
     

  
01 Приходе из буџета 980.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

700.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 980.000,00 0,00 700.000,00 1.680.000,00 0,46  

Функц. клас. 130 Опште услуге 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

130 56/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 44.250.000,00 0,00 0,00 44.250.000,00 12,10 

130 57/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 7.146.375,00 0,00 0,00 7.146.375,00 1,95 

130 58/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,06 

130 59/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,63 

130 60/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4.250.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00 1,16 

130 61/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,19 

130 62/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9.950.000,00 0,00 0,00 9.950.000,00 2,72 

130 63/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,04 

130 64/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.700.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00 2,38 

130 65/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,34 

130 66/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,74 

130 67/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,93 

130 68/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

130 69/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

130 70/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 

130 71/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

130 72/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

130 73/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

130 74/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,44 
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130 75/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.940.150,00 0,00 0,00 1.940.150,00 0,53 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 91.096.525,00 0,00 0,00 91.096.525,00 24,92  

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 
 

130 76/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,15 

Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,15 
 

Активност 0004 Стамбена подршка 
 

130 77/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

Укупно за активност 0004 Стамбена подршка 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 
 

Активност 0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима 
 

130 78/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,27 

Укупно за активност 0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,27  
   

Извори финансирања за функцију 130:   
     

  
01 Приходе из буџета 92.096.525,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

1.550.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 130 Опште услуге 92.096.525,00 0,00 1.550.000,00 93.646.525,00 25,62  

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0009 Текућа буџетска резерва 
 

160 79/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 2,46 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 2,46 
 

Активност 0010 Стална буџетска резерва 
 

160 80/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,44 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,44  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     

  
01 Приходе из буџета 10.600.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 2,90  

Функц. клас. 220 Цивилна одбрана 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 
 

220 81/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

220 82/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 



Budžet 2022 
 

Datum štampe: 25.11.2021 11:32:24   
 

 

2021   Strana 18 od 76 
 

 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2022 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 
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Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 
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Укупно Структура 

( % ) 

220 83/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,02 

220 84/0 484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,14  
   

Извори финансирања за функцију 220:   
     

  
01 Приходе из буџета 520.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 220 Цивилна одбрана 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,14  

Функц. клас. 310 Услуге полиције 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

310 85/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

310 86/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

310 87/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08  
   

Извори финансирања за функцију 310:   
     

  
01 Приходе из буџета 300.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 310 Услуге полиције 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08  

Функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

320 88/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03  
   

Извори финансирања за функцију 320:   
     

  
01 Приходе из буџета 100.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 320 Услуге противпожарне заштите 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03  

Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 
 

360 89/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,07 

360 90/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,02 

360 91/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,12 

360 92/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 

360 93/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,41 

360 94/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 
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Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,77 
 

Пројекат 5003 Набавка камере за безбедност саобраћаја 
 

360 95/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 5003 Набавка камере за безбедност саобраћаја 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03  
   

Извори финансирања за функцију 360:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.900.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,79  

Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 
 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0002 Мере активне политике запошљавања 
 

412 96/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27  
   

Извори финансирања за функцију 412:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.000.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 412 Општи послови по питању рада 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27  

Функц. клас. 421 Пољопривреда 
 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
 

421 97/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,22 

421 98/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 

421 99/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 

Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,33 

 

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 
 

421 100/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1,64 

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1,64  
   

Извори финансирања за функцију 421:   
     

  
01 Приходе из буџета 7.200.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 421 Пољопривреда 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 1,97  

Функц. клас. 430 Гориво и енергија 
 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 



Budžet 2022 
 

Datum štampe: 25.11.2021 11:32:24   
 

 

2021   Strana 20 od 76 
 

 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2022 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 
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( % ) 

Пројекат 5001 Финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Жабари 
 

430 101/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,82 

Укупно за пројекат 5001 Финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова на територији општине Жабари 

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

 
   

Извори финансирања за функцију 430:   
     

  
01 Приходе из буџета 3.000.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 430 Гориво и енергија 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,82  

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Пројекат 4001 Ревитализација пољских путева и тарупирање 
 

451 102/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,04 

451 103/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1,64 

Укупно за пројекат 4001 Ревитализација пољских путева и тарупирање 6.150.000,00 0,00 0,00 6.150.000,00 1,68 
 

Пројекат 4002 Летње одржавање локалних путева 
 

451 104/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

451 105/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,82 

Укупно за пројекат 4002 Летње одржавање локалних путева 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,83 
 

Пројекат 5002 Асфалтирање путева на територији општине 
 

451 106/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,14 

451 107/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2,74 

Укупно за пројекат 5002 Асфалтирање путева на територији општине 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 2,87 
 

Пројекат 5005 Израда пројектне документације 
 

451 108/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,36 

Укупно за пројекат 5005 Израда пројектне документације 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,36  
   

Извори финансирања за функцију 451:   
     

  
01 Приходе из буџета 9.200.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

11.800.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 451 Друмски саобраћај 9.200.000,00 0,00 11.800.000,00 21.000.000,00 5,74  

Функц. клас. 510 Управљање отпадом 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0005 Управљање комуналним отпадом 
 

510 109/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 2,19 

Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 2,19  
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Извори финансирања за функцију 510:   

     
  

01 Приходе из буџета 8.000.000,00 
    

Укупно за функц.клас. 510 Управљање отпадом 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 2,19  

Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0004 Управљање отпадним водама 
 

520 110/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

520 111/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,04 
 

Пројекат 4001 Санација бујичних потока 
 

520 112/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

520 113/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

Укупно за пројекат 4001 Санација бујичних потока 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,28 
 

Пројекат 5001 Пројекат канализационе мреже у Александровцу и Жабарима 
 

520 114/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 368.000,00 368.000,00 0,10 

Укупно за пројекат 5001 Пројекат канализационе мреже у Александровцу и Жабарима 0,00 0,00 368.000,00 368.000,00 0,10 
 

Пројекат 7001 Чиста Србија 
 

520 115/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,49 

520 116/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 7001 Чиста Србија 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,55  
   

Извори финансирања за функцију 520:   
     

  
01 Приходе из буџета 3.190.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

368.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 520 Управљање отпадним водама 3.190.000,00 0,00 368.000,00 3.558.000,00 0,97  

Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0004 Зоохигијена 
 

560 117/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

560 118/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,55 

560 119/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,16 

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,85  
   

Извори финансирања за функцију 560:   
     

  
01 Приходе из буџета 3.100.000,00 

    



Budžet 2022 
 

Datum štampe: 25.11.2021 11:32:24   
 

 

2021   Strana 22 od 76 
 

 

ПЛАН РАСХОДА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2022 

 

  

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Укупно за функц.клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,85  

Функц. клас. 630 Водоснабдевање 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 
 

630 120/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

630 121/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

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

630 122/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1,37 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 8.050.000,00 0,00 0,00 8.050.000,00 2,20  
   

Извори финансирања за функцију 630:   
     

  
01 Приходе из буџета 8.050.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 630 Водоснабдевање 8.050.000,00 0,00 0,00 8.050.000,00 2,20  

Функц. клас. 640 Улична расвета 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 
 

640 123/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,11 

640 124/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

640 125/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 8.518.000,00 0,00 11.482.000,00 20.000.000,00 5,47 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 9.918.000,00 0,00 11.482.000,00 21.400.000,00 5,85  
   

Извори финансирања за функцију 640:   
     

  
01 Приходе из буџета 9.918.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

11.482.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 640 Улична расвета 9.918.000,00 0,00 11.482.000,00 21.400.000,00 5,85  

Функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 
 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 

760 126/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,55 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,55 
 

Активност 0002 Мртвозорство 
 

760 127/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 
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Активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 
 

760 128/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

760 129/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

Укупно за активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05  
   

Извори финансирања за функцију 760:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.700.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,74  

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 

810 130/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 2,93 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 

10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 2,93 

 
   

Извори финансирања за функцију 810:   
     

  
01 Приходе из буџета 10.700.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 810 Услуге рекреације и спорта 10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 2,93  

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 131/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,11 

820 132/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,08 

820 133/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,05 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 700.000,00 0,00 200.000,00 900.000,00 0,25 
 

Пројекат 5001 Реконстукција Дома културе 
 

820 134/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,01 

820 135/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,14 

820 136/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,27 

Укупно за пројекат 5001 Реконстукција Дома културе 500.000,00 0,00 1.050.000,00 1.550.000,00 0,42  
   

Извори финансирања за функцију 820:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.200.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

1.250.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 820 Услуге културе 1.200.000,00 0,00 1.250.000,00 2.450.000,00 0,67  

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
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Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
 

830 137/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

830 138/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,55 

Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 

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

 
   

Извори финансирања за функцију 830:   
     

  
01 Приходе из буџета 3.000.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 830 Услуге емитовања и штампања 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,82  

Функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

840 139/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

 
   

Извори финансирања за функцију 840:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.000.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27  

Функц. клас. 912 Основно образовање 
 

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Реализација делатности основног образовања 
 

912 140/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 30.414.000,00 0,00 0,00 30.414.000,00 8,32 

912 141/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 1,26 

Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања 35.014.000,00 0,00 0,00 35.014.000,00 9,58 
 

Пројекат 7001 Обнова и унапређење објекта ОШ "Дуде Јовић"у улици Кнеза Милоша 117 и завршетка објекта анекса и фискултурне сале у Жабарима 
 

912 142/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,56 

912 143/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 7001 Обнова и унапређење објекта ОШ "Дуде Јовић"у улици Кнеза 

Милоша 117 и завршетка објекта анекса и фискултурне сале у 

Жабарима 

0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,59 

 
   

Извори финансирања за функцију 912:   
     

  
01 Приходе из буџета 35.014.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

2.150.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 912 Основно образовање 35.014.000,00 0,00 2.150.000,00 37.164.000,00 10,17  

Глава 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
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Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање месних заједница 
 

160 144/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,21 

160 145/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 121.125,00 0,00 0,00 121.125,00 0,03 

160 146/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.943.000,00 0,00 0,00 2.943.000,00 0,81 

160 147/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 0,16 

160 148/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,38 

160 149/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6.550.000,00 0,00 0,00 6.550.000,00 1,79 

160 150/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 946.000,00 0,00 0,00 946.000,00 0,26 

160 151/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 186.000,00 0,00 0,00 186.000,00 0,05 

160 152/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 13.506.125,00 0,00 0,00 13.506.125,00 3,69  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.506.125,00 

    

Укупно за функц.клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 13.506.125,00 0,00 0,00 13.506.125,00 3,69  
   

Извори финансирања за главу 5.01:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.506.125,00 

    

Укупно за главу 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 13.506.125,00 0,00 0,00 13.506.125,00 3,69  

Глава 5.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 153/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 1,04 

820 154/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 613.700,00 0,00 0,00 613.700,00 0,17 

820 155/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,01 

820 156/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 293.000,00 0,00 0,00 293.000,00 0,08 

820 157/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,18 

820 158/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,10 

820 159/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,02 

820 160/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.394.000,00 0,00 0,00 1.394.000,00 0,38 

820 161/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,04 

820 162/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,06 

820 163/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,18 

820 164/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

820 165/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

820 166/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,13 

820 167/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,04 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 8.935.700,00 0,00 0,00 8.935.700,00 2,44 
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Пројекат 4001 Манифестација: "Четерешко прело" 
 

820 168/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,41 

Укупно за пројекат 4001 Манифестација: "Четерешко прело" 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,41 
 

Пројекат 4002 Остале културне манифестације 
 

820 169/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,44 

Укупно за пројекат 4002 Остале културне манифестације 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,44 
 

Пројекат 4003 Видовдански сабор хармоникаша 
 

820 170/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 4003 Видовдански сабор хармоникаша 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 
 

Пројекат 4004 Дани библиотеке 
 

820 171/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 4004 Дани библиотеке 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 
 

Пројекат 4005 Смотра рецитатора 
 

820 172/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 4005 Смотра рецитатора 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,02  
   

Извори финансирања за функцију 820:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.415.700,00 

    

Укупно за функц.клас. 820 Услуге културе 12.415.700,00 0,00 0,00 12.415.700,00 3,40  
   

Извори финансирања за главу 5.02:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.415.700,00 

    

Укупно за главу 5.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 12.415.700,00 0,00 0,00 12.415.700,00 3,40  

Глава 5.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
 

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања 
 

911 173/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 3,69 

911 174/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.180.250,00 0,00 0,00 2.180.250,00 0,60 

911 175/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

911 176/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

911 177/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,27 

911 178/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,11 

911 179/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.735.000,00 0,00 0,00 1.735.000,00 0,47 

911 180/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,03 

911 181/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,19 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

911 182/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,07 

911 183/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,12 

911 184/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 860.000,00 0,00 1.960.000,00 2.820.000,00 0,77 

911 185/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

911 186/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,03 

911 187/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,05 

Укупно за активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и 

образовања 

21.512.250,00 0,00 1.960.000,00 23.472.250,00 6,42 

 
   

Извори финансирања за функцију 911:   
     

  
01 Приходе из буџета 21.512.250,00 

    
  

07 Трансфере од других нивоа власти 
  

1.960.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 911 Предшколско образовање 21.512.250,00 0,00 1.960.000,00 23.472.250,00 6,42  
   

Извори финансирања за главу 5.03:   
     

  
01 Приходе из буџета 21.512.250,00 

    
  

07 Трансфере од других нивоа власти 
  

1.960.000,00 
  

Укупно за главу 5.03 ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА 21.512.250,00 0,00 1.960.000,00 23.472.250,00 6,42  

Глава 5.04 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Функц. клас. 473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

 

Активност 0001 Управљање развојем туризма 
 

473 188/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

473 189/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

473 190/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.190.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,33 

473 191/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,10 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 1.610.000,00 0,00 0,00 1.610.000,00 0,44  
   

Извори финансирања за функцију 473:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.610.000,00 

    

Укупно за функц.клас. 473 Туризам 1.610.000,00 0,00 0,00 1.610.000,00 0,44  
   

Извори финансирања за главу 5.04:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.610.000,00 

    

Укупно за главу 5.04 ТУРИСТИЦКА ОРГАНИЗАЦИЈА 1.610.000,00 0,00 0,00 1.610.000,00 0,44  
   

Извори финансирања за раздео 5:   
     

  
01 Приходе из буџета 285.472.600,00 

    
  

07 Трансфере од других нивоа власти 
  

3.760.000,00 
  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
30.200.000,00 

  

Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА 285.472.600,00 0,00 33.960.000,00 319.432.600,00 87,38  
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функц. 

класиф. 
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позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 
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сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

   
Извори финансирања за БК 0:   

     
  

01 Приходе из буџета 331.604.000,00 
    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
3.760.000,00 

  
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

30.200.000,00 
  

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 331.604.000,00 0,00 33.960.000,00 365.564.000,00 100,00    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
Члан 10. 

 

Издаци буџета и буџетских корисника, по функционалној класификацији и по пројектима, утврђени су у следећим износима и то:
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 
       

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 

Средства из сопствених 

извора 04 

Средства из осталих 

извора  

Функц. клас. 040 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 15.960.000,00 15.060.000,00 0,00 900.000,00 

Укупно за функц.клас. 040 Породица и деца 15.960.000,00 15.060.000,00 0,00 900.000,00  

Функц. клас. 070 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 9.400.000,00 7.600.000,00 0,00 1.800.000,00 

Укупно за функц.клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 9.400.000,00 7.600.000,00 0,00 1.800.000,00  

Функц. клас. 090 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.680.000,00 980.000,00 0,00 700.000,00 

Укупно за функц.клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 1.680.000,00 980.000,00 0,00 700.000,00  

Функц. клас. 111 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 14.296.463,00 14.296.463,00 0,00 0,00 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12.840.174,00 12.840.174,00 0,00 0,00 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 13.850.350,00 13.850.350,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 111 Извршни и законодавни органи 40.986.987,00 40.986.987,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 130 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 93.646.525,00 92.096.525,00 0,00 1.550.000,00 

Укупно за функц.клас. 130 Опште услуге 93.646.525,00 92.096.525,00 0,00 1.550.000,00  

Функц. клас. 160 

1 СКУПСТИНА ОПСТИНЕ 2.275.975,00 2.275.975,00 0,00 0,00 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 24.106.125,00 24.106.125,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 26.382.100,00 26.382.100,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 220 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 220 Цивилна одбрана 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 310 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 310 Услуге полиције 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 320 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 320 Услуге противпожарне заштите 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 330 

4 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 2.868.438,00 2.868.438,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 330 Судови 2.868.438,00 2.868.438,00 0,00 0,00 
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извора  

Функц. клас. 360 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 412 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 412 Општи послови по питању рада 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 421 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 421 Пољопривреда 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 430 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 430 Гориво и енергија 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 451 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 21.000.000,00 9.200.000,00 0,00 11.800.000,00 

Укупно за функц.клас. 451 Друмски саобраћај 21.000.000,00 9.200.000,00 0,00 11.800.000,00  

Функц. клас. 473 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 473 Туризам 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 510 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 510 Управљање отпадом 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 520 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.558.000,00 3.190.000,00 0,00 368.000,00 

Укупно за функц.клас. 520 Управљање отпадним водама 3.558.000,00 3.190.000,00 0,00 368.000,00  

Функц. клас. 560 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 630 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 630 Водоснабдевање 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 640 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 21.400.000,00 9.918.000,00 0,00 11.482.000,00 
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Укупно за функц.клас. 640 Улична расвета 21.400.000,00 9.918.000,00 0,00 11.482.000,00  

Функц. клас. 760 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 810 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 810 Услуге рекреације и спорта 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 820 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 14.865.700,00 13.615.700,00 0,00 1.250.000,00 

Укупно за функц.клас. 820 Услуге културе 14.865.700,00 13.615.700,00 0,00 1.250.000,00  

Функц. клас. 830 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 830 Услуге емитовања и штампања 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 840 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц.клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00  

Функц. клас. 911 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 23.472.250,00 21.512.250,00 0,00 1.960.000,00 

Укупно за функц.клас. 911 Предшколско образовање 23.472.250,00 21.512.250,00 0,00 1.960.000,00  

Функц. клас. 912 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 37.164.000,00 35.014.000,00 0,00 2.150.000,00 

Укупно за функц.клас. 912 Основно образовање 37.164.000,00 35.014.000,00 0,00 2.150.000,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
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Назив пројекта Износ у динарима 

Програм   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

4001 Санација бујичних потока 1.040.000,00 

5001 Пројекат канализационе мреже у Александровцу и Жабарима 368.000,00 

7001 Чиста Србија 2.000.000,00 

Укупно за програм:   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3.408.000,00 
 

Програм   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

5001 
Финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине 
Жабари 

3.000.000,00 

Укупно за програм:   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 3.000.000,00 
 

Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4001 Ревитализација пољских путева и тарупирање 6.150.000,00 

4002 Летње одржавање локалних путева 3.050.000,00 

5002 Асфалтирање путева на територији општине 10.500.000,00 

5003 Набавка камере за безбедност саобраћаја 100.000,00 

5005 Израда пројектне документације 1.300.000,00 

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 21.100.000,00 
 

Програм   0902   СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

7002 Реконструкција Центра за социјални рад у Жабарима 700.000,00 

Укупно за програм:   0902   СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 700.000,00 
 

Програм   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

4001 Манифестација: "Четерешко прело" 1.500.000,00 

4002 Остале културне манифестације 1.600.000,00 

4003 Видовдански сабор хармоникаша 200.000,00 

4004 Дани библиотеке 100.000,00 

4005 Смотра рецитатора 80.000,00 

5001 Реконстукција Дома културе 1.550.000,00 

Укупно за програм:   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 5.030.000,00 
 

Програм   2003   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

7001 
Обнова и унапређење објекта ОШ "Дуде Јовић"у улици Кнеза Милоша 117 и завршетка објекта анекса и фискултурне 

сале у Жабарима 
2.150.000,00 

Укупно за програм:   2003   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2.150.000,00 
 

Програм   2101   ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

4001 Манифестација :ДАНИ ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 1.500.000,00 

4002 Одржавање избора 2.140.000,00 

Укупно за програм:   2101   ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 3.640.000,00 
 

Укупно за БК   0   БУЏЕТ ОПШТИНЕ 39.028.000,00 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 11. 

Број запослених за које се у буџету општине Жабари обезбеђују средства за плате: 

1.Органи и службе локлане власти: 

- Изабрана лица  8 

- Постављена лица 7 

- Број запослених на неодређено време  36 

- Број запослених на одређено време  7 

2. Установе културе: 

 - Постављена лица 2 

 - Број запслених на неодређено време 1 

 - Број запослених на одређено време 1 

3. Предшколска установа: 

 - Постављена лица 1 

 - Број запослених на неодређено време 13 

 - Број запослених на одређено време 1. 

4. Месне заједнице 

-Број запослених на неодређено време 1. 

 

У 2022. години ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском 

систему и Кадровским планом за 2022. годину, с тим што је реализација запошљавања условљена и 

расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком. 

 

Члан 12. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине 

            Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

 

 

Члан 13. 

Примања буџета општине Жабари прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим 

прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања. 

 

Члан 14. 

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 15. 

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 16. 

Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за 

финасије доноси  извршни орган – општинско веће. Извештај о коришћењу средстава текуће и 

сталне буџетске резерве доставља се Скупштини, уз завршни рачун. 
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     Члан 17. 

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. 

 

                                                               Члан 18. 

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-општинско веће. 

  

                                                                            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 10% 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. 

 

 

                                                              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. 
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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 

подносиПредседник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи. 

 

РАЗДЕО 4 .Општинско  правобранилаштво 

За коришћење средстава  из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

Правобранилац општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи.  

 

РАЗДЕО 5 .Општинска управа 

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела,  захтеве подноси 

Начелник општинске управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију 

предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за 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 Трезор. 
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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 2022. 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 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не 

извршене у 2022. години, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају 

се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. 

 

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 дргачије 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). 
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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 91/2019). 

 

 Члан 33. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. годиниобрачунату 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 2022. 

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. 

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, 95/2018, 91/2019 и 149/2020). 
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                                                                Члан 37. 

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 38. 

Директни и индиректни корисници могу обрачунавати и вршити исплату масе плата 

запослених који се финансирају из овог буџета у складу са Законом о платамадо одобрене масе 

средстава за исплату плате у 2022. 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. 

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 2022. године. 

 

       Члан 39. 

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 40. 

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 41. 

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 42. 

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 43. 

Корисници буџетских средстава до 31.децембра 2022. године пренеће на рачун извршења 

буџета општине сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су 

тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Жабари за 2022. годину. 
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       Члан 44. 

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 45. 

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему 

(,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 

142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) у буџетској 2022. години, 

неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и 

бонуса и примања запослених ради  побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других 

примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике 

буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за 

децу запослених. 

 

                                                                  Члан 46. 

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). 

Одељење за буџет и финасије у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање два 

пута годишње информише председника општине, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

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 47. 

 

Ову одлуку објавити у службеном гласнику општине Жабари, интернет страници општине 

Жабари и доставити министарству надлежном за послове финсија.      

 

Члан 48. 

 

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

Жабари“, а примењиваће се од 1. јануара 2022. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број:020-99/2021-01                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Жабарима:17 .12.2021. год.                                                          ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                            ДЕЈАН АДАMОВИЋ, С.Р. 
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 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Правни основ за доношење предлога Одлуке о буџету Општине Жабари за 2022.годину чине 

следећи акти: 

- Законо буџетском систему ("СлужбенигласникРС", 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, 95/2018, 31/2019, 

72/2019),  

- 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, 96/17, 89/2018, 95/2018, 89/2019, 126/2020)  

- Статут општине Жабари ("Службенигласник 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 2022. 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 2021. годину са неким мањим корекцијама. 

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. 
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Одлука о буџету Општине Жабари рађена је у складу са Упутства за припрему Oдлуке о 

буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину. Кроз одлуку о буџету 

општине Жабари примењујемо доле наведене смернице из Упутства. 

 

Планирање масе средстава за плате запослених у 2022. 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, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20).  

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...113/17 - 

др.закон), 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, 2/12, 

113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон и 86/19 – др.закон и 157/20).  

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...86/19-др.закон, 19/21 и 48/21). 

 

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 2022. годину  
 

Локална власт у 2022. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата 

запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату 

дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за август 2021. године, као 

и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем.  

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских 

средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са апропријација економских 

класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - Социјални доприноси на 

терет послодавца, а више се не финансирају, односно за масу средстава за плате запослених који су 

радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице 

локалне власти, код којих се плате запослених финансирају из буџета локалне власти са 

апропријација економских класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - 

Социјални доприноси на терет послодавца.  

Уколико локална власт не планира у својим одлукама o буџету за 2022. годину и не извршава 

укупна средства за обрачун и исплату плата на начин утврђен у ст. 1. и 2. овог члана, 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 ограничењем из ст. 1. и 2. овог члана. 

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о 

планираним и извршеним средствима за исплату плата из ст. 1. и 2. овог члана и о структури 

расхода за запослене на апропријацијама економским класификацијама 413-416 у 2022. години. 

 У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему 

(,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 

142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) у буџетској 2022. години, 
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неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и 

бонуса и примања запослених ради  побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других 

примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике 

буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за 

децу запослених. 

 У 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава 

локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Уколико јединице локалне 

самоуправе не обезбеде у буџету и не исплате јубиларне награде запосленима у основним и 

средњим школама који то право стичу у 2022. години, министар надлежан за послове финансија 

може, на предлог министарства надлежног за послове образовања, привремено обуставити пренос 

трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде, у 

износу неисплаћених јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама из буџета 

јединице 
 

Група конта 41 – Расходи за запослене  

 

Локална власт је у обавези да у одлуци о буџету за 2022. 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.  

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. 

 

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 2022. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање 

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, уговори о привремено 

повременим пословима и др).  

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са 

аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 

гласник РСˮ, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19 и 41/21). 

 

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, 
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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.  

 

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 2022-2023. године: 

 

          Процена          П  Р  О  Ј  Е  К  Ц  И  Ј А 

         2021.год.          2022.год.      

 

1 Стопа  реални раст БДП                                 7 4,5   

2.Инфлација, просек периода) у %             2,6                          2,5 

 

 

Правци фискалне политике у 2022. години Слично као и цела светска привреда и Србија се 

суочава са ризицима и неизвесностима услед епидемије коронавируса. Пад спољне тражње, али и 

предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи неминовно су се одразиле на економску 

активност у свим привредним секторима. Предузете економске мере које су имале за циљ очување 

производних капацитета привреде, одржање животног стандарда становништва и обезбеђивање 

довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи непосредна економска штета од овог шока 

и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, умерени опоравак економија наших 

најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и 

на домаћу привреду те под утицајем  ових фактора раст БДП Србије се у 2021. години пројектује на 
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7% На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње као и 

узимајући у обзир кретања цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће 

инфлација до краја 2021. и током 2022. године остати ниска и стабилна и наставиће да се креће 

ближе доњој граници дозвољеног одступања од циља. 

 

 

 

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. 

  

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; 
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(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 од335.364.000,00 динарааод тога  52,47% чине трансферна средства из Републичког Буџета и 

Министарстава. Сви остали приходи су у планирању на бази оставрења прихода у прва три кватрала 

и процене остварења прихода и примања у четвртом кватаралу 2021. години увећани заноминални 

раст. Порез на доходак, добитак и капиталне добитке чини20,63% буџета за 2022. годину,порез на 

имовину10,72%, порез на добра и услуге 3,12%, комуналне таксе на фирму 1,46%, приходи од 

имовине 0,72%,приходи од продаје добара и услуга 1,69%, новчане казне 1,13%, мешовити приходи  

и остали непорески  приходи 0,25%, примања од продаје нефинансијске имовине 0,06%.  

 

ОПИС 
Економска 

класификација 

Укупна 

средства за 

2020. годину 

1 2 3 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   335.364.000,00 

Текући приходи 7 335.164.000,00 

1. Порески приходи 71 131.300.000,00 

1.1. Порез на доходак грађана 711 75.400.000,00 

1.2. Порез на имовину 713 39.200.000,00 

1.3. Порез на добра и услуге 714 11.400.000,00 

1.4. Остали порески приходи 716 5.300.000,00 

2. Непорески приходи   203.864.000,00 

2.1. Трансфери од другог нивоа власти 733 190.144.000,00 

2.2. Приходи од имовине 741 2.600.000,00 

2.3. Приходи од продаје добара и 

услуга 
742 6.120.000,00 

2.4. Новчане казне 743 4.100.000,00 

2.6. Остали непорески приходи 744,745 900.000,00 

3.Принања од продаје нефинансијске 

имовине 
8 200.000,00 

3. Донације од међународних 

организација 
732 0.00 
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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 

- Издаци за отплату главнице 

- Издаци за набавку финсијске имовине. 

 

Укупно планирани расходи и издаци буџета општине Жабари износе 365.564.000,00 динара.  

Текући расходи планирани су у износу од 319.625.850,00 динара, а издаци за набавку нефинасијске 

имовине планирани су у износу од 45.938.150,00 динара. За расходе за запослене издваја се 28,30%, 

за коришћење робе и услуга издваја се 29,50%, за субвенције 4,19%, за социјалну помоћ издваја се 

5,13%, за донације, дотације и трансфере издваја се 12,09%, за остале расходе издваја се 5,22%, за 

сталну резерву 0,4% и за текућу буџетску резерву 2,5%. 

Разлика између прихода и примања и расхода и издатака покривена је из нераспоређеног 

вишка прихода у износу од 30.020.000,00 динара. 

 

Код планирања плата запослених, као значајног расхода буџета, применили смо Упутство  за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину, као 

Закона о буџету Републике Србије. 
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  Планирана маса средстава за плате у 2021. 

години-извор 01 

Планирана маса средстава за плате у 2022. 

години-извор 01 

Назив корисника 
411 412 Укупно411 и 

412 

411 412 Укупно411 и 

412         

Скупштина општине 4.923.500,00 819.800,00 5.743.300,00 4.975.000,00 803.463,00 5.778.463,00 

Председник општине 6.200.000,00 1.032.300,00 7.232.300,00 6.230.000,00 1.006.145,00 7.236.145,00 

Општинско веће 3.200.000,00 532.800,00 3.732.800,00 2.900.000,00 468.350,00 3.368.350,00 

Општински правобарнилац 

1.600.000,00 266.400,00 1.866.400,00 1.625.000,00 262.438,00 1.887.438,00 

Општинска управа 42.376.500,00 7.429.100,00 49.805.600,00 44.250.000,00 7.146.375,00 51.396.375,00 

Библиотека  1.650.000,00 275.000,00 1.925.000,00 1.900.000,00 306.850,00 2.206.850,00 

Центар за културу 1.650.000,00 275.000,00 1.925.000,00 1.900.000,00 306.850,00 2.206.850,00 

Вртић 12.400.000,00 2.064.600,00 14.464.600,00 13.500.000,00 2.180.250,00 15.680.250,00 

Tуристичка организа ција  
    0     0,00 

МЗ     0 750.000,00 121.125,00 871.125,00 

УКУПНО 74.000.000,00 12.695.000,00 86.695.000,00 78.030.000,00 12.601.846,00 90.631.846,00 



Budžet 2022 
 

Datum štampe: 03.12.2021 11:41:29   
 

 
2021   Strana 48 od 76 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Средства буџета у износу од 331.604.000,00 динара, средства из сопствених извора у износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 33.960.000,00 динара, утврђена су и 

распоређена по програмској класификацији, и то:  
 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 - 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ 

И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1101 

Закон о планирању и 

изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009-испр., 

24/2011, 121/2012, 

132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019 И 

37/2019) 

Планираном 

програмском 

активношћу обезбеђују 

се средства за израду 

планова, стамбену 

подршку, постављање 

таблица са називима 

улица 

Просторни развој у складу 

са плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијо

м 

80 80 90 90 100 

1.000.000,00 0,00 1.550.000,00 2.550.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

КОМИСИЈЕ ЗА 

ПЛАНОВЕ 

Начелник 

општинске 

управе, 

Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

0001 

Закон о планирању и 

изградњи (Сл гл РС 

број:72/09,... и 9/2020),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19). 

Повећање покривености 

територије планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Повећање покривености 

територије планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Усвојен 

просторни план 

града/општине 

1 1 0 0 0 

0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 

ПЛАН 

ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Стамбена 

подршка 
0004 

Одлука о пружању 

стамбене подршке на 

територији општине 

Жабари (СЛ. галсник 

општине Жабари 

10/2018) 

Стамбена подршка се 

остварује кроз пет мера, 

које ће посебним актом 

бити прецизиране. 

Планско управљање 

стамбеном подршком 

Број корисника 

стамбене 

подршке 

1 1 5 6 7 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

ЗАПИСНИЦИ 

КОМИСИЈА 

Небојша 

Миловановић, 

Начелник 

општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Означавање 

назива улица, 

тргова и зграда 

кућним 

бројевима 

0006 

Правилник о адресном 

регистру, Закон о 

државном премеру и 

катастру, Закон о 

регистру просторних 

јединица и адресном 

регистру 

Набавка таблица са 

називима улица и кућних 

бројева и њихова 

уградња 

Лакше сланажење у 

насељеним местима 

Број 

постаљењих 

таблица са 

називима улица 

464 464 1 1 0 

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Записник стручног 

надзора 

Небојша 

Миловановић 

Број таблица са 

обележеним 

кућним 

бројевима 

2534 2534 1 1 0 
Записник стручног 

надзора 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

2 - 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

1102 

Закон о комуналним 

делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 

88/2011, 104/2016 и 

95/2018) 

Закон о управљању 

Спровођење радњи из 

области комуналне 

делатности у циљу 

унапређења квалитета 

живота становника на 

територији Општине 

Повећање покривености 

насеља и територије 

рационалним јавним 

осветљењем 

Дужина улица и 

саобраћајница 

(км) које су 

покривене 

јавним 

осветљењем у 

90/100 90/100 90/100 90/100 90/100 21.068.000,00 0,00 11.482.000,00 32.550.000,00 
ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Начелник 

општинске 

управе, 

Небојша 

Миловановић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

отпадом ("Службени 

гласник РС", бр. 36/09, 

88/10, 14/16 и 95/18-

др.закон) 

кроз рационално 

обављање комуналних 

делатности и повећање 

обухвата пружања 

комуналних услуга 

односу на 

укупну дужину 

улица и 

саобраћајница 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање/одр

жавање јавним 

осветљењем 

0001 

Закон о комуналним 

делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018) 

Одржавање јавног 

осветљења на територији 

општине Жабари које 

обухвата интервенције на 

постојећој мрежи на 

целој територији 

општине Жабари 

Адекватно управљање 

јавним осветљењем 

Укупан број 

интервенција по 

поднетим 

иницијативама 

грађана за 

замену светиљки 

када престану да 

раде 

100 100 110 120 120 

9.918.000,00 0,00 11.482.000,00 21.400.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Зоохигијена 0004 

Закон о комуналним 

делатностима,  

Закон о заштити животне 

средине, 

Хумано збрињавање паса 

луталица  преко 

овлашћене зоохигијенске 

службе путем којих 

животиње добијају 

третмане вакцинације, 

чиповања, лечења и 

стерилизације и 

уништавање ларви 

комараца третирањем 

препаратима са земље 

Унапређење заштите од 

заразних и других болести 

које преносе инсекти 

Број извршених 

запрашивања за 

сузбијање 

комараца и 

крпеља 

3 3 3 4 4 

3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 

иЗВЕШТАЈ 

КОМУНАЛНОГ 
ИНСПЕКТОРА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће 

0008 

Закон о комуналним 

делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018) 

Обезбеђивање услова за 

квалитетно пружање 

услуга водоснабдевања у 

општини Жабари. 

У оквиру коришћења 

воде у јавне сврхе, 

подразумева се и 

коришћење воде са 

јавних чесми на 

територији општине 

Жабари 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по 

км водоводне 

мреже 

3 3 3 2 2 

8.050.000,00 0,00 0,00 8.050.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА ЈКП 

КОМУНАЛАЦ 

ЖАБАРИ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

Број насеља у 

којима се врши 

реконсрукција 

водоводне 

мреже 

 1 4 4 5 
Извештај стручног 

надзора 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

3 - ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

1501 

Статут општине 

Жабари ("Службени 

гласник општине 

Жабари" бр. 1/19)  

Стратегија одрживог 

развоја 

Подржка еконосмском 

развоју и повоећању 

запошљавања 

Повећање  запослености 

на територији 

града/општине 

Број 

становника 

града/општине 

који су 

запослени на 

новим радним 

местима, а 

налазили су се 

на евиденцији 

НСЗ 

10 10 10 15 15 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 

НАЦИОНАЛНЕ 

СЛУЖБЕ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Начелник 

општинске 

управе, 

Небојша 

Миловановић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(разврстаних  

по полу и 

старости) 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мере активне 

политике 

запошљавања 

0002 

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19)  

Стратегија одрживог 

развоја општине Жабари 

Смањење незапослености 

на територији општине 

Жабари 

Повећање броја запослених 

кроз мере активне политике 

запошљавања 

Број 

новозапослених 

кроз реализацију 

мера активне 

политике 

запошљавања 

7 12 12 10 12 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 

НАЦИОНАЛНЕ 

СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
1502 Закон о туризму 

Функционисање 

установе и подршка ка 

унапређењу туристичке 

понуде 

Повећање прихода од 

туризма 

Пораст прихода 

од боравишне 

таксе 

10000 100000 200000 250000 300000 

1.610.000,00 0,00 0,00 1.610.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директро 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

развојем туризма 
0001 

Закон о туризму 

(Сл.гласник РС, бр. 

17/19) 

Промоција и унапређење 

туристичке понуде 

општине Жабари, 

довођење све већег броја 

туриста, основно 

функционисање 

туристичке организације 

Повећање квалитета 

туристичке понуде и услуге 

Број уређених и 

на адекватан 

начин 

обележених 

(туристичка 

сигнализација) 

туристичких 

локалитета у 

граду/општини у 

односу на 

укупан број 

локалитета 

1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 

1.610.000,00 0,00 0,00 1.610.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Директор 

туристичке 

организације, 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

5 - 

ПОЉОПРИВР

ЕДА И 

РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

0101 
Програм пољопривреде 

и руралног развоја 

Мере подршке 

обухваћене Програмом 

пољопривреде и 

руралног развоја које 

обухватају директна 

плаћања и мере 

руралног развоја-регрес 

за репроматеријал, 

матичну службу, 

стручне скупове-сајам у 

Унапређење 

конкурентности 

произвођача 

Просечна 

величина 

поседа 

(коришћеног 

пољопривредно

г земљишта) по 

пољопривредно

м газдинству 

1 1 3 5 5 

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОЉОПРИВРЕД

У 

Начелник 

општинске 

управе, 

Небојша 

Миловановић 

       

       



Budžet 2022 
 

Datum štampe: 03.12.2021 11:41:29   
 

 
2021   Strana 51 od 76 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

земљи, као и радионице 

из области 

пољопривреде 
 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у 

локалној 

заједници 

0001 

Закон о пољопривредном 

земљишту( "Сл.гласник 

РС"бр.62/06,65/08 и 

др.закон , 41/09, 

112/2015, 80/17 и 95/18- 

др.закон);  

Закон о подстицајима у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

(Сл.гласник РС" бр.10/13, 

142/14, 103/15 и 101/16); 

Унапређење и развој 

пољопривредне 

производње; 

Стварање услова за развој и 

унапређење пољопривредне 

производње 

Број едукација 

намењених 

пољопривредни

м произвођачима 

на територији 

града/општине 

2 1 3 4 4 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 
КОМИСИЈЕ О 

СПРОВОЂЕЊУ 

МЕРА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мере подршке 

руралном 

развоју 

0002 

Закон о подстицајима у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

("Сл.гласник РС"бр.10/13 

, 142/14, 103/15 и 101/16); 

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19). 

Ревитализација села 

Унапређење руралног 

развоја 

Број 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која 

су корисници 

мера руралног 

развоја у односу 

на укупан број 

пољопривредних 

газдинстава 

22 22 20 21 21 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

КОМИСИЈЕ О 

СПРОВОЂЕЊУ 
МЕРА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

6 - ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0401 
Закон о заштити 

животне средине 

У оквитру овог 

програма планирана су 

средства за заштиту и 

унапређења животне 

средине. 

Унапређење управљања 

комуналним и осталим 

отпадом 

Проценат 

становништва 

покривеног 

услугом 

прикупљања 

комуналног 

отпада 

95 95 95 100 100 

11.190.000,00 0,00 368.000,00 11.558.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 

ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРА ФЦЦ 

ЕКО 

Наченик 

општинске 

управе, 

Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

отпадним 

водама 

0004 

Закон о заштити животне 

средине ("Службени 

гласник РС", бр. 135/04, 

36/09 - др. закон, 72/09 - 

др. закон, 43/11 - Одлука 

УС РС, 14/16, 76/18 и 

95/18-др.закон); 

Спровођење политике 

заштите животне средине 

Максимална могућа 

покривеност корисника и 

територије услугама 

уклањања отпадних вода 

Проценат 

покривености 

територије 

услугама 

прикупљања и 

одвођења 

отпадних вода 

(мерено кроз 

број насеља у 

односу на 

укупан број 

насеља) 

6,60 6,60 6,60 13.30 14.10 
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
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верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

комуналним 

отпадом 

0005 

Закон о управљању 

отпадом ("Службени 

гласник РС", бр. 36/09, 

88/10, 14/16 и 95/18-

др.закон) 

Унапређење управљања 

отпадом и уређење 

депоније у циљу заштите 

животне средине 

Спровођење редовних 

мерења на територији 

града/општине и испуњење 

обавеза у складу са 

законима 

Број извршених 

контрола или 

надзора мера 

поступања са 

отпадом у 

складу са 

законом о 

управљању 

отпадом 

2 2 2 3 3 

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

ИНСПЕКЦИЈСКО

М НАДЗОРУ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Санација 

бујичних потока 
4001 

Закон о заштити животне 

средине (СЛ.гласник РС 

број 135/04,...95/18) 

Чишћење бујичних 

потока на територији 

општине 

Спровоеђење превентивних 

мера од поплава 

Број санираних 

потока 
5 10 10 10 7 

1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 

Извештај стручног 

надзора 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Пројекат 

канализационе 

мреже у 

Александровцу 

и Жабарима 

5001 

Закон о управљању 

отпадом (Сл. гласник РС 

број 

36/09,88/10,14/16,95/18) 

Израда пројектне 

документације за 

канализациону мрежу у 

налсељима Жабари и 

Александровац 

Побољшање услуга 

пружања комуналне 

делатности 

Урађена 

пројектна 

докумјентација 

/ 1 1 0 0 

0,00 0,00 368.000,00 368.000,00 

ИЗВЕСТАЈ О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Чиста Србија 7001 

Закон о управљању 

отпадом ("СЛ. галсник 

РС" бр.36/09,88/10,14/16 

и 95/18-др.закон) 

Изградити постројења за 

прераду отпадних вода и  

потпуно нове 

канализационе мреже 

Максимална могућа 

покривеност корисника 

ускугама уклањања 

отпадних вода 

Број насеља 6 6 6 6 8 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

ИЗВЕСТАЈ О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Начелник 

општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

7 - 

ОРГАНИЗАЦИ

ЈА 

САОБРАЋАЈА 

И 

САОБРАЋАЈН

А 

ИНФРАСТРУК

ТУРА 

0701 

Закон о јавним 

путевима, Стратегија 

одрживог развоја 

Издвојана средства за 

асфалтирање, пројектну 

документацију, летње 

одржавање путева, 

ревитализацију 

пољских путева 

Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо економском развоју 

Дужина 

изграђених 

саобраћајница 

које су у 

надлежности 

града/општине 

(у км) 

150 150 150 150 150 

12.100.000,00 0,00 11.800.000,00 23.900.000,00 

ИЗВЕСТАЈ О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 
Небојша 

Миловановић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
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Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

0005 

Закон о путевима (Сл гл 

РС бр. 41/18 и 95/2018 - 

др.закон) 

Закон о безбедности 

саобраћају на путевима 

("Сл. гласник РС", бр. 

41/2009, ... 87/2018, 

23/2019 и 128/2020 - др. 

закон) 

Стратегија одрживог 

развоја 

Унапређење и безбедност 

саобраћаја кроз 

реализацију активности 

дефинисаних кроз 

програм безбедности 

саобраћаја. 

Унапређење безбедности у 

саобрацају 

Број 

постављених 

саобрацајних 

знакова 

2 1 4 5 5 

2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 

ЗАПИСНИК 

КОМИСИЈЕ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Ревитализација 

пољских путева 

и тарупирање 

4001 

Закон о путевима 

(СЛ.гласник РС  бр.41/18 

и 95/2018), Закон о 

безбедности саобраћаја 

на путевима (СЛ. гласник 

РС бр. 

41/2019,...128/2020) 

Унапређење организације 

саобраћаја и унапређење 

саобраћајне 

инфрастуктуре у ЛС, 

нарочито омогућавање 

становништву бољи 

прилазак њивама 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

ревитализованих 

км 

5 5 5 5 6 

6.150.000,00 0,00 0,00 6.150.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Начелник 

општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Летње 

одржавање 

локалних путева 

4002 

Закон о путевима  (Сл. 

Гласник РС број 

41/2018,95/2018), Закон о 

безбедности саобраћаја 

на путевима (СЛ. 

Гласник РС број 

41/2009,…128/2020) 

Унапређење услова за 

лакши транспорет робе и 

путника 

Поправљање стања улица 

Број тона 

утрошеног 

материјала 

128 128 130 150 130 

3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 

Извештај стручног 

надзора 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине 

5002 

Закон о путевима  (Сл. 

Гласник РС број 

41/2018,95/2018), Закон о 

безбедности саобраћаја 

на путевима (СЛ. 

Гласник РС број 

41/2009,…128/2020) 

Асфалтирање улица на 

територији општине 

Унапређена саобраћајна 

инфрастуктура 

Број 

асфалтираних 

километара 

1 1 6 6 7 

0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 

Извештај стручног 

надзора 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Набавка камере 

за безбедност 

саобраћаја 

5003 

Закон о безбедности 

саображаја на путевима 

(Сл.гласник РС 

41/2009,...128/2020) 

Стварање услова  за 

повећање безбедности 

саобраћаја и поштовање 

саобраћајних прописа 

Унапређење безбедности у 

саобрацају 

Смањен број 

саобраћајних 

несреца 

10 1 5 4 3 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Израда 

пројектне 

документације 

5005 

Закон о путевима 

("СЛ.гласник РС број 

41/2018,95/2018") 

Унапређење саобраћајне 

инфрастуктуре 

Унапређење саобраћајне 

инфрастуктуре 

Број урађених 

пројеката 
 5 7 8 9 

0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 
Начелник 

општинске 

управе, Небојша        
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Програм / ПА / 

пројекат 
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Вредност у 
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Очекивана 

вредност у 
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Циљана 

вредност у 

2024.   
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Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       Миловановић 

 

       

       

       

 

       

       

       

8 - 

ПРЕДШКОЛС

КО 

ВАСПИТАЊЕ 

2002 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања (Сл. гласник 

РС. број 88/17,...6/20) 

Организовано 

предшколско 

васпитање и 

образовање доприноси 

квалитетнијем 

школовању 

Повећање  обухвата деце 

предшколским 

васпитањем  и  

образовањем 

Проценат деце 

која су уписана 

у предшколске 

установе (Број 

деце која су 

уписана у 

предшколске 

установе у 

односу на 

укупан број 

деце у 

граду/општини 

(јаслена група, 

предшколска 

група и ППП) 

90 90 90 90 90 

21.512.250,00 0,00 1.960.000,00 23.472.250,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директорка 

предшколске 

установе, Весна 

Живковишћ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

и остваривање 

предшколскогва

спитања и 

образовања 

0002 

Закон о основама система 

образовања и васпитање 

(СЛ.гласник РС 

бр.88/17,...6/20 

Делатнос ПУ је 

предшколсо образовање 

и васпитање, Установа 

остварује предшколско 

образовање и васпитање, 

превентивно-здравствену 

и социјалну заштиту, 

негу и исхрану деце до 

поласка у школу 

Унапређење квалитета 

предшколског образовања и 

васпитања 

Проценат 

стручних 

сарадника који 

су добили 

најмање 24 бода 

за стручно 

усавршавање 

кроз учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

у односу на 

укупан број 

стручних 

сарадника 

9 9 9 9 9 

21.512.250,00 0,00 1.960.000,00 23.472.250,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директорка 

предшколске 

установе, Весна 

Живковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
2003 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања 

("СЛ.гласник РС" 

бр.88/17,...6/20) 

Доступност основног 

образовања 

Потпуни обухват 

основним образовањем и 

васпитањем 

Обухват деце 

основним 

образовањем 

(разложено 

према полу) 

137м/209ж 137м/209ж 137м/209ж 0 0 

35.014.000,00 0,00 2.150.000,00 37.164.000,00 

ИЗВЕСТАЈ О 

РАДУ 

Начелник 

општинске 

управе, 

Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 0001 Закон о основама система Обезбеђење услова за        12.374.000,00 0,00 0,00 12.374.000,00  Директор, 
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пројекат 
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Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

делатности 

основног 

образовања 

образовања и васпитања 

(СЛ.гласник бр.88/17, 

...6/20) 

квалитетно обазвљане 

наставе у ОШ, У оквиру 

ове програмске 

активности обзебеђују се 

средства за трошкове 

превоза запоселних, 

јубиларне награде, сталне 

трошкове, 

трош.материјала, 

специјализоване услуге,... 

       Славица Којић 

       

Унапређење квалитета 

образовања и васпитања у 

основним школама 

Обухват деце 

основним 

образовањем, 

разврстан по 

полу 

124м/115ж 124м/115ж 125м/116ж 121м/115ж 122м/116ж 
ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 

Закон о основама система 

образовања и васпитања 

("Сл.глсаник РС" 

бр.88/17,...6/20), 

Правилник о 

критеријумима и 

стандардима установее 

која обавља делатност 

образовања и васпитања 

Обезбеђење услова за 

квалитетно обаувљање и 

извођење наставе у ОШ. 

У оквиру ове програмске 

активности обезбеђују се 

средства за превоз 

запослених, јубиларне 

награде, сталне 

трошкове, услуге по 

уговору, трошкове 

путовања, 

специјалнизоване услге.. 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

(разврстани по 

полу) 

7м/6ж 7м/6ж 6м/7ж 6м/6ж 6м/5ж 

18.040.000,00 0,00 0,00 18.040.000,00 

ДНЕВНИК 

ОБРАЗОВНИ 

Директор, Дејан 

Ђуровић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 

Закон о основама система 

обрзаовања и васпитања, 

Општинска одлука о 

материјалној помоћи 

Накнада трошкова 

превоза ученика 

основних школа, од 

подручник школа ка 

матичној школи 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

(разврстани по 

полу) 

15м/14ж 15м/14ж 13м/16ж 15м/16ж 13м/16ж 

4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 

ДНЕВНИК 

ОБРАЗОВНИ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Обнова и 

унапређење 

објекта ОШ 

"Дуде Јовић"у 

улици Кнеза 

Милоша 117 и 

завршетка 

објекта анекса и 

фискултурне 

сале у Жабарима 

7001 

Закон о основном 

образовању и васпитању 

(Сл. гласник РС број 

55/13,...6/2020) 

Стварање комплетних 

услова за школовање 

ђака 

Потпуни обухват основним 

образовањем и васпитањем 

Завршетак 

фискултурне 

сале 

/ 1 1 0 0 

0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 

Извештај стручног 

надзора 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

11 - 

СОЦИЈАЛНА 

И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 

0902 
Закон о социјалној 

заштити 

Материјални трошкови 

Центра за социјални 

рад 

Повећање доступности 

права и услуга социјалне 

заштите 

Проценат 

корисника 

финансијске 

подршке и 

подршке у 

натури у односу 

на укупан број 

корисника 

социјалне и 

дечје заштите 

29 29 30 30 30 

23.640.000,00 0,00 3.400.000,00 27.040.000,00 

Евиденција 

Центра за 

социјални рад 

Директор 

центра за 

социјални рад 

Проценат 

корисника 

локалних 

социјалних 

услуга у односу 

на укупан број 

корисника 

4,58 4,58 5 5 5 
Евиденција 

Центра за 

социјални рад 



Budžet 2022 
 

Datum štampe: 03.12.2021 11:41:29   
 

 
2021   Strana 56 od 76 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

социјалне и 

дечје заштите 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

0001 

Закон о социјалној 

заштити, Одлука о 

додели средстава 

невладиним 

организацијама 

 

Унапређење заштите 

сиромашних 

Број корисника 

једнократне 

новчане помоћи 

у односу на 

укупан број 

грађана 

1000/10000 1000/10000 1000/10000 1000/10000 1000/10000 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Председник 

комисије 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Обнављање 

делатности 

установа 

социјалне 

заштите 

0005 
Закон о социјалној 

заштити 

Унашређење заштите 

сиромашних 

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 

4,58 4,58 5 5 5 

4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директор 

Центра за 

социјални рад 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Дневне услуге у 

заједници 
0016 

Закон о социјалној 

заштити(Сл. гласник РС 

бр.24/11), Годишњи план 

рада Центра за социјални 

рад 

 

Унапређење доступности и 

ефикасности дневних услуга 

у заједници за стара лица 

Јединични 

трошкови по 

сату 

351 351 351 351 351 

3.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.800.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директор 

Центра за 

социјални рад 

Број корисника 

услуге Помоћ у 

кући, разврста 

по полу 

28,/72ж 28м/72ж 28м/72ж 28м/72ж 28м/72ж 

Решења о 

признавању права 

на коришћење 

услуге"Помоћ у 

кући" 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног крста 

0018 

Закон о црвеном крсту 

Србије ( „Сл. гласник РС, 

бр. 107/2005“) 

Закон о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, ... и 

47/2018) 

Црвени крст помаже 

свим људима у виду 

давања хуманитарне 

помоћи (пакета) и  

организује акције 

добровољног давања 

крви. 

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 

150 150 150 150 150 

480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић        
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Подршка деци и 

породици са 

децом 

0019 

Општинске одлуке о 

материјалној помоћи 

породици са децом 

Унапређење материјалне 

подршке за децу и 

породицу и побољшање 

услова за задовољење 

основних потреба деце 

Обезбеђивање финансијске 

подршке за децу и породицу 

Број деце која 

примају 

финансијску 

подршку у 

односу на 

укупан број деце 

у граду/општини 

350 350 350 350 320 

14.760.000,00 0,00 900.000,00 15.660.000,00 

ИЗВЕСТАЈ О РАДУ 

Одељење за 

привреду, 

урбанизам и 

друштвене 

делатности и 

Наченик ОУ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка рађању 

и родитељству 
0020 

Одлука о финасијској 

подршци породици са 

децом 

Подршка породицама за 

остварење жељеног броја 

деце 

Подршка породицама да 

остваре жељени број деце 

Број деце 

корисника 

давања у 

укупном броју 

рођене деце 

1 1 3/50 5/60 7/70 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Одељење за 

привреду, 

урбанизам и 

друштвене 

делатности 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реконструкција 

Центра за 

социјални рад у 

Жабарима 

7002 
Закон о доцијалној 

заштити 

Реконстукција зграде 

Центра за социјални рад, 

од стране...уз обезбеђење 

средстава од стане ЛС за 

сручни надзор. 

Реконструисан објекат 

Центра за социјални рад 

Објекат 1 1 1 1 1 

0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 

 

Начелник ОУ, 

Небојша 

МИловановић, 

као и сручни 

надзор 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

12 - 

ЗДРАВСТВЕН

А ЗАШТИТА 

1801 
Закон о здравственој 

заштити 

Здравствена заштита је 

делатност друштва са 

основним циљем 

заштите и очувања 

зрдавља становништва 

Унапређење здравља 

становништва 

Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директор Дома 

здравља 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

0001 

Закон о здравственој 

заштити ("Службени 

гласник РС", број 25/19) 

Финансирањем примарне 

здравствене заштите 

побољшавају се услови 

рада запослених и 

квалитет пружених 

здравствених услуга 

Унапређење доступности, 

квалитета и ефикасности 

примарне здравствене 

заштите 

Број 

здравствених 

радника/лекара 

финансираних 

из буџета 

града/општине 

1 1 1 1 1 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Директор Дома 

здравља, Ненад 

Дмитров        
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

Мртвозорство 0002 

Закон о здравственој 

заштити ("Службени 

гласник РС", број 25/19) 

Овом програмском 

активношћу се 

обезбеђују средства за 

стручно утврђивање 

времена и узрока смрти 

умрлих лица изван 

здравствене установе и 

издавање потврде о 

смрти које ће издавати 

овлашћени лекари Дома 

здравља Жабари. 

 

      

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Спровођење 

активности из 

области 

друштвене бриге 

за јавно здравље 

0003 

Закон о здравственој 

заштити ("Службени 

гласник РС", број 25/19) 

Овом програмском 

активношћу се 

обезбеђују средства за 

услуге хитне медицинске 

помоћи неосигураним 

лицима односно 

рефундирање трошкова 

Дому здравља Жабари 

који настају при пружању 

услуга неосигураним 

лицима 

Стварање услова за очување 

и унапређење здравља 

становништва 

Број посебних 

програма и 

пројеката из 

области јавног 

здравља 

1 1 1 2 2 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСА

ЊА 

1201 Закон о култури 

Очување, унапређење и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа 

Подстицање развоја 

културе 

Број 

реализованих 

програма на 

1000 

становника 

који доприносе 

остваривању 

општег 

интереса у 

култури 

1 1 10 10 10 

17.615.700,00 0,00 1.250.000,00 18.865.700,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директор 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

установа 

културе 

0001 
Закон о култури, Статут 

установе 

Трошкови приликом рада 

установе и организовања 

манифестација 

Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

Број запослених 

у установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у 

ЈЛС 

4/40 4/40 4/40 4/40 4/40 

5.074.850,00 0,00 0,00 5.074.850,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директор 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

установа 

културе 

0001 

Законо о библиотечкој-

информационој 

делатности 

Функционисање установе 

и пружање грађанима 

могућност за учешће на 

такмичењу рециотатора, 

књихжевним вечерима 

Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

Број запослених 

у установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у 

ЈЛС 

2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 

3.860.850,00 0,00 0,00 3.860.850,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 
Директор 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

установа 

културе 

0001   

 

      

700.000,00 0,00 200.000,00 900.000,00 

 

Начелник 

општинексе 

управе Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

система очувања 

и представљања 

културно-

историјског 

наслеђа 

0003 

Закон о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020) 

Очување и заштита 

културног наслеђа 

Очување и заштита 

културног наслеђа 

Проценат 

споменика 

културе код 

којих су на 

годишњем нивоу 

извршена 

улагања у 

односу на 

укупан број 

споменика 

културе у 

надлежности 

ЈЛС 

40 40 50 50 60 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 
КОМИСИЈЕ ЗА 

ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА 

ТРАДИЦИОНАЛН

ИМ И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 
Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса 

у области јавног 

информисања 

0004 

Закон о јавном 

информисању и 

медијима("Сл. гласник 

РС" бр.83/2014, 85/2015, 

12/2016 

Обезбеђење средстава за 

јавно информисање 

медијских кућа путем 

конкурса, као и издвајање 

средстава за ускуге 

информисања, огласе... 

Повећана понуда 

квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота локалне 

заједнице 

Број 

програмских 

садржаја 

подржаних на 

конкурисма 

јавног 

информисања 

/ 1 3 4 5 

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

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Манифестација: 

"Четерешко 

прело" 

4001 
Листа годишњих 

манифестација 

Очување култруно-

историског наслеђа кроз 

одржавање 

манифестације, 

представљање КУД-ова 

са наше територији и из 

целе Србије, ликовна 

колонија... 

Неговање традиције 

Број 

послетилаца 

манифестације 

1        1000 2300 2500 2600 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

Извештај о раду 

установе културе 

Директор 

Центра за 

културу 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остале културне 

манифестације 
4002 

Листа манифестација на 

територији наше 

општине 

Одржавање 

манифестација у селима 

наше општине 

Неговање традиције 

Број 

послетилаца 

манифестације 

1 2000 2400 2500 2600 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 
Извештај о раду 

установе културе 

Директор 

Центра за култур 
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Програм / ПА / 

пројекат 
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Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Видовдански 

сабор 

хармоникаша 

4003 
Листа одржаваних 

манифестација 

Одржавање такмичења 

хармоникаша у насељу 

Сибница 

Неговање традиције 

Број учесника у 

такмичењу 
1 10 15 20 25 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

Извештај о раду 

установе културе 

Директор 

Центра за култур 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Дани библиотеке 4004 
Програм о раду Народне 

библиотеке 

Обележавање Дана 

библиотек и 

организовање књижевних 

већери 

Обележавање Дана 

библиотеке и организовање 

књижевних вечери 

Укупан број 

посетиоца на 

културном 

догађају 

1 52 55 58 60 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

Извештај о раду 

установе културе 

Директор 

библиотеке 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Смотра 

рецитатора 
4005 

Програм рада Народне 

библиотеке 

Подршка младим 

рецитаторима, очување 

традиције рецитовања 

Очување традиције 

рецитовања 

Укупан број 

посетиоца на 

културном 

догађају 

1 35 35 40 50 

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 

Извештај о раду 

установе културе 

Директор 

Народне 

билбиотеке 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реконстукција 

Дома културе 
5001 Закон о култури 

Стварање простора за 

културно-уметнички 

програм 

Доводјење Дома културе у 

функционалан изглед са 

условима за обављање 

основне делатости 

Број одржаних 

културно-

уметничких 

програма на 

годишњем нивоу 

/ 1 10 12 12 

500.000,00 0,00 1.050.000,00 1.550.000,00 

Извештај о раду 

установе културе 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

1301 Закон о спорту 

Подрашка спортским 

организацијама и 

спровођењу 

омладинких политика 

Обезбеђење услова за 

бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине 

Број спортских 

организација 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта 

20 20 20 20 20 

10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Начелник ОУ 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

0001 

Закон о спорту 

(Сл.гласник РС, бр. 

10/2016),  

Правилник о одобравању 

и финан. програма којима 

се задовољавају потребе 

и интереси грађана у 

области спорта. ("Сл. гл 

општине Жабари" бр. 

17/20). 

Давања субвенција свим 

регистрованим 

спортским клубовима и 

удружењима на 

територији општине 

Жабари 

Унапређење подршке 

локалним спортским 

организацијама преко којих 

се остварује јавни интерес у 

области спорта 

Број годишњих 

програма 

спортских 

организација 

финансираних 

од стране 

града/општине 

4 4 5 5 5 

10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

КОМИСИЈЕ ЗА 

СПОРТ 

Стефан 

Момчиловић 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

15 - ОПШТЕ 

УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0602 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине 

Жабари ("Службени 

гласник општине 

Жабари" бр. 1/19) 

Реализација активности 

и мера дефинисаних 

финансијским планом 

МЗ 

Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

Суфицит или 

дефицит 

локалног 

буџета 

 117000000 120000000 90000000 70000000 

118.991.088,00 0,00 0,00 118.991.088,00 

Одлука о 

завршном рачуну 

Предсендик МЗ 

Цетереже 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

0001 

Устав РС( Сл гл РС бр: 

98/06), 

Закон о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 

47/2018) 

Кроз ову активност 

обезбеђују се зараде за 

запослене, трошкови 

превоза на посао, 

јубиларне награде, 

отпремнине, материјални 

трошкови везани за 

функционисање ОУ, као 

и одржавање зграда, 

објеката и опреме. 

Функционисање управе 

Проценат 

попуњености 

радних места 

која 

подразумевају 

вођење управног 

поступка 

80 80 80 80 85 

91.496.525,00 0,00 0,00 91.496.525,00 

ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦ

ИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 3 4 

292.000,00 0,00 0,00 292.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Кочетин 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 0002 Закон о локалној Реализација активности и Обезбеђено задовољавање Број 1 1 2 3 3 352.000,00 0,00 0,00 352.000,00 ИНТЕРНА Председник МЗ 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

месних 

заједница 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

ЕВИДЕНЦИЈА Полатна 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 12 15 17 

1.208.000,00 0,00 0,00 1.208.000,00 

 

Председник МЗ 

Влашки ДО 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 2 3 

585.000,00 0,00 0,00 585.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Свињарево 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 5 5 6 

953.000,00 0,00 0,00 953.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Симићево 

       

       

 
       

       



Budžet 2022 
 

Datum štampe: 03.12.2021 11:41:29   
 

 
2021   Strana 63 od 76 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 3 4 5 

692.000,00 0,00 0,00 692.000,00 

ЗАПИСНИК 

САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Председник МЗ 

Витежево 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 3 3 

395.000,00 0,00 0,00 395.000,00 

 

Председник МЗ 

Сибница 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 3 4 5 

694.000,00 0,00 0,00 694.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Четереже 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

2 2 5 5 6 644.000,00 0,00 0,00 644.000,00 
ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Брзоходе 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 2 3 

163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 

 

Председник МЗ 

Горња Ливадица 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 5 6 7 

1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Ореовица 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 5 5 6 

2.051.125,00 0,00 0,00 2.051.125,00 

 

Председник МЗ 

Породин 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

10 10 10 12 15 1.290.000,00 0,00 0,00 1.290.000,00  
Председник МЗ 

Александровац 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

месних заједница заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 2 2 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Точка 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 5 6 7 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

 

Председник МЗ 

Тићевац 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 15 16 18 

2.077.000,00 0,00 0,00 2.077.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Жабари 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

финансијским планом МЗ 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

1 1 2 3 3 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Миријево 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Општинско/град

ско 

правобранилашт

во 

0004 

Закон о 

правобранилаштву (Сл 

гласник РС бр. 55/2014),  

Одлука о општинском 

правобранилаштву 

општине Жабари 

Из ове активности 

финансирају се трошкови 

зарада општинског јавног 

правобраниоца, 

материјални трошкови 

везани за рад овог органа 

Заштита имовинских права 

и интереса града/општине 

Број решених 

предмета у 

односу на 

укупан број 

предмета на 

годишњем нивоу 

10/15 10/15 10/15 11/15 12/16 

2.868.438,00 0,00 0,00 2.868.438,00 

УПИСНИЦИ 

ОПШТИНСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦ
А 

Општински 

правобранилац, 

Бојан Петковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Текућа буџетска 

резерва 
0009   

 

      

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 

 

Оптшиенко веће 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Стална буџетска 

резерва 
0010   

 

      

1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 

 

Општинско веће 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

0014 

Закон о смањењу ризика 

од катастрофа и 

управљању ванредним 

ситуацијама;  

Уредба о садржају, 

начину израде и 

обавезама субјеката у 

вези са израдом процене 

ризика од катастрофа и 

планова заштите и 

спасавања ("Сл. гл. РС" 

број 102/2020 ) 

Ефикасни систем 

смањења ризика од 

катастрофа, превенција и 

управљање ванредним 

ситуацијама. 

Изградња ефикасног 

превентивног система 

заштите и спасавања на 

избегавању последица 

елементарних и других 

непогода 

Број 

идентификовани

х објеката 

критичне 

инфраструктуре 

(нпр. 

трафостанице) 

52 52 52 52 52 

520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 

ОПЕРАТИВНИ 

ПЛАН ЗАШТИТЕ 

ОД ПОПЛАВА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

       

       

16 - 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

2101 
Законон о локалној 

самоуправи 

Несметано 

функционисање 

извршних нивоа власти 

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе 

      

43.262.962,00 0,00 0,00 43.262.962,00 

 

Председник 

општиен Јован 

Лукић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

скупштине 
0001 

Закон о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, ... и 

47/2018) 

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19)  

Пословник скупштине 

општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

3/19) 

У оквиру ове програмске 

активности обезбеђују се 

средства за покривање 

следећих трошкова: 

зараде председника 

Скупштине, накнаде 

заменика председника и 

секретара Скупштине, 

превоз запослених, 

накнаде одборницима 

Скупштине, накнада 

члановим комисија. 

Функционисање локалне 

скуштине 

Број седница 

скупштине 
6 6 6 7 7 

12.822.438,00 0,00 0,00 12.822.438,00 

ЗАПИСНИЦИ СА 
СЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ 

Председник 

скупштине, 

Дејан Адамовић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002 

Закон о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, ... и 

47/2018) 

Закон о Буџетском 

систему ("Сл. гласник 

РС", бр. 54/2009, ... и 

72/2019) 

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

У оквиру ове програмске 

активности обезбеђују се 

средства за покривање 

следећих тошкова: зарада 

председника Општине 

његовог заменика и 

помоћника, трошкови 

превоза на посао, накнаде 

члановима комисија које 

је формирао. 

Функционисање извршних 

органа 

Број седница 

извршних органа 
10 10 12 12 12 

12.840.174,00 0,00 0,00 12.840.174,00 

ЗАПИСНИЦИ СА 

СЕДНИЦА ВЕЋА 

Председник 

општине, Јован 

Лукић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002 

Закон о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, ... и 

47/2018) 

Закон о Буџетском 

систему ("Сл. гласник 

РС", бр. 54/2009, ... и 

72/2019) 

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Из ове активности 

финансирају се накнаде 

члановима Општинског 

већа, као и материјални 

трошкови везани за рад 

већа. 

Функционисање извршних 

органа 

Број седница 

извршних органа 
10 10 12 12 12 

13.850.350,00 0,00 0,00 13.850.350,00 

ЗАПИСНИЦИ СА 

СЕДНИЦА ВЕЋА 

Председник 

општине, Јован 

Лукић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка раду 

извршних органа 

власти и 

скупштине 

0003 

Закон о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, ... и 

47/2018) 

Закон о Буџетском 

систему ("Сл. гласник 

РС", бр. 54/2009, ... и 

72/2019) 

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

Из ове активности 

финансирају се накнаде 

члановима Општинског 

већа, као и материјални 

трошкови везани за рад 

већа. 

Функционисање извршних 

органа власти скуштине 

Број 

припремљених 

седница 

6 6 7 7 8 

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 

ЗАПИСНИЦИ СА 

СЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ 

Председник 

скупштине, 

Дејан Адамовић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Манифестација 

:ДАНИ 

ОСЛОБОЂЕЊА 

ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 

4001 Статут општине Жабари 

Обележавање дана 

ослобођења општине 

Жабари 

Обележавање дана 

ослобођења општине 

Жабари 

Број додељених 

повеља, награда 
10 10 10 12 12 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

Одлука о додели 

октобарских 

награда 

Председник 

скупштине, 

Дејан Адамовић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2021.   

Очекивана 

вредност у 

2022.   

Циљана 

вредност у 

2023.   

Циљана 

вредност у 

2024.   

Циљана 

вредност у 

2025.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

       

       

       

Одржавање 

избора 
4002 

Статут општине Жабари, 

Закон о избору 

председника републике 

Одржавање избора на 

територији општине, како 

локалних тако и 

републичких, 

председничких 

Законито спровођење 

изборних радњи 

Проценат 

излазносит на 

изборе 

 1 70 1 1 

2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00 

ИЗВЕСТАЈ О РАДУ 

Предсеник 

изборне 

комисије 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

17 - 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОС

Т И 

ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

0501 

Уредба о утрврђивању 

Програма финасирања 

активности и мера 

унапређења ефикасног 

коришћења енергије у 

2021. години и 2022. 

години 

Подршка енергетском 

развоју ЈЛС 

Смањење потрошње 

енергије 

Укупна 

потрошња 

примарне 

енергије у 

јавним 

зградама (тен) 

1 1 1 1 0 

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

РЕШЕЊЕ О 

ПРИЗНАТОМ 

ПРАВУ 

Начелник ОУ 

Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Финансирање 

програма 

енергетске 

санације 

стамбених 

зграда, 

породичних кућа 

и станова на 

територији 

општине Жабари 

5001 

Правилник о финасијској 

подршци унапређењу 

енергетске ефикасности 

стамбених зграда, 

породичних кућа и 

станова на територији 

општине Жабари 

Безповратно 

суфинансирање мера 

енергетске ефикасности 

са циљем смањењем 

штетних емисија и 

уштеде енергије 

Унапређење термичког 

омотача и унапређење 

термотехничких система 

објекта 

Број  

прихваћених 

захтева 

28 28 30 30 30 

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

Извештај комисије 

Председник 

комисије 
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ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

ПРОГРАМ 1  

Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

Шифра 1101 
Сектор Урбанизам и просторно планирање  

Сврха Планирање, уређење и коришћење простора у локалној зајединци засновано на 

начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења 

земљишта. Подсицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и 

очување и унапређење вредности стамбеног фонда. 

 

Програмска активност 1101-0001 

Просторно и урбанистичко планирање 

Планирана средства су за редовне, поверене и изворне послове одељења за урбанизам који 

укључују издавање дозвола, поступк озакоњења, припрему планова. 

 

Програмска активност 1101-0004 

Стамбена подршка 

Планирана средства су за стамбену подршку локалном становништву, а на основу примене 

Одлуке о пружању стамбене подршке на територији Општине Жабари. Овом одлуком дефинисано је 

пет облика помоћи, а кроз буџет планирана је помоћ кроз унапређење услова становања. 

 

Програмска активност 1101-0006 

Означавање назива улица, тргова, и зграда кућним бројевима 

Средства су намењена за постављање табли са називима улица и кућних бројева,  која су 

прошле године набављена. 

 

ПРОГРАМ 2  

Назив КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ  

Шифра 1102 

Сектор Урбанизам и просторно планирање  

Сврха Пружања  комуналних  услуга  од  значаја  за  остварење  животних потреба  физичких  

и  правних  лица  уз  обезбеђење  одговарајућег квалитета, обима, доступности и 

континуитета;Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом;Редовно, сигурно и одрживо 

снабдевање водом за пиће становника,уређивање  начина  коришћења  и  управљања  изворима,  

јавним бунарима и чесмама  

 

Програмска активност 1102-0001 

Управљање/одржавање јавног осветљења 

Одржавање јавног осветљења на територији општине Жабари које обухвата интервенције на 

постојећој мрежи на целој територији општине, као и модернизација система јавне расвете применом 

паметне ЛЕД технологије. Све то има за циљ да усклади јачину, квалитет и тип осветљења са 

безбедоносним и законским захтевима и препорукама према типу саобраћајнице, његову 

пројектовану одрживост и адаптибилност у предвидимо вишедецениском оквиру. 

 

Програмска активност 1102-0004 

Зоохигијена 

Активност обухвата хумано збрињавање паса луталица преко овлашћене зоохигијенске 

службе (вакцинације, чиповање, лечење, стерилизација) као и уништавање ларви комараца 

третманима са земље, накнада штете услед уједа паса луталица. 
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Програмска активност 1102-0008 

Управљање и снабдевање водом за пиће 

Планирана је израда техничке документације – Израда техничке документације за реконструкцију 

водоводне мреже у општини Жабари – ИДР – Идејно решење, ПГД – пројекат за грађевинску 

дозволу и ПЗИ – пројекат за извођење за: замену азбестцементних, поцинкованих и полиетиленских 

водоводих цеви на водоводима у насељима Влашки До, Александровац, Симићево и Жабари у 

дужини од 27.000,00 метара. 

 

 

ПРОГРАМ 3  

Назив ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

Шифра 1501 
Сектор Економска и развојна политика  

Подршка привредном и економском развоју општине кроз подршку привредним субјектима, 

незапосленим лицима, пољопривредним газдинствима. Подршка обухвата саветодавно-

административну помоћ и финансијску подршку за запошљавање и усавршавање теже запошљивих 

категорија становништва. 

 

Програмска активност 1501-0002 

Мере активне политике запошљавања 

Активност обухвата реализацију мера активне политике запошљавања у складу са ЛПЗ-ом 

који укључује субвенције за самозапошљавање, отварање нових радних места кроз спровођење 

јавних радова на територији општине у сарадњи са Националном службом за запошљавање. 

 

 

ПРОГРАМ 4  

Назив РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

Шифра 1502  

Сектор Економска и развојна политика  

Сврха Унапређење туристичке понуде у граду/општини 

 

Програмска активност 1502-0001 

Управљање развојем туризма 

Активност обухвата промоцију и унапређење туристичке понуде општине, довођење све 

већег броја туриста. 

 

 

ПРОГРАМ 5  

Назив ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  

Шифра 0101  

Сектор Пољопривреда и рурални развој  

Сврха Унапређење пољопривреде на локалном нивоу 

 

Програмска активност 0101-0001 

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

Мере заштите и унапређења пољопривредног земљишта дефинисане програмом уређења и 

заштите пољопривредног земљишта,накнаде за рад комисије за врћање земљишта, накнаде за против 

градне стрелце, средства за дотације пољопривредним невладиним организацијама, стручне скупове-

пољопривредни сајмови. 

Програмска активност 0101-0002 

Мере подршке руралном развоју 

Овом активношћу су обухваћане мере подршке програмом пољопривреде и руралног развоја 

које обухватају подршку активним пољопривредним газдинствима. 
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ПРОГРАМ 6  

Назив ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Шифра 0401  

Сектор Заштита животне средине  

Сврха Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према 

животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом. 

 

Програмска активност 0401-0004 

Управљање отпадним водама 

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова на унапређењу заштите 

животне средине-проширењу канализационе мреже и радови на изградњи канализационе мреже. 

 

Програмска активност 0401-0005 

Управљање комуналним отпадом 

Унапређење управљања отпадом кроз јавно приватно партнерство. Одвоз отпада које 

спроводи јавно приватни партнер и обухваћена је цела општина. 

 

Пројекат: 0401-7001 

Пројекат: Чиста Србија 

У 2021. години започете су активности на пројекту «ЧИСТА СРБИЈА» који се реализује 

преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са партнером, кинеском 

компанијом CRBC. Кроз овај пројекат планирана су средства за израду пројектне документације за 

сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја општине Жабари. То обухвата подручја: 

магистрални канализацион оквир, канализациона мрежа у насељима:Породин, Жабари, Симићево, 

Ореовица, Александровац и Влашки До. 

 

ПРОГРАМ 7  

Назив ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

Шифра 0701  

Сектор Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  

Сврха Унапређење  организације  саобраћаја  и  унапређење  саобраћајне инфраструктуре у 

локалној самоуправи 

 

Програмска активност 0701-0005 

Унапређење и безбедност саобраћаја 

Средства која се наплаћују од казни у саобраћају користе се за унапређење и безбедност 

саобраћаја на територији општине Жабари.  

 

Пројекат: 0701-4001 

Ревитализација пољских путева и тарупирање 

Унапређење путне инфраструктуре у општини обухвата радове на одржавању атарских 

путева, приступачнијег прилаза пољопривредном земљишту, као и трупирање растиња поред пута. 

Пројекат 0701-4002 

Летње одржавање локалних путева 

Унапређење путне инфраструктуре кроз одржавање путева. Одржавање квалитетне путне 

мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача. 

Пројекат 0701-5005 

Израда пројектне документације 

Пре отпочињања асфалтирања, неопходно је припремити пројектну документацију за 

конкретну улицу. 

Пројекта 0701-5002 

Асфалтирање путева на територији општине Жабари 

Овај пројекат подразумева унапређење саобраћајне инфраструктуре. Обезбеђење ефикасног и 

рационалног спровођења превоза путника и робе, а самим тим допринос социо-економском развоју.  
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Пројекта 0701-5003 

Набавка камера за безбедност саобраћаја 

Овим пројекат реализовао би се у оквиру унапређења безбедности саобраћаја. Циљ би био 

повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода.  

 

ПРОГРАМ 8  

Назив ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  И ОБРАЗОВАЊЕ  

Шифра 2002  

Сектор Образовање  

Сврха Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

 

Програмска активност 2002-0002 

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 

Ова активност обухвата предшколско образовање и васпитање, превентивно – здравствену и 

социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу. Циљ ове активности је обезбеђивање 

адекватних услова за васпитно образовни рад са децом у складу са Законом о предшколском 

васпитању.Установа остварује делатност у Жабарима и Александровцу. 

 

ПРОГРАМ 9  

Назив ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Шифра 2003 

Сектор Образовање  

Сврха Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са 

прописаним стандардима 

 

Програмска активност 2003-0001 

Реализација делатности основног образовања 

Кроз ову активност се обезбеђују услови за квалитетно извођење наставе у две основне школе 

и 12 подручних школа. Циљ општине Жабари је да у складу са својим овлашћењима пружи подршку 

основним школама која омогућава да се у свим основним школама образовно васпитни рад одвија у 

прописаним условима. У оквиру ове програмске активности у буџету општине се обезбеђују 

средства за покривање следећих трошкова: превоз запослених, јубиларне награде, материјални 

трошкови, текуће поправке и одржавање, бесплатан ужина за ученике од 1-4 разреда, као и 

бесплатан превоз ученика основних школа. 

 

  

ПРОГРАМ 11  

Назив СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  

Шифра 0902 
Сектор Социјална заштита  

Сврха Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем 

становништву општине. 

 

Програмска активност 0902-0001 

Једнократне помоћи и други облици помоћи 

Овом активношћу обезбеђују се средства за пружање материјалне подршке-социјалне помоћи 

најугроженијим категоријама становништва и то у новцу (куповина лекова, намирница, обрада и 

смештај у дом, превоз социјално угрожених лица и сл. Права имају сва лица без сталних примања и 

признају се у складу са општинском одлуком по поступку који спроводи служба Центра за социјални 

рад. 

Кроз спровођење конкурса обезбеђују се средства за удружења, као и  подршка удружењима 

међуопштинског карактера чије услуге користе грађани са територије наше општине(удружење 

дистрофичара, савез слепих, савез глувих...) 
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Програмска активност 0901-0016 

Дневне услуге у заједници 

Подразумева се ангажовање геронтодомаћица  у оквиру услуге „Помоћ у кући за стара лица и 

лица са посебним потребама“ на територији општине (набавка намирница, помоћ око плаћања 

обавеза, набавка лекова, сређивања куће и дворишта и слично) Средства обезбеђује и  Министарство 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања а односи се искључиво на општине где је степен 

развијености испод Републичког просека. 

 

Програмска активност 0901-0018 

Подршка реализацији организацији Црвеног крста 

У остваривању циљева и задатака, Црвени крст помаже свим људима у виду давања 

хуманитарне помоћи а исто тако организује акције добровољног давања крви. 

 

Програмска активност 0901-0019 

Подршка деци и породицама са децом 

Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка деци предшколског 

узраста и деци која похађају основну школу у виду бесплатне ужине за материјално угрожене, 

бесплатан боравак у вртић за треће и свако наредно дете, превоза ђака средњих школа, уџбеници за 

ђаке прваке, ученичке награде за најбоље, материјалне помоћи студентима. Једнократне помоћи за 

свако рођено дете на територији наше општине.  

 

Програмска активност 0901-0020 

Подршка рађању и родитељству 

У овој активности предвиђена су средства за финансира вантелесна оплодње, која ће 

интерним актом бити прецизније дефинисана.  

 

ПРОГРАМ 12  

Назив ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

Шифра 1801 
Сектор Здравствена заштита  

Сврха Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, 

обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. 

Програмска активност 1801-0001 

Функционисање установа примарне здравствене заштите 

У оквиру здравствене заштите наставља се континуирано побољшање квалитета услова за рад 

и  пружања здравствене услуге грађанима општине. Финасијска помоћ установи Дома здравља за 

одржавање информационих система, додатног ангажовања специјалиста и сл. трошкова. 

 

Програмска активност 1801-003 

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 

Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва, кроз посебне програме и 

пројекте из области јавног здравља. 

 

ПРОГРАМ 13  

Назив РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Шифра 1201  

Сектор Култура, комуникације и медији  

Сврха Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа,културне  

разнорсности,  продукције  и  стваралаштва  у  локалној заједници;Остваривање  права  грађана  

информисање  и  унапређење  јавног информисања. 

 

Програмска активност 1201-0001 

Функционисање локалних установа културе 

Ова активност обухвата континуирану и организовану набавку библиотечке грађе и извора, 

обраду, очување и представљање грађе свим категоријама корисника (различитих узраста и 
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интересовања). Омогућавање слободног приступа библиотечкој грађи и изворима, подстицање 

грађана за квалитетно коришћење и конзумирање културних добара садражаној у библиотечкој 

грађи и изворима. 

Подизање културне свести  локалне заједнице се постиже низом културних програма различитих 

садржаја за разноврсну публику а све у циљу квалитетније културне понуде и подизања културне 

свести локалне заједнице. Поред промоције књига, трибина, креативних и едукативних радионица, 

библиотека сваке године обележава и организује Дан библиотеке, Смотру рециотатора. Центар за 

културу кроз пројекте организује културне манифестације попут Четерешког прела, Видовданског 

сабора хармоникаша и осталих манифестација на територији општине, чувајући на тај начин 

култрно-историско наслеђе. 

Одговорно лице за програмске активности и пројекте је директор библиотеке и директор 

центра за културу. 

Кроз учешће на конкурсу културно уметничка друшва, као невладине организације, могу 

добити средстава за неке њихове пројекте и програме. 

 

Програмска активност 1201-0003 

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

Кроз ову програмску активност општина Жабари путем конкурса пружа финансијску помоћ 

црквеним парохијама. 

 

Програмска активност 1201-0004 

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања 

Кроз ову активност настоји се информисање јавности о дешавањима на нашој територији кроз 

локалну штампу и путем телевизијских програм. Објављују се огласи. Путем конкурса финасирају се 

удружења из ове друштвене сфере пословања. 

 

ПРОГРАМ 14  

Назив РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

Шифра 1301  

Сектор Спорт и омладина  

Сврха је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и 

спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике 

 

Програмска активност 1301-0004 

Функционисање локалних спортских установа 

Спортски савез општине Жабари је преузела одговорност и обавезу да преузме примарну 

функцију у унапређењу и развоју спорта у општини кроз обезбеђење и побољшање услова за 

бављење спортом, где се пре свега мисли на подршку фудбалским клубовима, организацију турнира 

и школских такмичења. Кроз ову програмску активност, такође путем конкурса,  финасирају се 

удружења грађана (нпр. риболовци, ловци,…) 

 

 ПРОГРАМ 15  

Назив ОПШТЕ УСЛУГЕ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Шифра 0602 
Сектор Опште услуге јавне управе  

Сврха Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног 

интереса Одрживо  управљање  финансијама  и  администрирање  изворних прихода локалне 

самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и  

управљање јавним дугом. Пружање   ефикасне   интервенције,   ублажавање   последица   и 

обезбеђење  снабдевености  и  стабилности  на  тржишту  у  случају ванредних  ситуација 

 

Програмска активност 0602-0001  

Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

Кроз ову активност обезбеђују се зараде за запослене, трошкови превоза на посао, јубиларне 

награде, отпремнине, материјални трошкови везани за функционисање ОУ, као и одржавање зграда, 
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објеката и опреме. Обезбеђена су средства за набавку нових машина и опреме. 

Одговорно лице за наведене активности је начелник општинске управе. 

 

Програмска активност 0602-0002   

Функционисање Месних заједница 

У оквиру ове активности предвиђена су средства за редовно функционисање 17 месних 

заједница на територији општине Жабари. 

 

 

Програмска активност 0602-0004 

Општинско-градско правобранилаштво 

Из ове активности финансирају се трошкови зарада општинског јавног правобраниоца и 

материјални трошкови везани за рад овог органа. 

Одговорно лице за наведену активност је општински правобранилац. 

 

Програмска активност 0602-0009 

Текућа буџетска резерва 

У оквиру ове активности планирана су средства за апропријације које нису планиране у 

довољној мери. 

 

Програмска активност 0602-0010 

Стална буџетска резерва 

У оквиру ове активности планирана су средства за отклањање штетних последица насталих 

услед елементарних непогода. 

 

ПРОГРАМ 16  

Назив ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Шифра 2101 
Сектор Политички систем  

Сврха Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе 

 

Програмска активност 2101-0001 

Функционисање Скупштине 

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за покривање следећих трошкова: 

зараде председника скупштине, секретара скупштине, заменика секретара скупштине, накнаде 

заменика председника скуштине, превоз запослених, накнаде одборницима скупштине, накнаде 

члановима комисија које је формирала скупштина, материјални трошкови за рад скупштине, 

дотације политичким странкама за редовно функционисање.  

 

    Пројекат 2101-4002 

Одежавање избора ( избори 2022) 

    Обезбеђена су средства за спровођење избора.  

 

Програмска активност 2101-0002 

Функционисање извршних органа 

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за покривање следећих трошкова: 

зараде председника општине, његовог заменика, два помоћника и шефа кабинета, превоз  на посао,  

накнаде члановима комисија које је формирао извршни орган власти, материјални трошкови, РРА, 

трошкови за ангажовање независне контроле годишњих финансијских извештаја. Извршни орган је и 

веће. У оквиру општинског већа обезбеђене су плате за пет чланова већа и накнаде за два члана 

већа,као и  материјални трошкови. 
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Програмска активност 2101-0003 

Подршка раду извршних органа власти и скупштине 

  

Средства обезбеђена у овој програмској активности омогућиће несметано функционисање 

овог тела које подразумева предлагање Статута, Буџета и других Одлука и аката које доноси 

Скупштина и стара се о извршењу тих одлука.  

 

 

ПРОГРАМ 17 

Назив:ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Шифра:0501-5001 

Пројекат: Функционисање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова на територији општине Жабари 

Средства обезбеђена за крајне кориснике којима се додељују средства за спровођење мера 

енергетске санације. Средстав за уградњу и набавку материјала за термичку изолацију зидова, крова, 

таваница и осталих делова термичког омотача, за замени спољних прозира и врата, за набавку и 

инсталацију котлова. Ово је заједничко улагање са Министарство рударства и енергетике. 
 

 

 

                                                                                                      Аналитичар буџета 

 

Надица Ивковић, дипл економиста, с.р.
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     На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

Републике Србије“,  бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 

68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20),  и члана 15. и 40. Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“ бр.1/019), а на предлог Општинског 

већа општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана  17.12. 2021. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

ДА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2021. ГОДИНУ  САДРЖИ 

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 

   Завршни рачун буџета општине Жабари за 2021. 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 2021. годину, уз сагласност Државне ревизорске институције (уколико 

иста није  у могућности да сама изврши екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине 

Жабари за 2021. годину).  

        

    

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-100/2021-01         

Дана: 17.12.2021. године 

Жабари 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                 Адамовић  Дејан, 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. 15/16), на предлог Општинског већа 

општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари, на седници од 17.12.2021. 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 2022. годину 

 

 

 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на Годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене за 2022. годину. 

 

 

Члан  2. 

 

О спровођењу активности Годишњег програма одржавања, уређења и изградње 

комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2022. 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: 020-101/2021-01 

Датум: 17.12.2021. године 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                                       Адамовић Дејан, с.р. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  

ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2022. 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 2021. год. 
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изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 
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5.  Планирани обим активности за 2022. годину 
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На основу члана 65. 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 

03.12.2021. године, доноси 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

 ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2022. 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: 

 

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,  
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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, 47/2018 и 111/2021 - др. закон); 

- Статут општине Жабари („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 1/19); 

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019); 

- 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, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021); 

- 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 и 40/2021); 

- 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, 72/2019 и 149/2020); 

- 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. 

95/2018 – др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн. и 9/2021 

- усклађени дин. изн., и 111/2021 – др.закон); 

- Одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годину; 

- 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); 

- Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује;  

- Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођење поступака јавних 

набавки и праћења извршења уговора о набавкама;  

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

овлашћења Председника општине; 

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

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

 

Мисија 

 

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

економском развоју општине Жабари кроз побољшање комуналне и саобраћајне 

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

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

очувања животне средине и за наредне генерације. 

 

 

У остварењу мисије, поштоваће се следеће вредности:  

1.   Добри међуљудски односи, 

2. Поштовање закона, прописа и уредби,  

3. Промовисање и фаворизовање стручности,  

4. Принцип правилног коришћења доступних средстава, 

5. Очување животне средине, 

6. Тимски рад у реализацији пројеката,  

7. Стално усавршавање. 

 

Визија 

 

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

спроводи и реализује пројекте од општег интереса грађана општине кроз коришћење 

доступних средстава у складу са законом. 

 

 

 

 

ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ОПШТИ ЦИЉ ПОСЕБНИ 

ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ ИНДИКАТОР 

2.1. Побољшана и 

унапређена путна 

инфраструктура 

2.1.1. Изградња, 

реконструкција и 

одржавање локалних 

путева и улица и 

некатегорисаних 

путева 

• Реконструкција, одржавање 

и асфалтирање улица у 

насељима и локалних путева 

на територији општине 

Жабари 

• Изградња, реконструкција и 

одржавање некатегорисаних 

путева 

- Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности општине (у км) 

- Број километара санираних и 

одржаваних некатегорисаних 

путева путева 

- Број километара санираних или 

реконструисаних улица   

2.2. Уређење и 

унапређење  

система 

водоснабдевања у 

општини Жабари 

2.2.1. Обезбеђивање 

здраве пијаће воде у 

свим насељима 

 

• Обезбедити снабдевање 

водом у насељима где је 

нема  

• Изградња нових 

екслоатационих бунара и 

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 
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2.3. Изградња 

канализације 

2.3.1. Изградња 

система фекалне 

канализације  

 

• Завршетак изградње 

канализације у насељима где 

су започети радови  

• Израда пројектне 

документације за изградњу 

канализације у осталим 

насељима општине Жабари 

- Степен покривености 

корисника  услугом канализације 

(број домаћинстава обхваћених 

услугом у односу на укупан број 

домаћинстава) 

- Проценат покривености 

територије услугама прикупљања 

и одвођења отпадних вода  

(мерено кроз број насеља у 

односу на укупан број насеља) 
2.4. Побољшање 

снабдевања 

електричном 

енергијом и 

гасификација 

подруцја 

2.4.1. Изградња и 

реконструкција 

нисконапонске мреже  

• Замена дотрајалих стубова 

 

- Укупна дужина НН мреже 

- Број  замењених стубова 

2.4.2. Гасификација 

подручја  

 Дефинисање услова и 

сагласности 

- Број прикључака у односу на 

2015 

 

 

Путна инфраструктура 

Инфраструктурни услови на подручју општине не задовољавају потпуно потребе 

грађана општине.  

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

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

јер су читави путни правци деградирани и ван своје нормалне функције.  

Приоритет општине Жабари у наредном периоду је изградња и реконструкција 

локалне путне мреже као и одржавање атарских и других некатегорисаних путева. 

Смањењем инфраструктурних недостатака на територији општине Жабари омогућио 

би равномернији и интензивнији развој општине.  

 

 

Водоснабдевање 

Основни циљ развоја водопривредне инфраструтуре је да се обезбеди довољна 

количина воде за потребе становништва тако што треба да се реконструише постојећа 

водоводна мрежа и изворишта. 

На територији општине Жабари централни водоводни систем не постоји, снабдевање 

водом је организовано изградњом довољног броја бунара који помоћу хидрофорских станица 

извлаче воду из субартешке и артешке издани.  

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

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

побрђу немају никакав облик, заједничког система за водоснабдевање. 

 

Насеља се према тренутном стању могу поделити у две групе: 

- насеља  у   којима  је   изграђен  заједнички   систем  за  водоснабдевање 

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

- остатак насеља у којима је снабдевање водом решено индивидуално по 

домаћинствима. 
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 У 2022. години планирана је израда техничке документације – Израда техничке 

документације за реконструкцију водоводне мреже у општини Жабари – ИДР – Идејно 

решење, ПГД – пројекат за грађевинску дозволу и ПЗИ – пројекат за извођење за:  

 замену азбестцементних, поцинкованих и полиетиленских водоводих цеви на 

водоводима у насељима Влашки До, Александровац, Симићево и Жабари у дужини од 

27.000,00 метара,  

 преспајање прикључка на реконструисану водоводну мрежу,   

 реконструкција постојећих кућних прикључка. 

Укупна дужина према врсти цеви 

– постојеће стање  ПОЦ/Л АЦ/Л ПЕ/Л УКУПНО/Л 

Влашки До 0,00 474,43 2.000,00 2.474,43 

Александровац  2.901,29 3.455,45 101,46 6.458,20 

Симићево  491,57 4.883,62 2.115,59 7.490,78 

Жабари  6.584,33 1.808,38 2.183,88 10.576,59 

УКУПНО: 9.977,19 10.621,88 6.400,93 27.000,00 

 

Пројектни задатак за израду техничке документације је одређен на основу 

дефинисаних приоритета из Студије процене стања постојећег водоводног система насељаних 

места Влашки До, Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари, Породин и Витежево на 

територији општине Жабари са предлозима за унапређење система. 

 

Канализација 

Изграђен систем канализације има само део насеља Жабари у дужини од 5.536,00км, а 

који ради 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.  

 

У 2021. години започете су активности на пројекту «ЧИСТА СРБИЈА» који се 

реализује преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са партнером, 

кинеском компанијом CRBC. 

Пројекат обухвата пројектовање (Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), 

Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД), Пројекат за извођење радова (ПЗИ) и извођење 

заснован на “жутом фидику”. 

Обавеза Општине Жабари је решавање права власништва на локацијама предвиђеним 

за изградњу ППОВ – Постројења за пречишћавање отпатних вода, као и решавања права 

службености тј. дефинисању траса за канализацију. 

Пројектни задатака за израду пројектне документације за сакупљање и одвођење 

отпадних вода са подручја општине Жабари, обухвата подручје:  

1. МАГИСТРАЛНИ КАНАЛИЗАЦИОНИ КОЛЕКТОР ДО ППОВ, Ø300 мм:  25280 m 

2. МАГИСТРАЛНA КАНАЛИЗАЦИЈА  

ОД ППОВ ДО РЕКЕ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ Ø300 мм:                                               3680 m 

1. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У НАСЕЉУ К.О. ПОРОДИН, Ø250 мм:   8683 m 

2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У НАСЕЉУ К.О. ЖАБАРИ, Ø250 мм:               3394 m 

3. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У НАСЕЉУ К.О. СИМИЋЕВО, Ø250 мм:   8869 m 

4. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У НАСЕЉУ К.О. OРЕОВИЦА, Ø250 мм:   6128 m 

5. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У НАСЕЉУ К.О. АЛЕКСАНДРОВАЦ, Ø250 мм: 9393m 

6. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У НАСЕЉУ К.О. ВЛАШКИ ДО, Ø250 мм  10600 m 
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ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У 

ОБЛСТИ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, КУЛТУРЕ, 

СПОРТА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

ОПШТИ ЦИЉ ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ ИНДИКАТОРИ 

4.1. Унапређење 

услова за 

образовање, 

васпитање и 

свеобухватни 

развој деце и 

омладине  

4.1.1. Реновирање, и 

опремање  школских 

објеката  и школских 

дворишта  

• Реновирање  школских 

објеката и и набавка 

савремене  наставне опреме  

• Уређење ограда и школских 

дворишта , осветљење и 

видео надзор 

број модернизованих 

образовних установа 
Број реновираних објеката 

% школских објеката са видео 

надзором 

 

 

 

4.3. Унапређење 

културних и 

спортских 

садржаја, догађаја 

и манифестација 

и пратеће 

инфраструктуре у 

овој области  

4.3.1 Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета  културне 

инфраструктуре 

 

• Санација, адаптација и 

реконструкција Домова 

културе по насељима 

општине Жабари  

 

Број реновираних објеката из 

области културе 

% издвајања општинског 

буџета за културу  

% младих  укључених у рад 

КУД 

Укупан број посетилаца на 

свим  културним догађајима  

Укупан број чланова 

удружења 

4.3.2 Одржавање и 

реконструкција спортске 

инфраструктуре  и 

унапређење квалитета 

спортских такмичења и 

манифестација  

• Реконструкција и 

одржавање спорстких 

терена  у свим насељима 

општине (поправка ограде, 

свлачионица, проширење 

трибина и сл.)  

 

% издвајања општинског 

буџета за спорт 

% младих  укључених у рад 

спортских клубова 

Број организованих спортских 

аматерских такмичења 

Број реконструисаних 

објеката  

 

4. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 2021. И НАКОН 2023. ГОДИНЕ 

 

На основу Одлуке о буџету општине Жабари за 2022. 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.  

 



94 

 

146.708.000 52.698.627 121.452.012 58.134.864 56.008.000 41.900.000 36.900.000 11.900.000

П
р

и
о

р
и

т
ет

Н
а

зи
в

 к
а

п
и

т
а

л
н

о
г 

п
р

о
је

к
т
а

Г
о

д
и

н
а

 п
о

ч
ет

к
а

 ф
и

н
а

н
си

р
а

њ
а

 

п
р

о
је

к
т
а

Г
о

д
и

н
а

 з
а

в
р

ш
ет

к
а

 

ф
и

н
а

н
си

р
а

њ
а

 п
р

о
је

к
т
а

У
к

у
п

н
а

 в
р

ед
н

о
ст

 п
р

о
је

к
т
а

У
го

в
о

р
ен

и
 р

о
к

 з
а

в
р

ш
ет

к
а

 

(м
ес

ец
-г

о
д

и
н

а
) 

Р
еа

л
и

зо
в

а
н

о
 з

а
к

љ
у

ч
н

о
 с

а
 

3
1

.1
2

.2
0

2
0

. 
го

д
и

н
е

2021 - план

2021 - 

процена 

извршења

2022 2023 2024 Након 2024

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

1
Водоснабдевање 

општине Жабари
2019 након 2024 3.500.000 дец.24 0 500.000 0 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

2

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине Жабари

2019 након 2024 116.634.841 дец.24 42.653.325 55.500.000 33.481.516 10.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

3

Ревитализација 

пољских путева и 

тарупирање

2019 након 2024 20.163.600 дец.24 3.532.800 3.150.000 2.980.800 6.150.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

4

Извођење радова 

на летњем 

одржавању 

локалних путева 

и улица на 

територији 

општине Жабари

2019 након 2024 11.537.058 дец.24 2.743.529 3.100.000 2.743.529 3.050.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5

Израда пројектне 

документације за 

водоснабдевање у 

општини Жабари

2019 након 2024 10.903.999 дец.24 674.757 11.000.000 4.229.242 4.500.000 500.000 500.000 500.000

6

Израда пројектне 

документације за 

путну 

инфраструктуру у 

општини Жабари

2019 након 2024 5.845.326 дец.24 1.097.130 1.300.000 448.196 1.300.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

7

Пројекат 

канализационе 

мреже у 

Александровцу и 

Жабарима

2020 након 2024 1.568.000 дец.23 0 468.000 0 368.000 400.000 400.000 400.000

8
Пројектно 

планирање 
2019 након 2024 5.934.202 дец.23 130.700 2.200.000 1.003.502 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

9
Санација 

бујичних потока
2020 након 2024 10.961.969 дец.24 1.834.590 5.740.000 5.087.379 1.040.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

10

Капитално 

одржавање зграда 

и објеката 

установа културе

2020 након 2024 4.081.796 дец.24 31.796 1.000.000 0 1.050.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

11

Изградња 

пешачке стазе од 

општине Жабари 

до ОШ "Дуде 

Јовић" у 

Жабарима

2021 2022 6.500.000 дец.23 0 1.500.000 0 1.500.000 5.000.000 0 0

12

Реконструкција 

објекта Центра за 

социјални рад у 

Жабарима 

2020 2022 1.000.000 дец.22 0 900.000 300.000 700.000 0 0 0

13

Санација објекта 

О.Ш. "Дуде 

Јовић" у улици 

Кнеза Милоша 

117 ии завршетка 

објекта анекса и 

фискултурне сале

2020 2023 2.150.000 дец.22 0 2.150.000 0 2.150.000 0 0 0

14
Уређење парка за 

децу
2021 2021 1.943.088 дец.21 0 2.000.000 1.943.088 0 0 0 0

15 Улична расвета 2021 2021 70.000.000 дец.21 0 22.000.000 0 20.000.000 25.000.000 25.000.000 0

16

Израда КТП за 

изградњу 

канализационе 

мреже и ППОВ у 

општии Жабари 

2021 2021 2.000.000 дец.21 0 4.000.000 0 2.000.000 0 0 0

17

Санација кишног 

колектора у ул. 9. 

септембар у 

Жабарима

2021 2021 2.937.612 дец.21 0 2.964.012 2.937.612 0 0 0 0

18

Поплочавање 

пешачке стазе и 

опремање 

могилијаром 

испред Дома 

културе у 

Влашком Долу

2021 2021 2.980.000 дец.21 0 2.980.000 2.980.000 0 0 0 0

Преглед капиталних пројеката у периоду 2022 - 2024. године
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5. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Конто Позиција Опис 

ПЛАН 2022 

01.01.-31.12.2022. 

ПРОГРАМ 1.  СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Програмска активност 1101-0001: Просторно и урбанистичко планирање 

Функција: Опште услуге  

511 76 Зграде и грађевински објекти 550.000,00 

5114 76.1 Пројекти за Индустријску зону Жабари 550.000,00 

Програмска активност 1101-0004: Стамбена подршка 

Функција: Опште услуге  

425 77 Текуће поправке и одржавање зграда 1.000.000,00 

4251 77.1 Текуће поправке и одржавање зграда 1.000.000,00 

Програмска активност 1101-0006: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима 

Функција: Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

424 78 Специјализоване услуге 1.000.000,00 

4249 78.1 Остале специјализоване услуге 1.000.000,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 2.550.000,00 

        

ПРОГРАМ 2:   КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                  

Програмска активност 1102-0008: Водоснабдевање у општини Жабари - Управљање и 

снабдевање водом за пиће 

Функција: Водоснабдевање  

423 120 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 120.1 Стручне услуге 50.000,00 

511 122 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00 

5114 122.1 Израда и пројектовање у општини  4.500.000,00 

5112 122.2 Водоснабдевање општине Жабари 500.000,00 

Програмска активност 1102-0001: Управљање (одржавање) јавним осветљењем 

Функција: Улична расвета 

425 123 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

4251 123.1 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

511 125 Зграде и грађевински објекти 20.000.000,00 

5113 125.1 Капитално одржавање зграда и објеката 20.000.000,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 25.450.000,00 

        

ПРОГРАМ 6:  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                

Програмска активност 0401-0004: Управљање отпадним водама 

Функција: Управљање отпадним водама 

423 110 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 110.1 Стручне услуге 50.000,00 

511 111 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

5114 111.1 Пројектна документација 100.000,00 

0401-4001:  
Пројекат: Санација бујичних потока (обезбеђивање 

протицајног профила бујичних потока) 1.040.000,00 

423 112 Услуге по уговору 40.000,00 

4235 112.1 Стручне услуге 40.000,00 

425 113 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 

4251 113.1 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 
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0401-5001:  
Пројекат: Пројект канализационе мреже у 

Александровцу и Жабарима 368.000,00 

511 114 Зграде и грађевински објекти 368.000,00 

5114 114.1 Пројекат канализационе мреже у Александровцу 218.000,00 

5114 114.2 Пројектна документација за канализацију у Жабарима 150.000,00 

0401-7001:  Пројекат: ЧИСТА СРБИЈА 2.000.000,00 

424 115 Специјализоване услуге 1.800.000,00 

4246 115.1 

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге 1.800.000,00 

511 116 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 

5114 116.1 Планирање и прећење пројекта 200.000,00 

Програмска активност 0401-0005: Управљање комуналним отпадом 

Функција: Управљање отпадом  

424 109 Специјализоване услуге 8.000.000,00 

4249 109.1 Специјализоване услуге (Одвоз отпада) 8.000.000,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ  6 11.558.000,00 

        

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност 0002: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Функција: Друмски саобраћај 

0701-4001: 

Пројекат: Ревитализација пољских путева и 

тарупирање 6.150.000,00 

423 102 Услуге по уговору 150.000,00 

4235 102.1 Стручне услуге 150.000,00 

425 103 Текуће поправке и одржавање 6.000.000,00 

4251 103.1 Ревитализација пољских путева  3.000.000,00 

4251 103.2 Тарупирање 3.000.000,00 

0701-4002: Пројекат: Летње одржавање локалних путева 3.050.000,00 

423 104 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 104.1 Стручне услуге 50.000,00 

425 105 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 

4251 105.1 Летње одржавање локалних путева 3.000.000,00 

0701-5001: Пројекат: Асфалтирање путева на територији 

општине Жабари 10.500.000,00 

423 106 Услуге по уговору 500.000,00 

4235 106.1 Стручне услуге 500.000,00 

511 107 Зграде и грађевински објекти 10.000.000,00 

5113 107.1 Капитално одржавање зграда и објеката 10.000.000,00 

0701-4003: Пројекат: Израда пројектне документације 1.300.000,00 

511 108 Зграде и грађевински објекти 1.300.000,00 

5114 108.1 Пројектно планирање 1.300.000,00 

Програмска активност 0005: Управљање безбедности саобраћаја 

Функција: Јавни ред и безбедност неквалификовани на другом место 

511 93 Зграде и грађевински објекти 1.500.000,00 

5114 93.1 Пројектна документација 1.500.000,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 7 21.000.000,00 

        

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
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Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа 

Функција: Основно образовање  

2002-5001: 
Пројекат: Обнова и унапређење објекта ОШ "Дуде 

Јовић" у улици Кнеза Милоша 117 и завршетка 

објеката анекса и фискултурне сале у Жабарима   2.150.000,00 

423 142 Услуге по уговору 2.050.000,00 

4235 142.1 Стручне услуге 2.050.000,00 

511 143 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

5113 143.1 Капитално одржавање зграда и објеката 100.000,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 9 2.150.000,00 

        

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породици са децом 

Функција: Породица и деца 

423 45 Стручне услуге 250.000,00 

4235 45.1 Стручне услуге 250.000,00 

511 48 Зграде и грађевински објекти 650.000,00 

5113 48.1 Капитално одржавање зграда и објеката 650.000,00 

0901-5001: Пројекат: Реконстеукција Центра за социјални рад 

у Жабарима 700.000,00 

423 54 Услуге по уговору 600.000,00 

4235 54.1 Стручне услуге 600.000,00 

511 55 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

5113 55.1 Капитално одржавање зграда и објеката 100.000,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 11 1.600.000,00 

        

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе 

Функција: Услуге културе 

511 133 Зграде и грађевински објекит 200.000,00 

5114 133.1 Пројектна документација   200.000,00 

1201-5001: Пројекат: Реконструкција Дома културе 1.550.000,00 

423 134 Услуге по уговору 50.000,00 

4235 134.1 Стручне услуге 50.000,00 

425 135 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 

4251 135.1 Летње одржавање локалних путева 500.000,00 

511 136 Зграде и грађевински објекит 1.000.000,00 

5113 136.1 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 13 1.750.000,00 

        

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ОПШТИНСКА УПРАВА 

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина   

Функција: Опште јавне услуге 

421 62 Стални трошкови 700.000,00 

4213 62.1 Комуналне услуге (чишћење снега) 700.000,00 

511 74 Зграде и грађевински објекти 1.600.000,00 

5113 74.1 Капитално одржавање зграда и објеката 400.000,00 

5114 74.2 Пројектно планирање 1.200.000,00 
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    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 2.300.000,00 

        

        

    ПРОГРАМ 1 2.550.000,00 

    ПРОГРАМ 2 25.450.000,00 

    ПРОГРАМ 6 11.558.000,00 

    ПРОГРАМ 7 21.000.000,00 

    ПРОГРАМ 9 2.150.000,00 

    ПРОГРАМ 11 1.600.000,00 

    ПРОГРАМ 13 1.750.000,00 

    ПРОГРАМ 15 ОПШТИНСКА УПРАВА 2.300.000,00 

УКУПНО - буџет општинеи Жабари:  68.358.000,00 

 

 

У складу са уредбама, јавним позивима 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: 352-52/2021-02 

Датум: 03.12.2021. 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 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 17.12. 2021. године, донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

ГЛАВА I 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

за 2022. годину 

 

 

 

 

 

1) Постојећи број запослених у Општинској управи општине Жабари 

Радна места службеника              број службеника 
Начелник Општинске управе-службеник на положају 

I група 
1 

Заменик начелника Општинске управе-службеник на положају 

II група 
                               1 

Послови економског развоја и европских интеграција  1 

Послови утврђивања породиљских права, права на родитељски и ддд 

дечији додатак 
1 

Грађанска стања, стручни послови у области трговине, 

угоститељства и занатства, послови утврђивања права на 

борачко-инвалидску заштиту и послови планирања заштите од 

елементарних непогода  

1 

Послови у области пољопривреде и руралног развоја и послови 

економата и руковаоца имовине  
2 

Координатор групе за обједињену процедуру, послови контроле 

техничке документације, послови озакоњења објеката, послови 

процене утицаја пројеката на животну средину, урбаниста, 

просторни планер  

1 

Оперативни и припремни послови коришћења јавних површина 

и утврђивања накнаде за уређење грађевинског земљишта, 

управно-стамбени послови, службеник за јавне набавке  

1 

Послови праћења стања стамбеног простора и послови 

извршења у области урбанизма, грађевинарства и стамбено-

комуналним делатностима  

 

1 

Руководилац Одељења за буџет и финансије 

 
1 

Аналитичар буџета 1 

Главни контиста главне књиге трезора 1 

Шеф рачуноводства  1 

 Књиговођа и послови праћења стања у области културе и јавног 

информисања  
0 

Послови планирања и извршења трезора месних заједница и 

материјално-финансијско књиговодство  
0 

Обрачун плата, накнада и других личних прихода и послови 

благајне  

 

1 

Послови утврђивања локалних јавних прихода  

 
1 
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Послови теренске контроле 1 

Послови наплате локалних јавних прихода и порески извршитељ 1 

Послови пореске евиденције и канцеларијски послови  

 
1  

Руководилац Одељења 

за општу 

управу,заједничке и 

инспекцијске послове 

 
 

0 

Нормативно-правни послови за потребе Општинског 

већа, послови ажурирања бирачког списка 
1 

Грађевински инспектор и инспектор за заштиту животне средине  1 

Комунални инспектор, инспектор за друмски саобраћај и путеве, 

послови планирања одбране и послови збрињавања избеглих и 

расељених лица  

1 

Шеф матичарске службе и матичар 1 

Заменик матичара 2 

Послови месне канцеларије и месне заједнице 

 
1 

Канцеларијски послови 1 

УКУПНО 27 

Радна места намештеника број намештеника 

Возач моторног возила и послови вођења евиденције и 

одржавања возила 
1 

Послови одржавања уређаја и инсталација-домар и ложач 1 

Кафе куварица-конобарица 1 

Послови одржавања хигијене 

 
1 

Телефониста 1 

Послови умножавања материјала-курир 1 

УКУПНО 6 

 

 

Попуњена радна места службеника према звањима 

Радна места службеника              број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 5 

Саветник 7 

Млађи саветник / 

Сарадник  3 

Млађи сарадник / 

Виши референт 9 

Референт 1 

Млађи референт / 

УКУПНО 27 
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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 5 

УКУПНО 6 

 

 

 

 

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2022. 

години за коју се доноси Кадровски план 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник 2 

саветник 4 

млађи саветник / 

сарадник 1 

млађи сарадник / 

виши референт 1 

референт  / 

млађи референт / 

намештеник 1 

 

 

3) Број приправника чији се пријем планира 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема 1 

 

 

 

 

4) 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) 2 

средња стручна спрема  2 

нижа стручна спрема  1 
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ГЛАВА II 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

за 2022. годину 

 

 

1) Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву општине Жабари 

Функционер број 
Општински правобранилац 1 

 

У Општинском правобранилаштву општине Жабари није планирано запошљавање у 2022. 

години. 

 

 

Број: 020-102/2021-01 

Датум: 17.12.2021. године 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Дејан Адамовић, с.р. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 На основу члана 76. Став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 

95/18),  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, 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 7. члана 11. став 1. и члана 18. 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., 

95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - 

усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 3) Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 

и 111/2021 - др. закон) и члана 40. Статута општине Жабари ("Службени гласник општине 

Жабари", број 1/19), 

 Скупштина општине Жабари, на седници, одржаној 17.12. 2021. године, донела је  

  

ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

  Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији Општине Жабари и 

утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања.  

 

Члан 2. 

Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга, за чије је 

коришћење законом и овом Одлуком прописано плаћање таксе по тарифи која је саставни део 

ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

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

коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење права, 

предмета и услуга.  

 

Члан 4. 

  Локална комунална такса се утврђује у различитој висини зависно од врсте делатности 

обвезника, површине и техничко-употребних карактеристика објеката које обвезници користе 

и по деловима територије, односно у зонама, у којима се налазе објекти, предмети или врше 

услуге за које се плаћа такса.  

 

Члан 5. 

  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 6. 

  Локалне комуналне таксе уводе 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“);  
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Члан 7. 

  Фирма у смислу ове одлуке јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да 

правно или физичко лице обавља одређену делатност.  

  Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, 

такса се плаћа само за једну фирму.  

  За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту 

фирму.  

 

Члан 8. 

  Локалне комуналне таксе се утврђују у годишњем износу и дневном износу, односно 

сразмерно вршењу коришћења права, предмета и услуга. 

  До доношења решења надлежног органа обвезник таксе је дужан да у наредној години 

плаћа аконтацију таксе у висини обавезе по решењу из претходне године.  

 

Члан 9. 

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

поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе у електронском облику 

преко портала Јединственог информационог система локалних пореских администрација, у 

року од 15 дана од дана истицања фирме на пословном простору. 

Обвезник комуналне таксе из става 1. овог члана, дужан да сваку насталу промену 

пријави у електронском облику преко портала Јединственог информационог система 

локалних пореских администрација, у року од 15 дана од дана настанка промене. 

У случају да обвезник не поднесе пријаву, надлежни орган ће донети решење на 

основу података органа који врши упис у регистар као и на основу података других 

надлежних органа.  

 

Члан 10. 

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

рокова за плаћање, обрачуна камате, застарелости и других питања, примењују се одредбе 

Закона о пореском поступку и пореској администрацији.  

  За све што није посебно регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о 

финансирању локалне самоуправе, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и 

Закона о општем управном поступку.  

Члан 11. 

Државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и 

јединице локалне самоуправе ослобођени су плаћања локалних комуналних такси за 

коришћење права, предмета и услуга. 

 

Члан 12. 

  Утврђивање, наплату и вођење евиденције обвезника локалне комуналне таксе врши 

Општинска управа – Одељење за буџет и финансије – Одсек за утврђивање и наплату 

локалних прихода.  

  Утврђивање и наплату комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, врши Министарство унутрашњих послова - 

Полицијска управа, приликом регистрације возила.  

 

Члан 13. 

  Утврђује се Тарифа локалних комуналних такси за коришћење појединих права, 

предмета и услуга.  
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ТАРИФА  ЛОКАЛНИХ  КОМУНАЛНИХ  ТАКСИ 

 

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. 

 

2. Делатности су распоређене у оквиру следећих група и то 

 

Група I 

 

Делатности 

 

- банкарства 

- осигурања и реосигурања имовине и лица 

- производње и трговине нафтом и дериватима нафте 

- производње и трговине на велико дуванским производима 

- поштанских, мобилних и телефонских услуга 

- електропривреде 

- казина, коцкарнице, кладионице, бинго сала и пружања коцкарских услуга и приређивање 

игара на срећу 

- услуге припремања и послуживања пића - када се односи на ноћне барове и дискотеке - 

шифра 56 30 
 

                                                                                                                                                    у динарима 

Комунална такса за истицање фирме Прва зона 
Друга 

зона 
Трећа зона 

1. Банкарство, осигурања имовине и лица 180.000,00 160.000,00 140.000,00 

2. 
Производња и трговина нафтом и 

дериватима нафте 
220.000,00 200.000,00 180.000,00 

 

3. 

Производња и трговина на велико 

дуванским производима 
220.000,00 200.000,00 180.000,00 

4. 
Поштанске, мобилне и телефонске 

услуге 
140.000,00 130.000,00 110.000,00 

5. Електропривреда 220.000,00 200.000,00 180.000,00 

6. 

Казина, коцкарнице, кладионице, бинго 

сале и пружање коцкарских услуга 

ноћних барова 

260.000,00 240.000,00 200.000,00 

 

 

Група II 

 

- велика правна лица која обављају све остале делатности осим делатности групе I 

                                                                                                                                                  у динарима 

Комунална такса за истицање фирме Прва зона 
Друга 

зона 
Трећа зона 

1. Велика правна лица 100.000,00 90.000,00 80.000,00 
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Група III 

 

- средња правна лица koja oбављају све остале делатности осим оних који обављају делатност 

групе I 

 

                                                                                                                                                    у динарима 

Комунална такса за истицање фирме Прва зона 
Друга 

зона 
Трећа зона 

1. Средња правна лица  72.000,00 64.000,00 57.000,00 

 

 

Група IV 

 

- мала и микро правна лица и предузетници који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 

динара, осим оних који обављају делатност групе I 

                                                                                                                                                    у динарима 

Комунална такса за истицање фирме Прва зона 
Друга 

зона 
Трећа зона 

1. 

Микро и мала правна лица и 

предузетници – преко 50.000.000,00 

динара 

 60.000,00 54.000,00 30.000,00 

 

 

                                                        
 

НАПОМЕНА:  

   

1. Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се за сваку истакнуту фирму, односно назив, 

без обзира где је истакнут и у ком облику. 

2. Ако се на једном месту налази више истакнутих фирми или назива истог облика, комунална 

такса се плаћа само за једну фирму, односно назив. 

3. Фирмом, у смислу овог тарифног броја, сматра се сваки назив или име које упућује на то да 

правна лица, односно физичка лица самостално обављају  делатност личним радом, обављају 

одређене делатности или занимање. 

4. Комунална такса за истакнуту фирму, односно назив плаћа се у годишњем износу. Пријаву 

за таксу је обвезник дужан да поднесе у року од 15 дана по истицању фирме, односно назива.

  

5. Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Одељење за буџет и 

финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода. 

6. Правна лица и предузетници и друге установе и пословне и радне јединице за истицање 

фирми, односно назива плаћају комуналну таксу према својој основној делатности или 

делатности која се обавља у самом објекту. 

7. У случају сумње којој делатности припада обвезник комуналне таксе примењиваће се 

Одлука о јединственој класификацији делатности. 

8. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и организације, органи и 

организације Општине Жабари, јавне установе, политичке и друштвене организације и 

удружења грађана. 

9. 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. 

10. Право на смањење новчаног износа комуналне таксе утврђује се решењем надлежног 

пореског органа (Одсека за утврђивање инаплату локалних прихода) у складу са законом.  

11. Предузетници за време привремене одјаве и правна лица у поступку ликвидације 

ослобођени су плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.  
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12. Обвезници плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да таксу плате 

аконтацију 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 од дана достављања решења о утврђивању обавеза за текућу годину. 

13. 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 15 дана од дана настале промене обавесте Локалну 

пореску администрацију. Обавеза плаћања комуналне таксе из Тарифног броја 1. престаје са 

даном брисања. 

14. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана у мала и микро 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.  

15.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).  

16. 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 1.800 

5.  АУТОБУС И КОМБИ БУСЕВИ   

   По регистрованом седишту  50 
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6.  ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА, ТЕРЕТНЕ ПРИКОЛИЦЕ, 

ПОЛУПРИКОЛИЦЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ ТЕРЕТНЕ 

ПРИКОЛИЦЕ ЗА ПРЕВОЗ ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА 

ТЕРЕТА  

 

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  
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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 

 

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 15 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 

 

 

Члан 14. 

  Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа општине Жабари 

– Одељење за буџет и финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода. 

 Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке врше инспекцијске 

службе Општинске управе општине Жабари. 

 

Члан 15. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама 

("Сл. гласник општине Жабари", број 9/2019). 

 

 

Члан 16. 

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

општине Жабари",  а примењиваће се од 1.јануара 2022. године.  

 

Број:  020-103/2021-01                                                              

Дана: 17.12.2021. године 

Жабари     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Адамовић, с.р. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

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

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

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

дин. изн., 83/2016, 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., 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени 

дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - 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; 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 2021. 
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године према подацима органа надлежног за послове статистике за територију општине 

Жабари износи 49.588,00 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., 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени 

дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - 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.  

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

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) 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 
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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.  

 

- 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., 

95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - 

усклађени дин. изн. и 111/2021 - 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 2., 4. став 3. и члана 13. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС", број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 , 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)  и члана 40. Статута општине Жабари ("Службени 

гласник  општине Жабари", број 1/2019), на предлог Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 17.12.2021.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ И 

ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА  НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
(„Службени гласник општине Жабари“, 2/2015 и 12/2018) 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и 

отпадних вода на територији општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

2/2015 и 12/2018)  мења се члан 4.и сада гласи: : 

„ Снабдевање водом за пиће врши се путем одговарајућег система за водоснабдевање 

који чине комуналну инфраструктуру за снабдевање водом( у даљем тексту :јавни водовод) и 

инсталације корисника ( кућни водовод) 

Под јавним водоводом подразумева се систем за водоснабдевање водом за пиће и друге 

потребе, који има уређено и заштићено извориште, каптажу , црпну станицу, резервоар, уређај 

за прераду, односно пречишћавање воде и водоводну мрежу уклучујући и главни мерни 

инструмент корисника-водомер.  

Главни мерни инструмент – водомер за мерење потрошње воде уграђен на месту 

прикључења инсталације корисника на јавни водовод представља саставни део комуналне 

инфраструктуре.  

Набавка главног мерног инструмента- водомера врши се из накнаде за прикључак , 

коју плаћа инвеститор , односно корисник непокретности 

  Под кућним водоводом подразумевају се сви уређаји водовода од главног мерног 

инструмента-водомера до точећих места у објекту или дворишту корисника који служи за 

снабдевање водом корисника из јавног водовода.  

Индивидуални мерни инструменти-водомери, уграђени на инсталацијама корисника , 

који служе мерењу потрошње воде за појединачне станове , односно појединачне пословне 

просторије , су у својини власника, појединачних станова, односно пословних просторија који 

сносе трошкове набавке, уградње, експлоатације, одржаавње и функционисање 

индивидуалних мерних инструмената-водомера. 

Изграђени јавни водовод обавезно се предаје на коришћење , управљање и одржавање 

Комуналном предузећу.“ 

 

Члан  2. 

 

У Одлуци о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и 

отпадних вода на територији општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

2/2015 и 12/2018)  мења се члан 6. став. алинеја 1. и сада гласи : 

„ - редовно одржава све водоводне уређаје ( јавни водовод) укључујући и главни мерни 

инструмент –водомер  корисника и да обезбеђује њихову техничку исправност, “ 
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Члан 3. 

 

У Одлуци о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и 

отпадних вода на територији општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

2/2015 и 12/2018)  мења се члан 11. став. 1. алинеја 1. и сада гласи: 

„- за свој објекат , двориште и зграду или други обејкат обезбеди услове за постављање 

главног мерног инструмента (водомера) те да као власник или инвеститор плати накнаду за 

прикључак из које ће се извршити набавка истог, “. 

                                                            

Члан 4. 

 

 У Одлуци о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и 

отпадних вода на територији општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

2/2015 и 12/2018)  мења се члан 22 . и сада гласи: 

 „ Редовну и повремену контролу исправности водомера врши ЈКП уз обавезно 

присуство власника односно корисника. 

 Редовна контрола врши се на пет година , а повремена контрола приликом сваког 

очитавања или на захтев корисника. 

 Уколико се контролом установи неисправност водомера ЈКП је дужно да изврши 

замену истог. 

 Уколико се контролом установи неисправност водомера настала услед радњи 

корисника , ЈКП је дужно да изврши замену водомера о трошку корисника. 

 Уколико корисник посумња у неисправност водомера пре времена одређеног за 

редовну контролу и затражи да се изврши провера водомера од стране овлашћеног предузећа , 

ЈКП је обавезно да такву контролу изврши. Уколико налаз овлашћеног предузећа буде да је 

водомер неисправан , трошкове контроле сноси ЈКП, а ако налаз буде да је водомер исправан, 

трошкове контроле сноси власник , односно корисник водомера“ .  

 

Члан 5. 

 

   Све остале одредбе Одлуке о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу 

атмосферских и отпадних вода на територији општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 2/2015 и 12/2018) остају на снази. 

 

Члан 6. 

 

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

општине Жабари”. 

 

 

Број: 020-104/2021-01 

Дана: 17.12.2021. године 

Жабари             

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                             Председник СО Жабари 

                                                                                                                          Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана  59.  став 7. Закона о јавним предузећима  ( „ Службени гласник РС “, 

број 15/16 и 88/19), 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 17.12.2021. године, донела  је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

o давању сагласности на  Програм пословања Јавног комуналног предузећа  Комуналац 

Жабари за 2022. годину  

 

 

I 

 

Даје се сагласност на  Програм пословања Јавног  комуналног предузећа Комуналац 

Жабари за 2022.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП   Комуналац Жабари,   под 

бројем  278/2021 од  29.11.2021.године. 

 

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број:  020-105/2021-01                                                              

Дана: 17.12.2021. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                            Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана  61.  став 3. Закона о јавним предузећима    („Службени гласник РС “, 

број 15/16 и 88/19),  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 17.12.2021. године, донела  је  

 

ЗАКЉУЧАК 

o давању  сагласности на   Посебан  програм коришћења средстава за субвенције  из 

буџета општине Жабари за 2022. годину од стране Јавног комуналног предузећа  

Комуналац Жабари  

 

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Посебан програм коришћења средстава за субвенције из буџета 

општине Жабари за 2022. годину од стране   Јавног комуналног предузећа  Комуналац 

Жабари,  који је донео  Надзорни одбор ЈКП Комуналац Жабари на седници одржаној дана  

29.11.2021. године, под  бројем 279/2021.  

 

 

II 

 

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-106/2021-01 

Дана: 17.12.2021. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана  69.  став 1. тачка 1) Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС “, број 15/16 и 88/19)  и члана 40.  став 1. тачка 12) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 17.12.2021. године, донела  је  

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању  сагласности на  Одлуку о  измени и допуни Статута 

Јавног комуналног предузећа  Комуналац Жабари  

 

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку о  измени и допуни Статута  Јавног комуналног 

предузећа  Комуналац Жабари,  који је донео  Надзорни одбор ЈКП Комуналац Жабари на 

седници одржаној дана  29.11.2021. године, под  бројем 280/2021.  

 

 

II 

 

Саставни део овог Решења је Одлука о измени и допуни Статута  Јавног комуналног 

предузећа  Комуналац Жабари,  број 280/2021 од 29.11.2021. године. 

 

III 

 

Ово Решење   објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

Број: 020-107/2021-01 

Дана: 17.12.2021. године 

Жабари             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                              Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Адамовић Дејан, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 15/2016),  члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, 

број 88/2011 и 104/2016), члана 45. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

комуналног предузећа Комуналац Жабари из Жабара са Законом о јавним предузећима од 

05.10.2016. године, члана 58. Статута Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари од 

07.12.2017. године, 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари на седници од 

29.11.2021.године донео је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

СТАТУТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

КОМУНАЛАЦ ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

 

У члану 22. став 2. брише се: 

-     38.32   Поновна употреба разврстаних материјала 

 -     39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 

 -     46.76   Трговина на велико и мало осталим полупроизводима 

-     46.77   Трговина на велико отпацима и остацима 

-     49.41   Друмски превоз терета 

-     35.30   Снабдевање паром и климатизација 

-     81.22   Услуге осталог чишћења зграда и опреме 

-     81.30   Услуге уређења и одржавања околине 

-     96.03   Погребне и сродне делатности 

 

а додају се алинеје са новим шифрама делатности и то: 

- 68.20  Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

- 43.21  Постављање електричних инсталација (обухвата постављење инсталација 

уличне расвете) 

 

и сада гласи: 

 

-     37.00   Уклањање отпадних вода 

 -     42.21   Изградња цевовода 

- 42.91   Изградња хидротехничких објеката 

- 43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих   

                  система 

- 70.10   Управљање економским субјектом 

- 70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 

- 71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање 

- 71.20   Техничко испитивање и анализе 

-     52.10   Складиштење 

-     81.10   Услуге одржавања објеката 

- 68.20  Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

- 43.21  Постављање електричних инсталација (обухвата постављење 

инсталација уличне расвете) 

 

 

Члан 2. 
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 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

                                     

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Одлука о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари 

доноси се због проширења делатности ЈКП Комуналац Жабари, а на основу Одлуке коју је 

донела Скупштина општине Жабари, и то: 

 

 Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода  

 Одлука о пијацама 

 Одлука о измени одлуке о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине 

Жабари. 

                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                           НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                                                                      Драгослав Ранковић, дипл.математ., с.р. 
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На основу члана 116.  став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 27-18-др.закон, и 6/20), члана 32. 

став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 40. став 1. тачка 13) Статута 

општине Жабари („Службени гласник  општине Жабари“, број 1/19), и предлога Општинског 

већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 17.12. 2021. године, донела је 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари  
 

I 

 

 Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“  

Жабари, због истека мандата: 

    испред запослених: 

 - Сања Голубовић, васпитач из Породина, 

 - Славољуб Милорадовић, наставник физичке културе из Жабара, 

 - Зорица Марковић, дипл. професор разредне наставе из Велике Плане, 

    испред савета родитеља: 

 -  Велибор Павловић, родитељ ученика из Витежева, 

 - Јулијана Спахић, родитељ ученика из Жабара, 

 - Јелена Николић, родитељ ученика из Породина, 

    испред локалне самоуправе: 

- Ненад Радојковић из Симићева, 

- Mилан Живановић из Жабара, 

- Зоран Петровић из Симићева. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за за доношење овог решења садржан је у  члану 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,  број 88/17, 27/18-др. закон,  10/19 

и 6/20), члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, 

број 129/07,  83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),  члану 40. став 1. тачка 13) Статута 

општине Жабари („Службени гласник  општине Жабари“, број 1/19). 

Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања  прописано је да 

орган управљања установе има девет чланова укључујући и председника. Чланове органа 

управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе. Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно 

образовно, односно наставничко веће, из реда родитеља-савет родитеља, тајним 

изјашњавањем. 

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 

општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и 

даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Чланом 40. став 1. тачка 13) Статута општине Жабари прописано је да скупштина 

општине, у складу са законом именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор  и 

директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте у складу са законом. 
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Основна школа „Дуде Јовић“ Жабари, на предлог овлашћеног предлагача, поднела је 

иницијативу за разрешење чланова Школског одбора испред запослених и испред савета 

родитеља. 

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Жабари је размотрило 

предлог решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари и 

предложило Скупштини општине Жабари да предлог размотри и донесе. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и не 

може се побијати жалбом, али се против њега може покренути управни спор пред Управним 

судом у  Београду року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

 

 

Број: 020-108/2021-01                                     

Дана: 17.12. 2021. године 

Жабари  

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                         Председник СО Жабари 

                                                                                                 Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 27-18-др.закон, и 6/20), члана 32. 

став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон 47/18 и 111/21-др.закон), члана 40. став 1. тачка 13) Статута 

општине Жабари („Службени гласник  општине Жабари“, број 1/19), предлога овлашћеног 

предлагача бр. 022-20/2021-01 од 18.11.2021. године и 022-21/2021-01 од 18.11.2021. године и 

предлога Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 17.12. 2021. године, донела је 

 

 

     Р  Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари 

 

      I 

 

 Именују  се за чланове Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари на 

мандатни период од четири године: 

 испред запослених: 

 - Маја Стевановић, наставник информатике и рачунарства  из Кушиљева, 

 - Сања Голубовић, васпитач из Породина, 

 - Зорица Марковић, наставник  разредне наставе из Велике Плане, 

 испред савета родитеља: 

 -  Дарко Милошевић, родитељ ученика из Жабара, 

 - Жак Перић, родитељ ученика из Брзохода, 

 - Слађана Јанковић, родитељ ученика из Симићева, 

 испред локалне самоуправе: 

- Ненад Радојковић из Симићева, 

- Велизар Бекић из Породина, 

- Јелена Станојевић из Жабара. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за за доношење овог решења садржан је у  члану 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,  број 88/17, 27/18-др. закон,  10/19 

и 6/20), члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, 

број 129/07,  83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),  члану 40. став 1. тачка 13) Статута 

општине Жабари („Службени гласник  општине Жабари“, број 1/19). 

Чланом 116. Закона о основама система образовања и васпитања  прописано је да 

орган управљања установе има девет чланова укључујући и председника. Чланове органа 

управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе. Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно 

образовно, односно наставничко веће, из реда родитеља-савет родитеља, тајним 

изјашњавањем. 

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 

општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и 

даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
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Чланом 40. став 1. тачка 13) Статута општине Жабари прописано је да скупштина 

општине, у складу са законом именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор  и 

директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте у складу са законом. 

Основна школа „Дуде Јовић“ Жабари, на предлог овлашћеног предлагача, поднела је 

иницијативу за именовање чланова Школског одбора испред запослених и испред савета 

родитеља. 

Основна школа „Дуде Јовић“ Жабари уз предлог за именовање  чланoва  Школског 

одбора испред запослених и  савета родитеља  Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари 

приложила је и податке из казнене евиденције МУП-а, за  сва предложена лица из којих се 

види да нема осуда са правним последицама у смислу Закона о основама система образовања 

и васпитања. Локална самоуправа је такође прибавила податке из казнене евиденције МУП-а, 

за  три лица предложена испред локалне самоуправе из којих се види да нема осуда са 

правним последицама у смислу Закона о основама система образовања и васпитања 

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Жабари је размотрило 

предлог решења о именовању Школског одбора Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари и 

предложило Скупштини општине Жабари да предлог размотри и донесе. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и не 

може се побијати жалбом, али се против њега може покренути управни спор пред Управним 

судом у  Београду року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

 

Број: 020-109/2021-01                                     

Дана: 17.12. 2021. године 

Жабари  

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                         Председник СО Жабари 

                                                                                                 Адамовић Дејан, с.р. 
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 На основу члана 59. става 4. и 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/17, 99/16,  

113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020) и члана 43. Одлуке о буџету општине Жабари за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Жабари“,  бр. 21/2020, 1/2021, 3/2021, 4/2021, 20/2021),  председник 

општинe, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА 

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА 

РАЧУН ИЗВРШЕЊA БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених средстава на 

рачун извршења буџета општине Жабари, која индиректни корисници буџетских средстава нису 

утрошили за финансирање издатака у 2021. години, а која су овим корисницима пренета у складу 

са Одлуком о буџету општине Жабари за 2021. годину, закључно са 31. децембром 2021. године. 

 

Члан 2. 

 

Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, врше индиректни корисници 

буџетских средстава до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун – Извршење 

буџета општине Жабари, број: 840-65640-21. Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. 

исказује се на Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава. 

 Индиректни корисници буџетских средстава општине Жабари одговорни су за истинитост 

и тачност исказаних података у Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава.  

 

                                                                  Члан 3. 

 

 Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику 

спецификацију враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну 

делатност према разделима, односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС – 

Спецификација враћених буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.     

Образац СВС–Спецификација враћених буџетских средстава, који је прописан Правилником, чини 

његов саставни део. 

 

                                                                 Члан 4. 

 

Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава, који су 

неутрошена средства пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне године 

нису у систему консолидованог рачуна трезора општине Жабари.  

 

                                                                Члан 5. 

 

 Овај Правилник ће се објавити у "Службеном гласнику општине Жабари", а примењује се 

даном доношења. 

 

 

 

Број: 400- 138/2021-01                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 09.12.2021. год.                                  Јован Лукић,с.р. 
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Образац СВС 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
 

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства 
 

 

Седиште адреса 

  
 

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*) 
 
 

  ЈББК     

(* у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив) 

 
Раздео/глава функција главни програм 

   

 
Спецификација враћених буџетских средстава: 

 
Економска класификација ОПИС Износ 

1 2 3 
   

   

   

   

   

   

   

 УКУПНО  

 
ПИБ 

 
МБ 

  
ЈББК 
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У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири шифре без узимања ознаке 49 будући да је 
49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у процесу сравњивања. 

 
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани. 

 
Број:    

                                                                                                                                                                         ______________________________ 

име и презиме 
одговорног лица 

(штампаним словима) 

 
Место и датум:    
 

       ______________________________ 
Потпис 

 

 
М.П. 

 



128 

 

 

На основу члана 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16 , 113/17 и 95/18)) и 

члана 18. и члана  21. Одлуке о општинској управи општине Жабари ("Службени 

гласник општине Жабари'' број 8/17), у циљу спречавања корупције, Начелник 

општинске управе Жабари доноси        

    

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ЖАБАРИ 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују правила за спречавање сукоба интереса, 

поступак пријављивања приватног интереса, поступак и одлучивање у случају повреде 

правила за спречавање сукоба интереса, односно пријављивања приватног интереса, 

начин одређивања лица овлашћених за надзор над спровођењем прописаних правила и 

друга питања од значаја за управљање сукобом интереса службеника и намештеника 

општинске  управе Жабари (у даљем тексту: запослени). 

 

Члан 2. 

Сукоб интереса је ситуација у којој запослени има приватни интерес који утиче, 

може да утиче или изгледа као да утиче на његову непристрасност и објективност у 

обављању послова у оквиру свог радног места, на начин који угрожава јавни интерес.  

Приватни интерес запосленог је било каква корист или погодност за запосленог 

или за друго са њиме повезано лице.  

На одређивање круга повезаних лица у смислу одредби овог правилника 

примењују се прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 

јавних функција. 

 

Члан 3. 

Запослени не сме да користи рад у општинској управи да би утицао на 

остваривање својих права или права с њим повезаних лица. 

 

II. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА НАДЗОР НАД 

СПРОВОЂЕЊЕМ ПРАВИЛНИКА 

 

Члан 4. 

Начелник општинске  управе решењем одређује најмање два запослена (у даљем 

тексту: Овлашћена лица) за надзор над спровођењем одредаба овог Правилника, која су 

овлашћена за: 

- пријем обавештења о примљеном поклону; 

-вођење евиденција: о свим поклонима које примају запослени, додатном раду 

запослених и датим сагласностима, пријавама приватног интереса и мерама које 

су предузете ради спречавања сукоба интереса; 

- давање поверљивих савета и смерница запосленима и начелнику општинске 

управе у вези са спречавањем сукоба интереса; 

- пријем и поступање по пријавама у случајевима сумње на постојање сукоба 

интереса;  

- анализирање ефикасности примене правила о сукобу интереса запослених у 

општинској  управи и предлагање активности за њихово унапређење;  

- идентификовање ризика и предлагање активности за смањење ризика за 

настанак сукоба интереса у посебно ризичним областима у раду општинске  

управе.  
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Начелник општинске управе (у даљем тексту: начелник) може да затражи  

предлог синдиката и запослених приликом одређивања Овлашћених лица.  

 

Члан 5. 

Начелник је дужан да организује или упути Овлашћена лица на обуку из области 

сукоба интереса и управљања сукобом интереса.  

Начелник је дужан да свим запосленима достави писано обавештење о 

правилима из овог правилника. 

 

III. СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

   Члан 6. 

Запослени и са њим повезана лица не смеју примити ствар, право, услугу или 

било какву другу корист или погодност (у даљем тексту: поклон) за себе или повезана 

лица, а који утичу, могу утицати или се чини да утичу на непристрасно или 

професионално обављање послова, односно који се могу сматрати наградом у вези са 

вршењем његових послова, изузев протоколарног или пригодног поклона мале 

вредности. 

Протоколарни поклон је поклон мале вредности који је запосленом уручен 

приликом гостовања или при службеној посети, у својству представника општинске  

управе.  

Пригодни поклон је поклон мале вредности који је запосленом уручен у 

приликама када се традиционално размењују поклони и који је израз захвалности или 

пажње, а не намере да се оствари утицај на непристрасно и објективно обављање 

послова запосленог и на тај начин прибави корист, неко право или погодност. 

Поклон мале вредности је поклон чија вредност не прелази 5% просечне месечне 

зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, али који ни у том случају не може 

бити у новцу и хартијама од вредности. 

 

                Члан 7. 

Запослени је дужан да о сваком примљеном поклону обавести једно од 

Овлашћених лица, ради вођења евиденције о поклонима које су примили запослени.  

На садржину обавештења о примљеном поклону и евиденције о поклонима, 

примењују се одредбе прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса при 

вршењу јавних функција. 

 

Члан 8. 

Запослени је дужан да сваки покушај, обећање или понуду давања поклона с 

циљем да се утиче да у оквиру својих службених овлашћења и дужности изврши 

службену радњу коју не би смео извршити или да не изврши службену радњу коју би 

морао извршити, односно коју иначе не би смео извршити, без одлагања пријави једном 

од Овлашћених лица.  

 

Члан 9. 

Запослени је дужан да о свом додатном раду обавести начелника. 

Запослени може, уз сагласност начелника, ван радног времена да ради за другог 

послодавца ако додатни рад није забрањен посебним законом или другим прописом, 

ако не ствара могућност сукоба интереса или не утиче на непристрасност рада 

запосленог. 

Начелник ће ускратити сагласност за додатни рад ако се њиме онемогућава или 

отежава рад запосленог, штети угледу општинске управе Жабари, односно ствара 

могућност сукоба интереса или утиче на непристрасност рада службеника. 
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Члан 10. 

Писану сагласност за додатни рад запосленог начелник даје по претходно 

прибављеном мишљењу непосредног руководиоца запосленог и Овлашћеног лица, у 

року од пет дана од дана достављања захтева запосленог за добијање сагласности. 

Приликом одлучивања о давању сагласности из става 1. нарочито ће се водити 

рачуна о предвиђеном трајању додатног рада, односно о висини накнаде по основу 

додатног рада у односу на висину зараде запосленог у општинској управи у истом 

временском периоду. 

Сагласност начелника није потребна за додатни научноистраживачки рад, 

објављивање ауторских дела и рад у културноуметничким, хуманитарним, спортским и 

сличним удружењима, али је запослени дужан да о том додатном раду обавести 

начелника.  

Овлашћена лица воде евиденцију о додатном раду запослених и писменим 

сагласностима из става 1. овог члана. 

О додатном раду начелника и његовог заменика одлучује општинско веће.   

 

Члан 11. 

Запослени не сме да буде оснивач привредног друштва, предузећа, јавне службе, 

нити да се бави предузетништвом. 

На пренос управљачких права у привредном субјекту на друго лице примењују 

се прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 

Запослени је дужан да податке о лицу на које је пренео управљачка права и 

доказе о њиховом преносу достави начелнику у року од пет дана од дана преноса 

управљачких права. 

Начелник је дужан да податке о лицу на које је пренео управљачка права и 

доказе о њиховом преносу достави Агенцији за  спречавање корупције.                        

                                                                   

Члан 12. 

Запослени не може бити директор, заменик или помоћник директора привредног 

друштва и предузећа, а члан управног одбора, надзорног одбора или другог органа 

управљања привредног друштва и предузећа може бити једино ако га бира, именује или 

поставља Влада, други државни орган, орган аутономне покрајине, орган јединице 

локалне самоуправе, односно градске општине, надлежан за именовање, постављење 

или избор. 

Запослени је дужан да обавести начелника о чланству у органима привредног 

друштва и предузећа у року од пет дана од дана именовања, постављења или избора.  

 

Члан 13. 

Запослени је дужан да предузме све што је у његовој могућности како би избегао 

било какву ситуацију сукоба интереса приликом обављања послова, а уколико се таква 

ситуација није могла избећи, примењују се одредбе овог правилника о управљању 

сукобом интереса. 

 

IV. УПРАВЉАЊЕ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 14. 

Овлашћена лица дају  поверљиве савете и смернице запосленима и начелнику у 

вези са спречавањем сукоба интереса. 

Запослени може, одмах по сазнању о постојању приватног интереса у вези са 

обављањем послова и одлучивањем у којем учествује, да се обрати Овлашћеном лицу у 

циљу добијања савета и смерница за спречавање сукоба интереса.  
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Члан 15. 

Запослени је дужан да одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног 

дана писмено пријави непосредном руководиоцу и начелнику постојање приватног 

интереса у вези са обављањем послова и одлучивањем у којем учествује.  

У случају из става 1. овог члана, запослени је дужан да се уздржи од даљих 

активности које могу угрозити јавни интерес до одлучивања начелника о изузећу.  

У циљу спречавања сукоба интереса, начелник изузима запосленог из даљег 

рада и одлучивања и одређује другог запосленог за обављање послова и одлучивање о 

конкретном питању. 

У поступку одлучивања, начелник је дужан да прибави мишљења непосредног 

руководиоца и Овлашћеног лица. 

Начелник одлучује о изузећу запосленог без одлагања, а најкасније у року од пет 

дана од дана пријема пријаве запосленог, водећи рачуна о прибављеним мишљењима 

непосредног руководиоца и Овлашћеног лица.  

У случају да донесе одлуку о изузећу запосленог, начелник истовремено 

одређује запосленог који ће бити задужен за обављање послова и одлучивање о 

конкретном питању.  

Начелник је дужан да о приватном интересу у вези са обављањем послова и 

одлучивањем у којем учествује, писмено обавести Општинско веће одмах по сазнању, а 

најкасније првог наредног радног дана. 

 

 

V. ПОСТУПАК ПО ПРИЈАВАМА У СЛУЧАЈЕВИМА СУМЊЕ НА ПОСТОЈАЊЕ 

СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

Члан 16. 

Руководилац унутрашње организационе јединице и запослени у општинској 

управи су дужни да у случају сумње на постојање сукоба интереса другог запосленог 

доставе Овлашћеном лицу, одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног дана, 

све познате информације.  

У циљу провере информација из става 1. овог члана, Овлашћено лице је дужно 

да без одлагања, а најкасније у року од три дана, изврши увид у релевантну 

документацију и узме изјаве од лица које је доставило информације и запосленог на 

кога се односе информације, о чему саставља записник.  

Записник из става 2. овог члана садржи: 

1. податке о општинској управи, 

2. податке о Овлашћеном лицу, 

3. место, дан и час када се врши радња, 

4. податке о лицу које је доставило информацију, односно запосленом на 

кога се информација односи, 

5. садржај изјаве, 

6. потпис лица од којег је узета изјава и 

7. потпис Овлашћеног лица. 

  

Члан 17. 

Уколико на основу датих изјава и прегледане документације утврди 

неправилности, Овлашћено лице је дужно да о томе без одлагања, а најкасније првог 

наредног радног дана, обавести начелника ради покретања дисциплинског поступка у 

складу са законом којим се уређује положај запослених у јединицама локалне 

самоуправе. 
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                                                                    Члан 18. 

Овлашћена лица воде евиденцију о пријавама приватног интереса, пријавама у 

случајевима сумње на постојање сукоба интереса и мерама које су предузете ради 

спречавања сукоба интереса. 

 

                                                                   Члан 19. 

Поступање запослених супротно одредбама овог правилника о примању 

поклона, пријављивању примања поклона и пријављивању приватног интереса 

представљају теже повреде дужности из радног односа, прописане законом којим се 

уређује положај запослених у јединицама локалне самоуправе. 

 

Члан 20. 

Овлашћена лица најкасније до 31. марта текуће године достављају начелнику 

годишњи извештај о управљању сукобом интереса у општинској управи за претходну 

годину. 

Извештај из става 1. овог члана садржи податке о броју поклона које су примили 

запослени; броју датих сагласности и одбијених захтева запослених за обављање 

додатног рада; броју пријава приватног интереса; броју пријава у случајевима сумње на 

постојање сукоба интереса и броју и врстама мера које су предузете ради спречавања 

сукоба интереса. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на огласној табли општинске управе 

и  интернет презентацији Општине Жабари. 

 

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                    Члан 21. 

Начелник ће донети решење о одређивању Овлашћених лица у року од осам 

дана од дана ступања на снагу овог правилника.  

 

                                                                    Члан 22. 

Начелник организује или упућује Овлашћена лица на обуку из области сукоба 

интереса и управљања сукобом интереса у року од три месеца од дана ступања на снагу 

овог правилника.  

 

Члан 23. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Жабари“ . 

 

Број: 110–3/202 -01            

У Жабарима, 14. 12. 2021. године  

 

 

 

                                                                                 НАЧЕЛНИК 

                                                                                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                    дип.правник Небојша Миловановић 
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