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 На основу члана 13. став 2. и члана 203. став 4. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“, број 25/19), тачке 64. став 2. Упутства о вођењу матичних књига и 

обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“, број 93/18), члана 40. став 1. тачка 6) 

Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19) и  Захтева др 

Горице Марковић,  бр. 512-5/2021-01 од 14.12. 2021. године,  на предлог Општинског већа 

општине Жабари, 

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној 11.02.2022. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И 

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
Члан 1. 

 

  У Одлуци о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 4/14, 12/18, 1/21 и 17/21), у  

члану 2. став 1. брише се  тачка  1. , тачка 2. постаје тачка 1. а тачка 3. постаје тачка 2. 

 

Члан 2. 

 

  Све остале одредбе Одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно 

утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о 

смрти на територији општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 4/14,  

12/18, 1/21 и 17/21) остају на снази. 

Члан 3. 

 

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

општине Жабари“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за дошење Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији рада 

доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене 

установе и издавање потврде о смрти на територији општине Жабари садржан је у члану 13. 

став 2. и члану 203. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 

25/19), тачки 64. став 2. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига 

(„Службени гласник РС“, број 93/18), члану 40. став 1. тачка 6) Статута општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 1/19) и   Захтеву др Горице Марковић,  бр. 512-

5/2021-01 од 14.12. 2021. године. 

 Чланом 13. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 

25/19) предвиђено је да јединица локалне самоуправе обезбеђује рад мртвозорске службе на 

својој територији а чланом 203. став 4. истог закона предвиђено је да надлежни орган 

јединице локалне самоуправе одређује доктора медицине за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти. 

 Тачком 64. став 2. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига 

(„Службени гласник РС“, број 93/18) предвиђено је да ако је лице умрло ван здравствене 

установе уз пријаву се прилаже и потврда о смрти коју издаје лекар кога је одредила 

скупштина општине, односно града, односно града Београда за утврђивање времена и узрока 

смрти и издавање потврде о смрти. 
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Чланом 40. став 1. тачка 6) Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 1/19) предвиђено је да Скупштина општине, у складу са законом  доноси 

прописе и друге опште акте из надлежности општине. 

 

Др Горица Марковић поднела је Скупштини општине Жабари Захтев за разрешење са 

дужности општинског мртвозорника из личних разлога,  бр. 512-5/2021-01 од 14.12. 2021. 

године.  

 

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Жабари је размотрило 

предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији рада доктора медицине за 

стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање 

потврде о смрти на територији општине Жабари и предложило Скупштини општине Жабари 

да предлог размотри и донесе. 

 

 

 

Број: 020-10/2022-01         

Датум:11.02.2022.године 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

     Председник СО Жабари 

                                                                                                                Адамовић Дејан, 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, 72/2019, 149/2020, 118/2021), и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике 

Србије" бр. 129/07,  83/2014, 101/2016, 47/2018, 111/2021) и члан 40. став 2. Статута Општине Жабари, 

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

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 11 .02.2022. године, донела  је 

 

ОДЛУКУ 

 O ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

. 

 

                 I . OПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

Члан 2. мења се и гласи: 

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: 359.835.850,00 

- текући буџетски расходи 356.075.850,00 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- донације 3.760.000,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 151.334.269,96 

- текући буџетски издаци 151.334.269,96 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 0,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -194.608.662,72 

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

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -194.608.662,72 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 194.608.662,72 

Издаци за отплату главнице дуга 0,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 194.608.662,72 



Budžet 2022 
  

 

 
2022   Strana 2 od 61 

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 
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) 

 
529.972.662,72 

1. Текући расходи 4 364.711.350,00 

1.1. Расходи за запослене 41 104.391.846,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 137.923.529,00 

1.3. Отплата камата 44 650.000,00 

1.4. Субвенције 45 23.300.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 18.760.000,00 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+46

4+465 

34.071.975,00 

1.7. Трансфери 463 45.614.000,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 165.261.312,72 

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) 

3 175.806.119,96 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 

3,  извор финансирања 14) 

3 0,00 
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Члан 2. 

 Члан 3. мења се и гласи:  

    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                           529.972.662,72 динара и 

3.) Буџетски дефицит у износу  динара194.608.662,72 динара. 

 

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

194.608.662,72 динара обезбеђена су из неутрошених средстава  из предходне године, класа 3 и распоређују 

се на планиране и/или започете капиталне пројекте, као и за повећање позиција недовољно планираних 

расхода, као и за отварање нових позиција. 

 
 

Члан 3. 

Члан 6. мења се и гласи: 
 

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

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
 

   

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 4.625.500,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 39.350.000,00 

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 25.358.000,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 118.837.646,72 

8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 32.917.766,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 37.164.000,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 0,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 31.540.000,00 

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 144.541.088,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 44.562.962,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 9.000.000,00 

Укупно за БК 529.972.662,72 
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Члан 4. 

Члан 7. мења се и гласи:  

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

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

        242.726.843   52.698.627 121.452.012 58.134.864 148.026.843 41.900.000 36.900.000 11.900.000 

Приори

тет 
Назив капиталног пројекта 

Годи

на 

поче

тка 

фин

анси

рањ

а 

прој

екта 

Годин

а 

заврш

етка 

финан

сирањ

а 

пројек

та 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Угово

рени 

рок 

заврш

етка 

(месец

-

година

)  

Реализовано 

закључно са 

31.12.2020. 

године 

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 

197.196.684 дец.24 42.653.325 55.500.000 33.481.516 88.061.843 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

3 
Ревитализација пољских путева и 
тарупирање 

2019 
након 
2024 

30.163.600 дец.24 3.532.800 3.150.000 2.980.800 16.150.000 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 

11.703.999 дец.24 674.757 11.000.000 4.229.242 5.300.000 500.000 500.000 500.000 

6 

Израда пројектне документације 

за путну инфраструктуру у 
општини Жабари 

2019 
након 

2024 
6.345.326 дец.24 1.097.130 1.300.000 448.196 1.800.000 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 
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8 Пројектно планирање  2019 
након 

2024 
7.934.202 дец.23 130.700 2.200.000 1.003.502 3.200.000 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 3.450.000 дец.21 0 4.000.000 0 3.450.000 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 3.687.000 дец.21 0 2.980.000 2.980.000 707.000 0 0 0 
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Члан 5. 

Члан 8. мења се и гласи: 

              Приходи и примања буџета општине Жабари у укупном износу од 529.972.662,72динара  

састоје се од текућих прихода и примања у износу од 335.364.000,00динара и 194.608.762,72 динара су 

пренета неутрошена средства из предходне године и пренета неутрошена средства за посебне намене, 

по врстама, односно економским класификацијама су: 
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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 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0,00 18.802.542,76 18.802.542,76 3,55 

311000 КАПИТАЛ 0,00 0,00 18.802.542,76 18.802.542,76 3,55 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0,00 175.806.119,96 175.806.119,96 33,17 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0,00 175.806.119,96 175.806.119,96 33,17 

711111 Порез на зараде 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 11,32 

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 0,06 

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 0,57 

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 0,85 

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 0,09 

711191 Порез на остале приходе 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1,32 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 75.400.000,00 0,00 0,00 75.400.000,00 14,23 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 3,30 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 2,45 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,38 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 1,08 

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 0,19 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 39.200.000,00 0,00 0,00 39.200.000,00 7,40 

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 1,51 

714552 Боравишна такса 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,04 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,57 

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 0,02 

714572 Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00 2,15 

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

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

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 186.384.000,00 0,00 0,00 186.384.000,00 35,17 

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 0,71 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 186.384.000,00 0,00 3.760.000,00 190.144.000,00 35,88 

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 0,08 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у 

државној својини 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,19 

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 0,15 

741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

741596 Накнада за коришћење дрвета 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,49 
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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 

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 0,00 

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 0,19 

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 0,55 

742251 Општинске административне таксе 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,11 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,09 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,19 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 6.120.000,00 0,00 0,00 6.120.000,00 1,15 

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 0,75 

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 0,02 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,77 

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,09 

745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,11 

811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

812151 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно 331.604.000,00 0,00 198.368.662,72 529.972.662,72 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издаци буџета и буџетских корисника, по основним 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 14,72 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 12.601.846,00 0,00 0,00 12.601.846,00 2,38 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,08 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.775.000,00 0,00 1.220.000,00 4.995.000,00 0,94 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 7.490.000,00 0,00 0,00 7.490.000,00 1,41 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 865.000,00 0,00 0,00 865.000,00 0,16 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 103.171.846,00 0,00 1.220.000,00 104.391.846,00 19,70 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15.078.000,00 0,00 1.500.000,00 16.578.000,00 3,13 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,14 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 39.440.000,00 0,00 7.140.000,00 46.580.000,00 8,79 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15.080.000,00 0,00 14.525.500,00 29.605.500,00 5,59 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 22.310.000,00 0,00 11.050.000,00 33.360.000,00 6,29 

426000 МАТЕРИЈАЛ 9.090.029,00 0,00 1.960.000,00 11.050.029,00 2,09 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 101.748.029,00 0,00 36.175.500,00 137.923.529,00 26,02 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 300.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 0,11 

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 0,00 300.000,00 650.000,00 0,12 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4.300.000,00 0,00 2.000.000,00 6.300.000,00 1,19 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 11.000.000,00 0,00 6.000.000,00 17.000.000,00 3,21 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 15.300.000,00 0,00 8.000.000,00 23.300.000,00 4,40 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 39.314.000,00 0,00 6.300.000,00 45.614.000,00 8,61 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,58 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 42.414.000,00 0,00 6.300.000,00 48.714.000,00 9,19 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 18.760.000,00 0,00 0,00 18.760.000,00 3,54 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 18.760.000,00 0,00 0,00 18.760.000,00 3,54 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15.775.975,00 0,00 300.000,00 16.075.975,00 3,03 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 746.000,00 0,00 1.000.000,00 1.746.000,00 0,33 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00 0,20 

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 0,06 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00 0,23 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 19.071.975,00 0,00 1.300.000,00 20.371.975,00 3,84 

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

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 2,00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 17.018.000,00 0,00 130.647.646,72 147.665.646,72 27,86 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.010.150,00 0,00 14.425.516,00 17.435.666,00 3,29 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,03 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 20.188.150,00 0,00 145.073.162,72 165.261.312,72 31,18 

Укупно 331.604.000,00 0,00 198.368.662,72 529.972.662,72 100,00 
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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 78.030.000,00 14,72 100,00 0,00 0,00 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 12.601.846,00 3,45 12.601.846,00 2,38 100,00 0,00 0,00 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 410.000,00 0,11 410.000,00 0,08 100,00 0,00 0,00 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.775.000,00 1,03 4.995.000,00 0,94 75,58 0,00 0,00 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 7.490.000,00 2,05 7.490.000,00 1,41 100,00 0,00 0,00 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.165.000,00 0,32 865.000,00 0,16 134,68 0,00 0,00 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15.078.000,00 4,12 16.578.000,00 3,13 90,95 0,00 0,00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 750.000,00 0,21 750.000,00 0,14 100,00 0,00 0,00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 42.890.000,00 11,73 46.580.000,00 8,79 92,08 0,00 0,00 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 16.080.000,00 4,40 29.605.500,00 5,59 54,31 0,00 0,00 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 22.310.000,00 6,10 33.360.000,00 6,29 66,88 0,00 0,00 

426000 МАТЕРИЈАЛ 10.750.029,00 2,94 11.050.029,00 2,09 97,29 0,00 0,00 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 300.000,00 0,08 600.000,00 0,11 50,00 0,00 0,00 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 50.000,00 0,01 50.000,00 0,01 100,00 0,00 0,00 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4.300.000,00 1,18 6.300.000,00 1,19 68,25 0,00 0,00 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 11.000.000,00 3,01 17.000.000,00 3,21 64,71 0,00 0,00 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 41.114.000,00 11,25 45.614.000,00 8,61 90,13 0,00 0,00 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 3.100.000,00 0,85 3.100.000,00 0,58 100,00 0,00 0,00 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 18.760.000,00 5,13 18.760.000,00 3,54 100,00 0,00 0,00 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15.775.975,00 4,32 16.075.975,00 3,03 98,13 0,00 0,00 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 746.000,00 0,20 1.746.000,00 0,33 42,73 0,00 0,00 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.035.000,00 0,28 1.035.000,00 0,20 100,00 0,00 0,00 

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

300.000,00 0,08 300.000,00 0,06 100,00 0,00 0,00 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1.215.000,00 0,33 1.215.000,00 0,23 100,00 0,00 0,00 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10.600.000,00 2,90 10.600.000,00 2,00 100,00 0,00 0,00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 42.768.000,00 11,70 147.665.646,72 27,86 28,96 0,00 0,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.010.150,00 0,82 17.435.666,00 3,29 17,26 0,00 0,00 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 160.000,00 0,04 160.000,00 0,03 100,00 0,00 0,00 
 Укупно 365.564.000,00 100,00 529.972.662,72 100,00 68,98 0,00 0,00 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 6. 

     Члан 9. мења се и гласи: 

Укупни расходи и издаци, финасирани из свих извора финасирања у износу од 529.972.662,72 динар, распоређују се по корисницима и то: 
 

 

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 0,94 

111 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 803.463,00 0,00 0,00 803.463,00 0,15 

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 0,06 

111 5/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,09 

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 0,03 

111 8/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.948.000,00 0,00 0,00 4.948.000,00 0,93 

111 8/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,09 

111 9/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00 0,17 

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 0,01 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 12.686.463,00 0,00 500.000,00 13.186.463,00 2,49 
 

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 0,02 

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 0,02 
 

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 0,28 

Укупно за пројекат 4001 Манифестација :ДАНИ ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,28  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 14.296.463,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

500.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 111 Извршни и законодавни органи 14.296.463,00 0,00 500.000,00 14.796.463,00 2,79  

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

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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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 0,03 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 135.975,00 0,00 0,00 135.975,00 0,03 
 

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 0,39 

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 0,40  
   

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 0,43  
   

Извори финансирања за раздео 1:   
     

  
01 Приходе из буџета 16.572.438,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

500.000,00 
  

Укупно за раздео 1 СКУПСТИНА ОПСТИНЕ 16.572.438,00 0,00 500.000,00 17.072.438,00 3,22  

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 1,18 

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

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 0,08 

111 22/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,11 

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 0,04 

111 25/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.630.000,00 0,00 0,00 2.630.000,00 0,50 

111 26/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.304.029,00 0,00 0,00 1.304.029,00 0,25 

111 27/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06 

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 2,42  
   

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 2,42  
   

Извори финансирања за раздео 2:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.840.174,00 
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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 раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПСТИНЕ 12.840.174,00 0,00 0,00 12.840.174,00 2,42  

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 0,55 

111 30/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 468.350,00 0,00 0,00 468.350,00 0,09 

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 0,06 

111 33/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,05 

111 34/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.802.000,00 0,00 0,00 9.802.000,00 1,85 

111 34/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,15 

111 35/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 13.850.350,00 0,00 800.000,00 14.650.350,00 2,76  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.850.350,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

800.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 111 Извршни и законодавни органи 13.850.350,00 0,00 800.000,00 14.650.350,00 2,76  
   

Извори финансирања за раздео 3:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.850.350,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

800.000,00 
  

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 13.850.350,00 0,00 800.000,00 14.650.350,00 2,76  

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 0,31 

330 37/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 262.438,00 0,00 0,00 262.438,00 0,05 

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 0,03 

330 40/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,04 

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

330 42/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00 0,04 

330 43/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06 

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

Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 2.868.438,00 0,00 0,00 2.868.438,00 0,54  
   

Извори финансирања за функцију 330:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.868.438,00 
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Укупно за функц.клас. 330 Судови 2.868.438,00 0,00 0,00 2.868.438,00 0,54  
   

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 0,54  

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 0,05 

040 46/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,17 

040 47/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 13.860.000,00 0,00 0,00 13.860.000,00 2,62 

040 48/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,12 

Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом 14.760.000,00 0,00 900.000,00 15.660.000,00 2,95 
 

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 0,06 

Укупно за активност 0020 Подршка рађању и родитељству 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06  
   

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 3,01  

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 0,87 

Укупно за активност 0005 Обнављање делатности установа социјалне заштите 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,87 
 

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 0,91 

070 51/1 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,85 

Укупно за активност 0016 Дневне услуге у заједници 3.000.000,00 0,00 6.300.000,00 9.300.000,00 1,75  
   

Извори финансирања за функцију 070:   
     

  
01 Приходе из буџета 7.600.000,00 

    
  

07 Трансфере од других нивоа власти 
  

1.800.000,00 
  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
4.500.000,00 

  

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

другом месту 

7.600.000,00 0,00 6.300.000,00 13.900.000,00 2,62 
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Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
 

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 0,09 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,09 
 

Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 
 

090 53/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,09 

Укупно за активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,09 
 

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 0,11 

090 55/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 7002 Реконструкција Центра за социјални рад у Жабарима 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,13  
   

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 0,32  

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 8,35 

130 57/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 7.146.375,00 0,00 0,00 7.146.375,00 1,35 

130 58/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,04 

130 59/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,43 

130 59/1 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,19 

130 60/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4.250.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00 0,80 

130 61/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,13 

130 62/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9.950.000,00 0,00 0,00 9.950.000,00 1,88 

130 62/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,19 

130 62/2 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,09 

130 63/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,03 

130 64/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.700.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00 1,64 

130 64/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,32 

130 65/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,24 

130 66/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,51 

130 66/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,15 

130 67/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,64 

130 68/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06 

130 68/1 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,06 
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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 0,04 

130 71/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,09 

130 72/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,19 

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 0,09 

130 74/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,30 

130 74/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2,45 

130 74/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,38 

130 75/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.940.150,00 0,00 0,00 1.940.150,00 0,37 

130 75/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,28 

130 75/2 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,66 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 91.096.525,00 0,00 25.300.000,00 116.396.525,00 21,96  

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 0,10 

Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,10 
 

Активност 0004 Стамбена подршка 
 

130 77/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,19 

Укупно за активност 0004 Стамбена подршка 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,19 
 

Активност 0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима 
 

130 78/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,23 

130 78/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 1.875.500,00 1.875.500,00 0,35 

Укупно за активност 0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима 0,00 0,00 3.075.500,00 3.075.500,00 0,58  
   

Извори финансирања за функцију 130:   
     

  
01 Приходе из буџета 92.096.525,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

27.050.000,00 
  

  
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 

  
1.875.500,00 

  

Укупно за функц.клас. 130 Опште услуге 92.096.525,00 0,00 28.925.500,00 121.022.025,00 22,84  

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 1,70 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,70 
 

Активност 0010 Стална буџетска резерва 
 

160 80/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,30 



Budžet 2022 
  

 

 
2022   Strana 18 od 61 

 

 

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 активност 0010 Стална буџетска резерва 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,30  
   

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 2,00  

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 0,02 

220 83/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

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 0,06 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,10  
   

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 0,10  

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 0,02 

310 86/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

310 87/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06  
   

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 0,06  

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 0,02 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02  
   

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 0,02 
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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 0,05 

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 0,08 

360 92/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,04 

360 93/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,28 

360 94/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06 

360 94/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,04 

Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 2.800.000,00 0,00 200.000,00 3.000.000,00 0,57 
 

Пројекат 5003 Набавка камере за безбедност саобраћаја 
 

360 95/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 5003 Набавка камере за безбедност саобраћаја 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02  
   

Извори финансирања за функцију 360:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.900.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

200.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 2.900.000,00 0,00 200.000,00 3.100.000,00 0,58  

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 0,19 

Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,19  
   

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 0,19  

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 0,15 

421 98/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,04 

421 99/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,04 

Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,23 
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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 1,13 

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1,13  
   

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 1,36  

Функц. клас. 430 Гориво и енергија 
 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 

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 0,57 

430 101/1 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,57 

Укупно за пројекат 5001 Финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова на територији општине Жабари 

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 6.000.000,00 1,13 

 

Пројекат 5002 Финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Жабари у 2022. години 
 

430 201/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,57 

Укупно за пројекат 5002 Финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова на територији општине Жабари у 2022. 

години 

0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,57 

 
   

Извори финансирања за функцију 430:   
     

  
01 Приходе из буџета 3.000.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

3.000.000,00 
  

  
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 

  
3.000.000,00 

  

Укупно за функц.клас. 430 Гориво и енергија 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1,70  

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 0,03 

451 103/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1,13 

451 103/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1,89 

Укупно за пројекат 4001 Ревитализација пољских путева и тарупирање 6.150.000,00 0,00 10.000.000,00 16.150.000,00 3,05 
 

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 0,57 

Укупно за пројекат 4002 Летње одржавање локалних путева 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,58 
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Пројекат 5002 Асфалтирање путева на територији општине 
 

451 106/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,19 

451 107/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 87.061.843,27 87.061.843,27 16,43 

Укупно за пројекат 5002 Асфалтирање путева на територији општине 0,00 0,00 88.061.843,27 88.061.843,27 16,62 
 

Пројекат 5005 Израда пројектне документације 
 

451 108/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,34 

Укупно за пројекат 5005 Израда пројектне документације 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,34 
 

Пројекат 7001 Извођење радова на изградњи јавне површине локалног општинског јавног пута ПРВА ФАЗА у оквиру планираног грађевинског подручја насеља Александровац 
 

451 192/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,01 

451 193/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 4.727.042,76 4.727.042,76 0,89 

451 193/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.181.760,69 1.181.760,69 0,22 

Укупно за пројекат 7001 Извођење радова на изградњи јавне површине локалног општинског 

јавног пута ПРВА ФАЗА у оквиру планираног грађевинског подручја 

насеља Александровац 

0,00 0,00 5.968.803,45 5.968.803,45 1,13 

 

Пројекат 5004 Поплочавање пешачке стазе и опремање мобилијаром испред Дома културе у Влашком Долу 
 

451 194/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,01 

451 195/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 677.000,00 677.000,00 0,13 

Укупно за пројекат 5004 Поплочавање пешачке стазе и опремање мобилијаром испред Дома 

културе у Влашком Долу 

0,00 0,00 707.000,00 707.000,00 0,13 

 
   

Извори финансирања за функцију 451:   
     

  
01 Приходе из буџета 9.200.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

101.810.603,96 
  

  
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 

  
4.727.042,76 

  

Укупно за функц.клас. 451 Друмски саобраћај 9.200.000,00 0,00 106.537.646,72 115.737.646,72 21,84  

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 1,51 

510 109/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1,32 

510 197/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,13 

Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом 8.000.000,00 0,00 7.700.000,00 15.700.000,00 2,96  
   

Извори финансирања за функцију 510:   
     

  
01 Приходе из буџета 8.000.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

7.700.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 510 Управљање отпадом 8.000.000,00 0,00 7.700.000,00 15.700.000,00 2,96  

Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Активност 0004 Управљање отпадним водама 
 

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

520 110/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,02 

520 111/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

520 111/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,75 

520 111/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,05 

Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама 150.000,00 0,00 4.350.000,00 4.500.000,00 0,85 
 

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 0,19 

Укупно за пројекат 4001 Санација бујичних потока 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,20 
 

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 0,07 

Укупно за пројекат 5001 Пројекат канализационе мреже у Александровцу и Жабарима 0,00 0,00 368.000,00 368.000,00 0,07 
 

Пројекат 7001 Чиста Србија 
 

520 115/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,34 

520 115/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,27 

520 116/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,04 

Укупно за пројекат 7001 Чиста Србија 2.000.000,00 0,00 1.450.000,00 3.450.000,00 0,65  
   

Извори финансирања за функцију 520:   
     

  
01 Приходе из буџета 3.190.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

6.168.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 520 Управљање отпадним водама 3.190.000,00 0,00 6.168.000,00 9.358.000,00 1,77  

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 0,09 

560 118/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,38 

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 0,11 

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,58 
 

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 

560 199/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,57 

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,57  

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 
 

560 196/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,06 

Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,06  
   

Извори финансирања за функцију 560:   
     

  
01 Приходе из буџета 3.100.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

3.300.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 3.100.000,00 0,00 3.300.000,00 6.400.000,00 1,21  

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 0,57 

630 121/1 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,38 

630 122/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,94 

630 122/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,15 

630 198/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,19 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 8.050.000,00 0,00 3.800.000,00 11.850.000,00 2,24  
   

Извори финансирања за функцију 630:   
     

  
01 Приходе из буџета 8.050.000,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

3.800.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 630 Водоснабдевање 8.050.000,00 0,00 3.800.000,00 11.850.000,00 2,24  

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 0,08 

640 124/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,19 

640 125/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 8.518.000,00 0,00 11.482.000,00 20.000.000,00 3,77 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 9.918.000,00 0,00 11.482.000,00 21.400.000,00 4,04  
   

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 4,04  

Функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 
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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 0,38 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,38 
 

Активност 0002 Мртвозорство 
 

760 127/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,09 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,09 
 

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 0,02 

760 129/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,04  
   

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 0,51  

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 2,02 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 

10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 2,02 

 
   

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 2,02  

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 0,08 

820 132/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,06 

820 133/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,04 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 700.000,00 0,00 200.000,00 900.000,00 0,17 
 

Пројекат 5001 Реконстукција Дома културе 
 

820 134/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,01 
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820 135/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,09 

820 136/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,19 

Укупно за пројекат 5001 Реконстукција Дома културе 500.000,00 0,00 1.050.000,00 1.550.000,00 0,29  
   

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 0,46  

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

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 0,19 

830 138/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,38 

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 0,57 

 
   

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 0,57  

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 0,19 

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

наслеђа 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,19 

 
   

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 0,19  

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Пројекат 5001 Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ Жабари-кухиња и два вешераја 
 

911 200/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 25.516,00 25.516,00 0,00 

911 200/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 1,74 

Укупно за пројекат 5001 Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ Жабари-кухиња и 

два вешераја 

0,00 0,00 9.225.516,00 9.225.516,00 1,74 

 
   

Извори финансирања за функцију 911:   
     



Budžet 2022 
  

 

 
2022   Strana 26 od 61 

 

 

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 

( % ) 

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
25.516,00 

  
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

9.200.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 911 Предшколско образовање 0,00 0,00 9.225.516,00 9.225.516,00 1,74  

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 5,74 

912 141/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,87 

Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања 35.014.000,00 0,00 0,00 35.014.000,00 6,61 
 

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 0,39 

912 143/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,02 

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 0,41 

 
   

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 7,01  

Глава 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

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 0,14 

160 145/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 121.125,00 0,00 0,00 121.125,00 0,02 

160 146/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.943.000,00 0,00 0,00 2.943.000,00 0,56 

160 147/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 0,11 

160 148/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,26 

160 149/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6.550.000,00 0,00 0,00 6.550.000,00 1,24 

160 149/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,05 

160 150/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 946.000,00 0,00 0,00 946.000,00 0,18 

160 151/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 186.000,00 0,00 0,00 186.000,00 0,04 

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 0,00 250.000,00 13.756.125,00 2,60  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.506.125,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

250.000,00 
  

Укупно за функц.клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 13.506.125,00 0,00 250.000,00 13.756.125,00 2,60 
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Извори финансирања за главу 5.01:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.506.125,00 

    
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

250.000,00 
  

Укупно за главу 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 13.506.125,00 0,00 250.000,00 13.756.125,00 2,60  

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 0,72 

820 154/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 613.700,00 0,00 0,00 613.700,00 0,12 

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 0,06 

820 157/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,12 

820 158/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,07 

820 159/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

820 160/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.394.000,00 0,00 0,00 1.394.000,00 0,26 

820 161/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,03 

820 162/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,04 

820 163/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,12 

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

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

820 166/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,09 

820 167/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 8.935.700,00 0,00 0,00 8.935.700,00 1,69 
 

Пројекат 4001 Манифестација: "Четерешко прело" 
 

820 168/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,28 

Укупно за пројекат 4001 Манифестација: "Четерешко прело" 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,28 
 

Пројекат 4002 Остале културне манифестације 
 

820 169/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,30 

Укупно за пројекат 4002 Остале културне манифестације 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,30 
 

Пројекат 4003 Видовдански сабор хармоникаша 
 

820 170/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,04 

Укупно за пројекат 4003 Видовдански сабор хармоникаша 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,04 
 

Пројекат 4004 Дани библиотеке 
 

820 171/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 4004 Дани библиотеке 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 
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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 

( % ) 

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 2,34  
   

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 2,34  

Глава 5.03 ПРЕДСКОЛСКА 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 2,55 

911 174/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.180.250,00 0,00 0,00 2.180.250,00 0,41 

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 

911 176/1 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,03 

911 176/2 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,01 

911 177/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,19 

911 178/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

911 179/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.735.000,00 0,00 0,00 1.735.000,00 0,33 

911 180/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,02 

911 181/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,13 

911 182/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,05 

911 183/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,08 

911 184/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.160.000,00 0,00 1.960.000,00 3.120.000,00 0,59 

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

911 186/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

911 187/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,04 

Укупно за активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и 

образовања 

21.512.250,00 0,00 2.180.000,00 23.692.250,00 4,47 

 
   

Извори финансирања за функцију 911:   
     

  
01 Приходе из буџета 21.512.250,00 

    
  

07 Трансфере од других нивоа власти 
  

1.960.000,00 
  

  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
220.000,00 

  

Укупно за функц.клас. 911 Предшколско образовање 21.512.250,00 0,00 2.180.000,00 23.692.250,00 4,47  
   

Извори финансирања за главу 5.03:   
     

  
01 Приходе из буџета 21.512.250,00 
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07 Трансфере од других нивоа власти 

  
1.960.000,00 

  
  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
  

220.000,00 
  

Укупно за главу 5.03 ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА 21.512.250,00 0,00 2.180.000,00 23.692.250,00 4,47  

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 0,00 

473 190/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.190.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,22 

473 191/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,07 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 1.610.000,00 0,00 0,00 1.610.000,00 0,30  
   

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 0,30  
   

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 0,30  
   

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 

  
174.506.119,96 

  
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

18.802.542,76 
  

Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА 285.472.600,00 0,00 197.068.662,72 482.541.262,72 91,05  
   

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 

  
175.806.119,96 

  
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

18.802.542,76 
  

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 331.604.000,00 0,00 198.368.662,72 529.972.662,72 100,00    
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

  
Члан 7. 

Члан 10. мења се и гласи: 

Издаци буџета и буџетских корисника, по функционалној класификацији и по пројектима, уврђени су у следићим 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 13.900.000,00 7.600.000,00 0,00 6.300.000,00 

Укупно за функц.клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 13.900.000,00 7.600.000,00 0,00 6.300.000,00 

  
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 СКУПСТИНА ОПСТИНЕ 14.796.463,00 14.296.463,00 0,00 500.000,00 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПСТИНЕ 12.840.174,00 12.840.174,00 0,00 0,00 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 14.650.350,00 13.850.350,00 0,00 800.000,00 

Укупно за функц.клас. 111 Извршни и законодавни органи 42.286.987,00 40.986.987,00 0,00 1.300.000,00 

  
Функц. клас. 130 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 121.022.025,00 92.096.525,00 0,00 28.925.500,00 

Укупно за функц.клас. 130 Опште услуге 121.022.025,00 92.096.525,00 0,00 28.925.500,00 

  
Функц. клас. 160 

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

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 24.356.125,00 24.106.125,00 0,00 250.000,00 

Укупно за функц.клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 26.632.100,00 26.382.100,00 0,00 250.000,00 

  
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 
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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 

  
Функц. клас. 360 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.100.000,00 2.900.000,00 0,00 200.000,00 

Укупно за функц.клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 3.100.000,00 2.900.000,00 0,00 200.000,00 

  
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 9.000.000,00 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

Укупно за функц.клас. 430 Гориво и енергија 9.000.000,00 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

  
Функц. клас. 451 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 115.737.646,72 9.200.000,00 0,00 106.537.646,72 

Укупно за функц.клас. 451 Друмски саобраћај 115.737.646,72 9.200.000,00 0,00 106.537.646,72 

  
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 15.700.000,00 8.000.000,00 0,00 7.700.000,00 

Укупно за функц.клас. 510 Управљање отпадом 15.700.000,00 8.000.000,00 0,00 7.700.000,00 

  
Функц. клас. 520 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 9.358.000,00 3.190.000,00 0,00 6.168.000,00 

Укупно за функц.клас. 520 Управљање отпадним водама 9.358.000,00 3.190.000,00 0,00 6.168.000,00 

  
Функц. клас. 560 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 6.400.000,00 3.100.000,00 0,00 3.300.000,00 

Укупно за функц.клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 6.400.000,00 3.100.000,00 0,00 3.300.000,00 

  
Функц. клас. 630 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 11.850.000,00 8.050.000,00 0,00 3.800.000,00 

Укупно за функц.клас. 630 Водоснабдевање 11.850.000,00 8.050.000,00 0,00 3.800.000,00 

  
Функц. клас. 640 

5 ОПШТИНСКА УПРАВА 21.400.000,00 9.918.000,00 0,00 11.482.000,00 

Укупно за функц.клас. 640 Улична расвета 21.400.000,00 9.918.000,00 0,00 11.482.000,00 
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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 32.917.766,00 21.512.250,00 0,00 11.405.516,00 

Укупно за функц.клас. 911 Предшколско образовање 32.917.766,00 21.512.250,00 0,00 11.405.516,00 

  
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 

За период: 01.01.2022-31.12.2022 

 
    

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 3.450.000,00 

Укупно за програм:   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4.858.000,00 
 

Програм   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

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

територији општине Жабари 
6.000.000,00 

5002 
Финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на 

територији општине Жабари у 2022. години 
3.000.000,00 

Укупно за програм:   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 9.000.000,00 
 

Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4001 Ревитализација пољских путева и тарупирање 16.150.000,00 

4002 Летње одржавање локалних путева 3.050.000,00 

5002 Асфалтирање путева на територији општине 88.061.843,27 

5003 Набавка камере за безбедност саобраћаја 100.000,00 

5004 Поплочавање пешачке стазе и опремање мобилијаром испред Дома културе у Влашком Долу 707.000,00 

5005 Израда пројектне документације 1.800.000,00 

7001 
Извођење радова на изградњи јавне површине локалног општинског јавног пута ПРВА ФАЗА 

у оквиру планираног грађевинског подручја насеља Александровац 
5.968.803,45 

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
115.837.646,72 

 

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   2002   ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

5001 Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ Жабари-кухиња и два вешераја 9.225.516,00 

Укупно за програм:   2002   ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 9.225.516,00 
 

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 150.441.162,72 
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Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу и примењује се даном објављивања у “Службеном гласнику општине 

Жабари“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 020-11/2022-01                                        

У Жабарима: 11.02.2022. год.                                                            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

        ДЕЈАН АДАMОВИЋ , с.р. 
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O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

   I - Р Е Б А Л А Н С А    Б У Џ Е Т А  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА  2022. ГОДИНУ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

        Правни основ Одлуке о првој измени и допуни  Одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годину, 

садржан је у одредбама: члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016, 47/2018, 111/2021), чл. 63. Закона буџетском систему („Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017,  95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020 и 118/2021) члана 1.Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл.гласник РС,бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016, 95/2018,86/2019, 

126/2020, 99/2021, 111/2021),и члана40. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр 

1/19). 

       Законом о буџетском систему, прописано је да Скупштина јединице локалне смоуправе доноси Одлуку о 

буџету локалне власти. Истим Законом дата је могућност  да се уравнотежење буџета врши путем Ребаланса 

буџета, који се доноси по истом поступку за доношење буџтета.  

 

РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ  ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. годину 

 

 

ПРИХОДИ 

 

Укупни приходи и примања овом изменом и допуном Одлуке о буџету за 2022. годину мењају се и износе  

529.972.662,72 дин. Приходи се увећавају за 164.408.662,72  динара из следећих разлога:  

 

 Извор 13. се увећава за 145.606.119,96 динара – нераспоређени вишак прихода из ранијих година,  та 

средства су се 31.12.2021. године налазила на рачуну буџета општине Жабари, а првобитном одлуком 

део средстава у износу од 30.200.000,00 се увећава, значи врши се корекција овог извора. 

 Извор 17. пренета неутрошена средства трансфера од других нивоа власи  (за посебне намене) износи 

18.802.542,76 динара, та средства су се 31.12.2021. године налазила на рачуну буџета општине Жабари.  

РАСХОДИ 

У расходном делу буџета долази до промене укупне висине појединих апропријација на основу захтева 

директних и индиректних корисника и отварања нових апропријација.        

Одлуком о буџету општине Жабари за 2022. годину планирани износ буџета износио је  

365.564.000,00динара, а планирани износ укупних средстава, стање Трезора, износило је такође 

365.564.000,00динара. Текући приходи и примања планирани су у износу од 335.364.000,00 динара, а 

буџетски дефицит планирано је покрити из нераспоређеног вишка прихода у износу од 30.200.000,00 

динара. 

Предлажемо дасе приходи и примања и расходи и издаци Буџета општине Жабари за 2022.годину од 

365.654.000,00 динара повећају за 164.408.662,72 динара (пренета неутрошена средства из предходних 

година, пренета неутрошена средства за посебне намене). Планирани износ средстава на нивоу Трезора 

општине Жабари након ових промена износио би 529.972.662,72  динара. 
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Коригован суфицит буџета на дан 31.12.2021. године износио је 194.608.662,72 динараали смо при 

планирању буџета за 2022. годину у буџет укључили део ових средстава од 30.200.000,00 динара, тако да  

овим ребалансом планирамо повећање буџета за разлику од 164.408.662,72. 

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

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

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

индиректни корисници буџетских средстава.  

Промене овим рабалансом своде се на  укључење пренетихнеутрошених средстава из претходних 

година и  пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 164.408.662,72динара и њиховог 

распоређивања на одређене врсте расхода и издатака. Ова средства су распоређена пре свега на Програм 7. 

- Саобраћај и саобраћајна инфраструктура (асфалтирање, ревитализација прољких путева, завршавање 

започетих пројекат из 2021. годин). Програм 7. увећавамо за 94.937.646,72 динара. Затим на Програм 15. - 

Опште услуге локалне самоуправе (трошкови електричне енергије, услуге комуникације (поштанске 

услуге), стручне услуте, текуће поправке и одржавање опреме, капитално одржавање зграде и објеката, 

опрема за саобраћај, административна опрема…). Програм 15. увећавамо за 25.550.000,00 динара.  Програм 

2. - Комунална делатност и програмску активност -Управљање и снабдевање водом за пиће, Оджавање 

чистоће на површинама јавне намене. Програм Комунална делатност овим ребалансом увећавамо за 

6.800.000,00 Програм 11. - Социјална и дечија заштита, програмска активност - Дневне услуге у заједници, 

прецизније за пружање услуге Помоћ у кући за стара лица увећамао за 4.500.000,00 динара. Програм 16. - 

Политички стистем локалне самоуправе (стручне услуге код раздела Скупштине општне и код раздела 

Оптшинског већа) увећавамо за 1.300.000,00 динара. Програм 17. - Енергетака ефикасност и обновљиви 

извори енергије (наставак програма који је започет у 2021. години, као и издвајање средства за реализацију 

новог пројекат) повећати за 6.000.000,00 динара. Програм 1. - Становање, урбанизам и просторно 

планирање (програмска активност:Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бојевима-наставак ПА 

из 2021. године) повећати за износ од 2.075.500,00 динара. Програм 6. - Заштита животне средине 

(програмске активности:управљање комуналним отпадом, праћење квалитета елемената животне средине, 

управљање отпадним водама,  Пројекат:“Чиста Србија“, елаборат уређења водотокова са реконстукцијом 

пропуса у насељима Кочетин, Сибница и Пројекта за санацију моста у Витежеву, поток Бељево, радови на 

уређењу водотокова са реконстукцијом пропуста и моста) повећати за 13.800.000,00 динара. Програм 8. - 

Предшколско  васпитање (социјална давања запосленима и Пројекта: Набавка технике и опреме за ПУ 

„Моравски цвет“ Жабари-кухиња и два вешераја“) повећати за 9.445.516,00 динара. 

Од горе наведених  средстава следеће износе добили смо од стране ресорних Министарства: 

- За Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање од стране Министарства државне 

управе и локалне самоуправе за финансирање набавке таблица улица и кућних бројева добили 

смо 1.875.500,00 динара 

- Програм 17. Енергетака ефикасност и обновљиви извори енергије од стране Министарства 

рударства и енергетике добили смо средства у износу од 3.000.000,00 динара за Пројекат: 

“Финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на 

територији општине Жабари“ 

- Програм 7. Саобраћај и саобраћајна инфрастуктура од стране Кабинета Министра без портфеља 

задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије  

за Пројекат:„Извођење радова на изградњи јавне површине локалног општинског јавног пута 

ПРВА ФАЗА у оквиру планираног грађевинског подручја насеља Александровац“ добили смо 

средства у износу од 4.727.042,76 динара. 

- Програм 9. Предшколско васпитање од стране Министарства државне управе и локалне 

самоуправе  добили смо средства за Пројекта:„Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ 

Жабари-кухиња и два вешераја“ у износу од 9.200.000,00 динара. 

 

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

недовољна као и за отварање нових позиција.  

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

без додатних средстава, као што је то случај код ПУ „Моравски цвет“. 

 Oдлуку о измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину радимо у складу са чланом 63.Закона о 

буџетском систему. 
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 

Укупни приходи и примања остварени 

по основу продаје нефинансијске 

имовине 

7 + 8 335.364.000,00 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5 529.972.662,72 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 194.608.662,72 

4. 

Издаци за набавку финансијске 

имовине (осим за набавку домаћих 

хартија од вредности 6211) 

62 0 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 194.608.662,72 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. 

Примања од продаје финансијске 

имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 

9228) 

92 0 

3. 
Неутрошена средства из претходних 

година 
3 194.608.662,72 

4. 

Издаци за набавку финансијске 

имовине (за набавку домаћих хартија 

од вредности 6211) 

6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 194.608.662,72 
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III 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 198.368.662,72 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 3.625.500,00 4.625.500,00 

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 3.075.500,00 3.075.500,00 

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 18.282.000,00 39.350.000,00 
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 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

0003 

Закон о комуналним 

делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018) 

Повећање нивоа хигијене 

на јавним површинама у 

Општини 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 

територије услугама 

одржавања чистоће јавних 

површина 

Степен 

покривености 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавно-

прометних 

површина (број 

улица које се 

чисте у односу 

на укупан број 

улица у 

граду/општини) 

80% 80% 80% 90% 90% 

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

ЕВИДЕНЦИЈА 

ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРА ФЦЦ 

ЕКО 

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. 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по 

км водоводне 

мреже 

3 3 3 2 2 
8.050.000,00 0,00 3.800.000,00 11.850.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА ЈКП 

КОМУНАЛАЦ 

ЖАБАРИ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић Број насеља у  1 4 4 5 Извештај стручног 
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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 

У оквиру коришћења 

воде у јавне сврхе, 

подразумева се и 

коришћење воде са 

јавних чесми на 

територији општине 

Жабари 

којима се врши 

реконсрукција 

водоводне 

мреже 

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 

(разврстаних  

по полу и 

старости) 

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 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

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, 

Драгана 

Пауновић 
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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 

односу на 

укупан број 

локалитета 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

земљи, као и радионице 

из области 

пољопривреде 

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 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 14.168.000,00 25.358.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 

ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРА ФЦЦ 

ЕКО 

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 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне средине 

0002 
Закон о заштити животне 

средине 

Праћење квалитета 

животне средине и 

учешће у унапређењу 

истог кроз НВО 

Праћење у складу са 

прописаним законским 

обавезама 

Број урађених 

мониторинга 
 1 1 0 0 

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

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Комисија 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 4.350.000,00 4.500.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 7.700.000,00 15.700.000,00 

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 
 10 10 10 7 

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

Извештај стручног 

надзора 

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 

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 1 1 6 6 8 

2.000.000,00 0,00 1.450.000,00 3.450.000,00 

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 0,00 106.737.646,72 118.837.646,72 

ИЗВЕСТАЈ О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Небојша 

Миловановић 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 0,00 200.000,00 3.000.000,00 

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 20       5 5 6 

6.150.000,00 0,00 10.000.000,00 16.150.000,00 

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 

Унапређење услова за 

лакши транспорет робе и 

путника 

Поправљање стања улица 

Број тона 

утрошеног 

материјала 

 128 130 150 130 

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

Извештај стручног 

надзора 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 

41/2009,…128/2020)        

       

 

       

       

       

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 10 5 6 7 

0,00 0,00 88.061.843,27 88.061.843,27 

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 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Поплочавање 

пешачке стазе и 

опремање 

мобилијаром 

испред Дома 

културе у 

Влашком Долу 

5004 Закон о путевима Уређење простора 

Обезбешено задовољење 

потреба и интереса локалног 

становништва 

Поплочана 

пешачка стаза 

изражена у 

квадратним 

метрима 

175 175 5 0 0 

0,00 0,00 707.000,00 707.000,00 

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 1.800.000,00 1.800.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Извођење радова 

на изградњи 

јавне површине 

локалног 

општинског 

јавног пута 

ПРВА ФАЗА у 

оквиру 

планираног 

грађевинског 

подручја насеља 

Александровац 

7001 

Потписан Уговор са  

Кабинетом Министра без 

портфеља задуженог за 

унапређење развоја 

недовољно развијених 

општина на територији 

Републике Србије 

Асфалтирање пута у 

Александровцу 

Унапређена саобраћајна 

инфрастуктура 

Број 

асфалтираних 

километара 

 1 3 0 0 

0,00 0,00 5.968.803,45 5.968.803,45 

Извештај стручног 

надзора 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

8 - 

ПРЕДШКОЛС

КО 

ВАСПИТАЊЕ 

2002 

Стварање бољих услова 

за боравак деце у 

вртићу 

Уговор потписан са 

Министарством 

државне управе и 

локалне самоуправе и 

Повећање  обухвата деце 

предшколским 

васпитањем  и  

образовањем 

Проценат 

уписане деце у 

односу на број 

укупно 

 100 95 0 0 21.512.250,00 0,00 11.405.516,00 32.917.766,00 
ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Начелник 

општинске 

управе, 

Небојша 
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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 

општине Жабари пријављене 

деце 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

21.512.250,00 0,00 2.180.000,00 23.692.250,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директорка 

предшколске 

установе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Набавка технике 

и опреме за ПУ 

„Моравски цвет“ 

Жабари-кухиња 

и два вешераја 

5001 

Потписан уговор са 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе 

Набавка опреме и 

стварање бољих улова за 

рад установе 

Побољшање услуге 

предшколског васпитања 

Број набављених 

уређаја 
 4 4 0 0 

0,00 0,00 9.225.516,00 9.225.516,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 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 

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 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 
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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 

       

       

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 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 

образовања и васпитања 

(СЛ.гласник бр.88/17, 

...6/20) 

Обезбеђење услова за 

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,... 

Унапређење квалитета 

образовања и васпитања у 

основним школама 

Обухват деце 

основним 

образовањем, 

разврстан по 

полу 

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

12.374.000,00 0,00 0,00 12.374.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Директор, 

Славица Којић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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, Одлуке о 

материјалној помоћи 

Накнада трошкова 

превоза ученика 

средњих школа, 

накнада трошкова 

ужине за треће и свако 

наредно дете у школи, 

једнократне помоћи за 

рађање детета, накнаде 

за боравак трећег 

детета у вртићу, 

стипендије,... 

Унапређење ефикасности 

пружених услуга 

Проценат 

корисника који 

су 

учествовали/па

ртиципирали у 

цени услуге 

 24 24 24 24 

23.640.000,00 0,00 7.900.000,00 31.540.000,00 

Евиденција 

Центра за 

социјални рад 

Начелник ОУ, 

Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

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

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Председник 

комисије        
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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 

       

       

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 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 

3.000.000,00 0,00 6.300.000,00 9.300.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Директор 

Центра за 

социјални рад 

Број корисника 

услуге Помоћ у 

кући, разврста 

по полу 

 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 

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

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

 350 350 350 320 

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 

Подршка породицама за 

остварење жељеног броја 

Подршка породицама да 

остваре жељени број деце 

Број деце 

корисника 
 1 3/50 5/60 7/70 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

Одељење за 

привреду, 
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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 

децом деце давања у 

укупном броју 

рођене деце 

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 

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 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

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        
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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 

који настају при пружању 

услуга неосигураним 

лицима 

       

       

 

       

       

       

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   

 

      

700.000,00 0,00 200.000,00 900.000,00 

 

Небојша 

Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

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 
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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 

улагања у 

односу на 

укупан број 

споменика 

културе у 

надлежности 

ЈЛС 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

 3 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 1 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 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

Обележавање Дана 

библиотеке и организовање 

књижевних вечери 

Укупан број 

посетиоца на 

културном 

1 52 55 58 60 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 
Извештај о раду 

установе културе 

Директор 

библиотеке 
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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 

већери догађају 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 
0602 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 
 

Одрживо управно и 

финансијско 

Суфицит или 

дефицит 
 117000000 120000000 90000000 70000000 118.991.088,00 0,00 25.550.000,00 144.541.088,00 

Одлука о 

завршном рачуну 

Предсеник МЗ 

Ореовица 
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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 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине 

Жабари ("Службени 

гласник општине 

Жабари" бр. 1/19) 

функционисање 

града/општине у складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

локалног 

буџета 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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. 

 

      

91.496.525,00 0,00 0,00 91.496.525,00 

 

Начелник 

општинске 

управе, Небојша 

Миловановић 

Проценат 

попуњености 

радних места 

која 

подразумевају 

вођење управног 

поступка 

80 80 80 80 85 

ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦ
ИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

0001   

Функционисање управе 

Проценат 

решених 

предмета у 

календарској 

години (у 

законском року, 

ван законског 

рока) 

90 90 95 95 100 

0,00 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ 

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 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 

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 

1 1 2 2 2 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 
ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Точка 
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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 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

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 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 

10 10 10 12 15 

1.290.000,00 0,00 0,00 1.290.000,00 

 

Председник МЗ 

Александровац 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 
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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 

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 

2 2 5 5 6 

644.000,00 0,00 0,00 644.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Брзоходе 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

352.000,00 0,00 250.000,00 602.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

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 
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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 15 16 18 

2.077.000,00 0,00 0,00 2.077.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Жабари 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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. 

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 

1 1 5 6 7 1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00 
ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Ореовица 



Budžet 2022 
 

Datum štampe: 04.02.2022 11:25:39   
 

 

2022   Strana 56 od 61 
 

 

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 

1/19) 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 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, 

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 3 4 5 

692.000,00 0,00 0,00 692.000,00 

ЗАПИСНИК 
САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Председник МЗ 

Витежево 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 
0002 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. Гл. РС 

Реализација активности и 

мера дефинисаних 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

Број 

иницијатива/пре
1 1 2 3 4 292.000,00 0,00 0,00 292.000,00 

ИНТЕРНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Председник МЗ 

Кочетин 
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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 

заједница бр. 129/07, 83/04, 

др.закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18),  

Статут општине Жабари 

("Службени гласник 

општине Жабари" бр. 

1/19) 

финансијским планом МЗ становништва деловањем 

месних заједница 

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

 

Председник 

општине, Јован 

Лукић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Стална буџетска 

резерва 
0010   

 

      

1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 

 

Председник 

општине, Јован 

Лукић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

16 - 

ПОЛИТИЧКИ 
2101 

Закон о локланој 

самоуправи 

Трошкови који се 

односе за Општинско 

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

      
43.262.962,00 0,00 1.300.000,00 44.562.962,00 

 
Јован Лукић 
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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 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

веће политичког система 

локалне самоуправе 
       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 0,00 500.000,00 13.322.438,00 

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) 

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 0,00 800.000,00 14.650.350,00 

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) 

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 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

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 6.000.000,00 9.000.000,00 

РЕШЕЊЕ О 

ПРИЗНАТОМ 

ПРАВУ 

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 

100 1 28 30 30 

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 6.000.000,00 

Извештај комисије 

Председник 

комисије 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Финансирање 

програма 

енергетске 

санације 

стамбених 

зграда, 

породичних кућа 

и станова на 

територији 

општине Жабари 

у 2022. години 

5002 

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 30 35 40 

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

ЗАПИСНИЦИ 

КОМИСИЈА 

Председник 

комисије 
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ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
 

Одлуком о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годинуније било већих промена. 

 

ПРОГРАМ 6  

Назив ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Шифра 0401  

Сектор: Заштита животне средине  

Програмска активнос: 0401-0002 

 Праћење квалитета елемента животне средине 

Праћење квалитета животне средине како интерно тако и екстерно, као и учешће у унапређењу истог кроз спровођење конкурса. 

 

ПРОГРАМ 7  

Назив ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

Шифра 0701  

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  

 Пројекат: 0701-7001 

Извођење радова на изградњи јавне површине локалног општинског јавног пута ПРВА ФАЗА у оквиру планираног грађевинског 

подручја насеља Александровац.  

Овај пројекат подразумева унапређење саобраћајне инфраструктуре. Обезбеђење ефикасног и рационалног спровођења превоза путника и 

робе. Пројекат се финансира делом из средстава  општине, а делом од  стране Кабинета Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја 

недовољно развијених општина на територији Републике Србије. 

 

Пројекат 0701-5004 

 Поплочавање пешачке стазе и опремање мобилијаром испред Дома културе у Влашком Долу. 

Део овог пројекта реализован је у прошлој години, а један део остао је за 2022. годину. 

 

ПРОГРАМ 8  

Назив ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ   

Шифра 2002  

Сектор: Образовање  

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

 Пројекат: 2002-5001 

 Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ Жабари-кухиња и два вешераја“ 

 Прошле године је потписан уговор измењу општинЕЖабари и Министарства државне управе и локалне самоуправе и добили смо средства за 

Пројекта:„Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ Жабари-кухиња и два вешераја“. 
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ПРОГРАМ 17 

Назив:ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Шифра:0501-5002 

Пројекат: Функционисање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине 

Жабари и 2022. години 

Општина Жабари планира да и у 2022. годни учествује у јавном позиву Министрарства рударства и енергетике и на тај начин обезбеди 

средства за крајне кориснике којима се додељују средства за спровођење мера енергетске санације.  Конкурсном документацијом биће прецизирана 

намена средства. 

 

Аналитичар буџета 

Надица Ивковић, дипл.економиста, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

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 одржаној  11.02.2022. године, донела је  

 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Измену и допуну годишњег програма одржавања, уређења и 

изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2022. годину 

 

 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Измену и допуну годишњег програма одржавања, уређења и 

изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2022. годину коју је донео 

председник општине Жабари дана 04.02.2022. године под бројем 352-52/2021-02. 

 

 

Члан  2. 

 

О спровођењу активности Измене и допуне 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: 020-12/2022-01                      

    Датум: 11.02.2022.године  

    Жабари      

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      Дејан Адамовић, с.р. 
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ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 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, фебруар 2022. год. 
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С   А   Д   Р   Ж   А   Ј 

Страна 

 

 

1.  Основни подаци  

 

3 

2.  Законски оквир који уређује годишњи програм одржавања, уређења и 

изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене 

 

4 

3.  Мисија, визија, циљеви 

 

5 

4.  Капитални пројекти за период 2022. и након 2024. године 

 

8 

5.  Планирани обим активности за 2022. годину 

 

10 
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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 04.02.2022. године, доноси 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 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. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


70 

 

 

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 
  

 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,  
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 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.  
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2022 - 2024. године 

        239.726.843   52.698.627 121.452.012 58.134.864 149.026.843 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 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 
197.196.684 дец.24 42.653.325 55.500.000 33.481.516 88.061.843 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

3 

Ревитализација 

пољских путева 

и тарупирање 

2019 
након 
2024 

30.163.600 дец.24 3.532.800 3.150.000 2.980.800 16.150.000 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 

11.703.999 дец.24 674.757 11.000.000 4.229.242 5.300.000 500.000 500.000 500.000 

6 

Израда 

пројектне 
документације 

за путну 

инфраструктуру 
у општини 

Жабари 

2019 
након 
2024 

6.345.326 дец.24 1.097.130 1.300.000 448.196 1.800.000 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 
7.934.202 дец.23 130.700 2.200.000 1.003.502 3.200.000 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 
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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 3.450.000 дец.21 0 4.000.000 0 3.450.000 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 3.687.000 дец.21 0 2.980.000 2.980.000 707.000 0 0 0 

 

 

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 3.075.500,00 

4249 78.1 

Остале специјализоване услуге - средства буџета општине 

Жабари  1.200.000,00 

4249 78.1 

Остале специјализоване услуге - средства Министарства 

државне управе и локалне самоуправе 1.875.500,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 4.625.500,00 
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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 5.800.000,00 

5114 122.1 Израда и пројектовање у општини  5.300.000,00 

5112 122.2 Водоснабдевање општине Жабари 500.000,00 

482 198 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000.000,00 

4822 198.1 Обавезне таксе 1.000.000,00 

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 27.250.000,00 

        

ПРОГРАМ 6:  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                

Програмска активност 0401-0004: Управљање отпадним водама 

Функција: Управљање отпадним водама 

423 110 Услуге по уговору 150.000,00 

4235 110.1 Стручне услуге 150.000,00 

511 111 Зграде и грађевински објекти 4.350.000,00 

5114 111.1 Пројектна документација 350.000,00 

5113 111.2 Зграде и грађевински објекти 4.000.000,00 

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 

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 3.450.000,00 

424 115 Специјализоване услуге 3.250.000,00 

4246 115.1 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 3.250.000,00 

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 15.000.000,00 
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4249 109.1 Специјализоване услуге (Одвоз отпада) 10.000.000,00 

4249 109.2 Остале специјализоване услуге, санација депонија 5.000.000,00 

511 197 Зграде и грађевински објекти 700.000,00 

5114 197.1 Пројектна докуменација 700.000,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ  6 25.058.000,00 

        

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност 0002: Управљање саобраћајном инфраструктуром 

Функција: Друмски саобраћај 

0701-4001: Пројекат: Ревитализација пољских путева и тарупирање 16.150.000,00 

423 102 Услуге по уговору 150.000,00 

4235 102.1 Стручне услуге 150.000,00 

425 103 Текуће поправке и одржавање 16.000.000,00 

4251 103.1 Уређење пољских путева - ревитализација 13.000.000,00 

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 88.061.843,27 

423 106 Услуге по уговору 1.000.000,00 

4235 106.1 Стручне услуге 1.000.000,00 

511 107 Зграде и грађевински објекти 87.061.843,27 

5113 107.1 Капитално одржавање зграда и објеката 87.061.843,27 

0701-4003: Пројекат: Израда пројектне документације 1.800.000,00 

511 108 Зграде и грађевински објекти 1.800.000,00 

5114 108.1 Пројектно планирање 1.800.000,00 

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 

0701-7001: 

Пројекат: Извођење радова на изградњи јавне површине 

локалног општинског јавног пута ПРВА ФАЗА у оквиру 

планираног грађевинског подручја насеља 

Александровац 5.968.803,45 

423 192 Услуге по уговору 60.000,00 

4235 192.1 Стручне услуге 60.000,00 

511 193 Зграде и грађевински објекти 5.908.803,45 

5113 193.1 

Капитално одржавање зграда и објеката - средства буџета 

општине Жабари 1.181.760,69 

5113 193.1 

Капитално одржавање зграда и објеката - средства Кабинета 

минстра без портфеља задуженог за унапређење развоја 

недовољно развијених општина 4.727.042,76 
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701 Пројекат: Поплочавање пешачке стазе и опремање 

могилијаром испред Дома културе у Влашком Долу 707.000,00 

423 194 Услуге по уговору 30.000,00 

4235 194.1 Стручне услуге 30.000,00 

511 195 Зграде и грађевински објекти 677.000,00 

5113 195.1 Капитално одржавање зграда и објеката 677.000,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 7 117.237.646,72 

        

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

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 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 
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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 16.600.000,00 

5113 74.1 Капитално одржавање зграда и објеката 13.400.000,00 

5114 74.2 Пројектно планирање 3.200.000,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 17.300.000,00 

        

        

    ПРОГРАМ 1 4.625.500,00 

    ПРОГРАМ 2 27.250.000,00 

    ПРОГРАМ 6 25.058.000,00 

    ПРОГРАМ 7 117.237.646,72 

    ПРОГРАМ 9 2.150.000,00 

    ПРОГРАМ 11 1.600.000,00 

    ПРОГРАМ 13 1.750.000,00 

    ПРОГРАМ 15 ОПШТИНСКА УПРАВА 17.300.000,00 

УКУПНО - буџет општинеи Жабари:  196.971.146,72 

Трансфер од других нивоа власти, Министарство државне управе и локалне 

самоуправе - Набавка табли са називима улица и таблица кућних бројева у 

општини Жабари 1.875.500,00 

Трансфер од других нивоа власти, Кабинет минстра без портфеља задуженог 

за унапређење развоја недовољно развијених општина -Извођење радова на 

изградњи јавне површине локалног општинског јавног пута ПРВА ФАЗА у 

оквиру планираног грађевинског подручја насеља Александровац 4.727.042,76 

УКУПНО: 203.573.689,48 

 

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: 04.02.2022. год. 

 

Председник 

Општине Жабари 

Јован Лукић, с.р. 

 

 



 

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и став 5. Закона о водама („Службени гласник 

РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон),  Одлуке о одређивању граница 

водних подручја («Службени гласник РС», бр. 92/17), Уредбe о утврђивању Општег плана 

за одбрану од поплава ("Службени гласник РС", бр. 18/19), Наредбе о утврђивању 

Оперативног плана одбране од поплава за 2022. годину («Службени гласник РС», бр. 

123/21), члана 15. став 1. тачка 8) и члана 40. став 1. тачка 33) Статута општине Жабари 

(«Службени гласник општине Жабари», бр. 1/19),  

По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ 

Београд, Водопривредни центар " Морава" – Ниш, бр. 529/1 од 27.01.2022. године, 

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној 11.02.2022. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ  ПЛАНА 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава, за воде II реда на територији 

општине Жабари за 2022. годину.  

 

Члан  2. 

 

О спровођењу мера предвиђених овим Планом стараће се Штаба за ванредне 

ситуације за територију општине Жабари. 

 

Члан  3. 

 

Послови и задаци Штаба, дефинисани су Оперативним планом за одбрану од поплава, 

за воде II реда на територији општине Жабари за 2022. годину. 

 

Члан 4. 

 

Ова  Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 

Жабари". 

 

 

Број: 020-13/2022-01 

Датум: 11.02.2022.године 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                        Адамовић Дејан, с.р. 
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О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жабари, јануар 2022. год. 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2. и став 5. Закона о водама („Службени гласник 

РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон),  Одлуке о одређивању 

граница водних подручја («Службени гласник РС», бр. 92/2017), Уредбe о утврђивању 

Општег плана за одбрану од поплава ("Службени гласник РС", бр. 18/2019), Наредбе о 

утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2022. годину («Службени гласник 

РС», бр. 123/2021 од 15.12.2021. године, ступила је на снагу 23.12.2021, а примењује се од 

1.1.2022.), члана 15. став 1. тачка 8) и члана 40. став 1. тачка 33) Статута општине Жабари 

(«Службени гласник општине Жабари», бр. 1/2019), 

По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ 

Београд, Водопривредни центар " Морава" – Ниш, број 529/1 од 27.01.2022. године, 

Скупштина општине Жабари, на седници од 11.02.2022. године, донела је 

 

 

О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н 
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Општинским  планом  дефинисанано је  програм  мера,  радова  и  активности  за 

неповољне хидролошке околности на назначеном подручју  у целини. Радови, мере  и  

активности  су  систематизовани  по  фазама  одбране  од  поплава  и  по учесницима  

(општинским субјектима), са дефинисаним задужењима и обавезама  у свакој фази одбране 

посебно.   

Планови  за  одбрану  од  поплава  на  територији  општине  Жабари  имају 

интегрални карактер и обухватају  целокупно  подручје,  које може бити  угрожено не само 

од бујичних водотока без заштитних система, већ и од уређених водотока, са  изграђеним  

заштитним  водопривредним  објектима.  Тиме  је  обезбеђена могућност  организовања  

интегралне  одбране од штетног дејства  вода  подручја  на целој територији.   

У оквиру планова је извршено и усаглашавање реонизације општинских подручја са 

секторима  и  деоницама  одбране  од  поплава  по  водним  подручјима,  у  складу  са 

годишњим оперативним плановима Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине – Републичке Дирекције за воде.  

Републички хидрометеоролошки завод и надлежни републички и покрајински орган 

за  водопривреду  и  јавна  водопривредна  предузећа,  сходно  извештајима  и  прогнозама,  

обавештавају  надлежну  службу  и  надлежне  штабове  за  ванредне ситуације  о  нивоима  

водостаја,  проглашеној  фази  одбране,  развоју  ситуације  и мерама које се предузимају. 

На основу добијених информација о падавинама у  сливу  и  наглом  порасту  

водостаја  реке  у  горњем  току,  општински  штаб  за ванредне ситуације процењује степен 

опасности и у складу са тим предузима акцију алармирања јавности и становништва на 

угроженом подручју. 

 

1.1. Правни основ за израду Оперативног плана за воде II реда 

 

- На основу члана 55. став 1. тачка 2. и став 5. Закона о водама („Службени гласник 

РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), прописано је да 

Оперативни за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, 

уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.  
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Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда 

нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, 

критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјекта 

одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.  

Оперативни план доноси се, у складу са Оперативним планом за воде I  реда, за 

период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I 

реда.  

- На основу Уредбе о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава ("Службени 

гласник РС", бр. 18/2019), надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да: 

1) од надлежног јавног водопривредног предузећа прибави ажурне информације, 

податке и документацију у вези уређења водотока и заштите од штетног дејства, као и 

документацију у вези управљања ризицима од поплава која се односи на територију 

јединице локалне самоуправе и да их угради у локални оперативни план; 

2) донесе локални оперативни план који, поред садржине утврђене Законом о водама, 

садржи и: превентивни део (мере и радови на смањењу ризика од поплава), извод из 

републичког оперативног плана за територију јединице локалне самоуправе и оперативни 

део за воде II реда (штићена поплавна подручја са заштитним објектима и нештићена 

поплавна подручја са угроженим објектима и утврђеним критеријумом за проглашење стања 

приправности ради заштите од поплава); 

3) донесе годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава који 

обухвата: одржавање и санацију заштитних водних објеката на водама II реда, одржавање 

водотокова из локалног оперативног плана, радове на реконструкцији постојећих и 

изградњи нових заштитних објеката на водама II реда и објеката за одводњавање, као и 

организацију одбране од поплава и евидентирање поплавних догађаја, у складу са законом 

којим се уређује област вода и законом којим се уређују ванредне ситуације. 

 

- На основу Одлуке о одређивању граница водних подручја («Службени гласник 

РС», бр. 92/2017), одређене су границе водног подручја Морава и Дунав.  

Одлуком о утврђивању Пописа вода I реда («Службени гласник РС», бр. 83/2010), 

утврђени су водотоци на територији општине Жабари, остали водотоци, природни 

водотоци: Булињак, Велика Морава, Поток Точак, Поток Чокордин. 

 

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Наредбу о 

утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2022. годину («Службени 

гласник РС», бр. 123/2021 од 15.12.2021. године, ступила је на снагу 23.12.2021, а 

примењује се од 1.1.2022.). 

На основу члана 15. став 1. тачка 8) и члана 40. став 1. тачка 33) Статута општине 

Жабари («Службени гласник општине Жабари», бр. 1/2019), утврђене су надлежности 

општине и скупштине општине Жабари за доношења аката из надлежности јединице 

локалне самоуправе. 

 
- На основу члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (Службени гласник РС број 87/2018), јединица локалне 

самоуправе у оквиру својих надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама: 

1) доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

јединице локалне самоуправе, на предлог надлежног штаба и обезбеђује њено спровођење; 

2) израђује и доноси процену ризика, локални план смањења ризика од катастрофа, 

план заштите и спасавања и екстерни план заштите од великог удеса уколико се на њеној 

територији налази СЕВЕСО комплекс вишег реда; 

3) образује штаб за ванредне ситуације; 
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4) одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне 

самоуправе на предлог надлежног штаба; 

5) планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика од 

катастрофа и управљање ванредним ситуацијама; 

6) образује јединице цивилне заштите; 

7) успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању 

цивилне заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности; 

8) израђује студију покривености система за јавно узбуњивање за своју територију 

(акустичку студију) и стара се о одржавању, набавци и постављању акустичких извора 

(сирена) и остале опреме у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у Републици 

Србији; 

9) сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и 

активности од значаја за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним 

ситуацијама; 

10) предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа; 

11) усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду штаба за ванредне 

ситуације; 

12) обављају и друге послове утврђене законом. 

 

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама (Сл. Гласник РС, број 87/2018), а у складу са Упутством о методологији израде 

процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Сл.гласник РС”, бр. 80/2019), 

„Almaks Security Systems“ doo, Београд je израдио Процену ризика од катастрофа за 

Општинску управу општине Жабари, План заштите и спасавања и План смањења 

ризика од катастрофа . 

 Проценом ризика од катастрофа и планом заштите и спасавања, обухваћена је 

целокупна територија општине Жабари. 

Компанија „Almaks Security Systems“ doo, Београд, је испунила Законом прописане 

услове за обављање претходно наведеног посла.  

Процена и план су израђени узимајући у обзир следеће законе и подзаконска акта: 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 87/2018); 

 Упутство о методологији израдеи садржају процене ризика од катастрофа и плана 

заштите и спасавања („Службени гласник РС“, бр. 80/2019); 

 Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 8/2011). 

Остала законска регулатива 

 Зaкoн o eксплoзивним мaтeриjaмa, зaпaљивим тeчнoстимa и гaсoвимa („Службени 

глaсник СРС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени глaсник РС“, бр. 53/1993, 

67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. зaкoн и 54/2015 - др. зaкoн); 

 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016); 

 Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени 

гласник РС“, бр. 54/2015); 

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука Уставног суда и 14/2016); 

 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015); 

 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. 

закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 

106/2015 и 113/2017 – др. закон); 

 Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 

88/2010); 
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 Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, 

бр. 75/2014, 64/2015 и 68/2015 – др. закон); 

 Закон о Републичком сеизмолошком заводу („Службени гласник РС“, бр. 71/1994); 

 Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015). 

 Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину 

остваривања права на накнаду за коришћење истих („Службени гласник РС“, бр. 

10/2013); 

 Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту 

од елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС“, бр. 3/2011 и 

37/2015); 

 Уредба о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од 

пожара („Службени гласник РС“, бр. 76/2010); 

 Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне 

ситуације(„Службени гласник РС“, бр.  27/2020-3) 

 Уредба о спровођењу евакуације („Службени гласник РС“, бр. 22/2011); 

 Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса ("Службени гласник 

РС", број 41 од 11. јун 2019.) 

 Правилник о професионалним ватрогасним јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2012); 

 Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне 

заштите („Службени гласник РС“, бр. 26/2011); 

 Правилник о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају 

удеса („Службени гласник РС“, бр. 18/2012). 

 Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС”, бр. 86/2011); 

 ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕЦ Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007. 

године о процени и управљању ризицима од поплава; 

 План одбране од бујичних поплава за територију општине Жабариурађен наоснову 

уговора број 404-18/09-02 од 04.08.2009. године од стране Института заводопривреду 

„Јарослав Черни“ АД, ул. Јарослава Черног 80, Пиносава,Београд. 

 План за проглашење ерозионих подручја за општину Жабари урађен на основу 

уговора број 404-18/09-02 од 04. 08. 2009. године од стране Института 

заводопривреду „Јарослав Черни“ АД, ул. Јарослава Черног 80, Пиносава, Београд. 

 

 На основу израђене Процене ризика од катастрофа за Општину Жабари, 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу донело је решење 09.24.2 број 217-15128/20-1 

од 14.10.2020. године којим се даје сагласност на Процену ризика од катастрофа за 

Општину Жабари.  

На основу израђеног Плана заштите и спасвања за Општину Жабари, Министарство 

унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације у Пожаревцу донело је решење 09.24.2 број 217-5836/21-2 од 

28.04.2021. године којим се даје сагласност на План зашитите и спасавања за Општину 

Жабари. 

  

На седници Скупштине општине Жабари од 09.06.2021. године донете су одлуке 

о Плану заштите и спасавања за општину Жабари и Плану смањења ризика од 

катастрофа општине Жабари («Службени гласник општине Жабари», бр. 6/2021) 
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- Општим Планом одбране од бујичних поплава за подручје општине Жабари 

(«Службени гласник општине Жабари», бр. 4/2010), дефинисано је:  

1. Општи део,  

2. Законска основа одбране од поплава на бујичним водотоцима,  

3. Национални планови за одбрану од поплава на подручју Републике Србије,  

4. Законске обавеза учесника у систему одбране од поплава,  

5. Општински општи план за одбрану од поплава,  

6. Штаба за ванредне ситуације,  

7. Оперативни план за одбрану од поплава,  

8. Приказ и анализа трендова у заштити од поплава,  

9. Предлог оптималне шеме обавештавања субјеката у одбрани од поплава,  

10. Техничке основе одбране од поплава на бујичним водотоцима на подручју 

општине Жабари,  

11. Анализа проблематике бујјичних поплава на подручју општине Жабари,  

12. Приказ угрожености појединих локација на ужем подручју општине Жабари од 

бујичних поплава,  

13. Г. Хидрогеолошка анализа и детерминисање великих вода бујичних водотока на 

подручју општине Жабари,  

14. Резиме. 

 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ 
 

2.1. Топографско-географске карактеристике 

 

Општина Жабари налази се у источном делу Србије, у средишту доњег Поморавља, 

на десној обали Велике Мораве, и усред обронака тзв. Браничевског повијарца, који се с југа 

до Бељанице протеже на север све до Костолца, простире се равничарско – брдска, 

индустријско аграрна, депопулациона општина Жабари, са надморском висином од 90 до 

279 метара. Граничи се са општинама Пожаревац, на северу, Петровац на Млави на истоку, 

Свилајнац на југу и Велика Плана на западу и малим дело са општином Смедерево на 

северозападу.  

Административно општина, која се налази на 44,26 степена северне географске 

ширине и 27,32 степена источне географске дужине, припада Браничевском округу, 

географски Поморављу. 

Општина Жабари простире се на повришини од 264,18 км
2 

и има 15.834 становника, 

односно 10.962 стално настањених становника који живе у 15 насеља, сеоског типа 

(Александровац, Брзоходе, Витежево, Влашки До, Жабари, Кочетин, Миријево, Ореовица, 

Полатна, Породин, Свињарево, Сибница, Симићево, Тићевац и Четереже). По својој 

просторној величини она је једна од мањих општина у Србији, са просечном густином 

насељености 41,5 становника / км
2 

, односно 731 становника по насељу.  

Општина Жабари је релативно слабо насељена и у њој још увек нису формиране веће 

урбане целине, односно још увек није завршен процес примарне (аграрне) фазе 

урбанизације. Општина Жабари је изразито аграрна регија у којој стицајем историјских 

околности у прошлости нису формирани већи центри. Општина Жабари је значајна 

раскрсница путева у геостратегијском смислу. Двема савременим саобраћајницама повезана 

је са свим деловима Србије и са свим путним правцима који повезују србију са 

међународним окружењем тј. кроз општину Жабари пролазе два државна пута IIA реда, и 

један државни пут IIB реда, на основу Уредбе о категоризацији државних путева и Уредбе о 

изменама Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/2013, 

119/2013 и 93/2015) и то:  
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- Државни пут IIA реда - Р.бр. 48 – 147 (раније 107) – Липовачка шума – Барајево – 

Дучина – Младеновац – Смедеревска Паланка – Велика Плана – Жабари – 

Петровац на Млави – Кучево,  

- Државни пут IIA реда  - Р.бр. 61 – 160 (раније 103) – Пожаревац – Жабари – 

Свилајнац – Деспотовац – Двориште – Ресавица – Сење – Ћуприја,  

- Државни пут IIВ реда – Р.бр. 80 – 379 (раније 275) – Александровац – Орљево – 

веза са државним путем 161. 

Средиште општине удаљено је око 10 км од аутопута Београд - Ниш, а од главног 

града Београд 100 км.  

Општина Жабари има у равничарском делу просечну надморску висину од 90 метара, 

а у брдском, 200 метара. 

 

 
Слика 1. Територија општине Жабари 

 

 

 
Табела 1. Приказ насеља у општини и њихова површина 
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2.2. Климатске карактеристике 

 

Подручје општине Жабри се налази у умерено климатском појасу, има прелазне 

одлике степско — континенталне и умерено - континенталне климе. Продори хладних 

ваздушних маса на ово подручје најчешће долазе са севера и северозапада, а нису ретки ни 

са истока. Карактеристике климе овог подручја су умерено хладне зиме и умерено топла 

лета, а прелазна годишња доба су дуга и блага. Највише падавина у току једног месеца 

имају мај и јун, а најмање падавина месеци јануар и фебруар. У току године 94 дана су са 

падавинама. Годишња количина падавина износи 720 мм. Трајање осунчавања годишње 

износи 2.047 часова.  

Мерења температуре у току године дала су средњу годишњу температуру од 11,4° Ц, 

с тим да је најтоплији месец јул са средњом температуром 22,2° Ц, најхладнији месец јануар 

са средњом температуром - 0,5° Ц. Може се закључити да ово подручје има релативно 

стабилне промене климатских елемената у току године. 

 

Средња годишња температура ваздуха је у просеку за целу термторију 11,3° Ц. 

Најнижа средња месечна температура је у јануару и она износи - 0,5° Ц, а највиша средња 

месечна температура је у месецу јулу и она износи + 22,2° Ц. Средње месечне температуре 

ваздуха у појединим годинама, одступају мање или више од просечних температура које су 

праћене у годишњем ходу температуре ваздуха. Највећа одступања су забележена у 

зимском периоду и крећу се од 5 - 10° Ц, док су у летњем периоду та одступања мања и 

износе од 3 - 5° Ц. 

 

Ваздушни притисак је већи у месецима октобар и новембар мањи у јуну и априлу. 

Релативна влажност ваздуха по месецима је променљива тако да је минимална влажност 

везана за крај лета (јул и август) а максимална за почетак зиме (децембар и јануар). 

Облачност је максимална у зимском периоду (децембар и јануар) а минимална крајем лета 

и почетком јесени (август и септембар) што је врло повољно за сазревање воћа и других 

пољопривредних култура. 

 

Учесталост ветрова на посматраном подручју у току године видљива је из руже 

ветрова где су најучесталији ветрови из правца југоистока и истока ( ЅЕ и Е ) те 

северозапада и запада (NW и N), док су ваздушна струјања из попречних праваца незнатна у 

односу на претходне. У знатној мери је заступљена учесталост, тишина ( С ) у ваздушним 

струјањима (170 %0). Најзначајнија струјања имају ветрови из правца северозапада и запада 

те нешто слабија из правца истока и југоистока. 

 

2.3. Земљишни фонд 

 

Најзначајнији природни ресурс Општине је земљишни фонд кога карактерише 

геоморфолошка хомогеност, висока потенцијална плодност и испресецаност воденим 

токовима. Расноврсност немена коришћења и велики број корисника пољопривредног 

земљишта представља најважнији фактор развоја Општине. Од односа свих корисника 

пољопривредног земљишта према начину и структури коришћења и према облицима 

својине, зависиће и ефекти будућег економског развоја.  

Од укупне територије општине (26.398,7981 ха), пољопривредно земљишта захвата 

80,95% (21.372,1612 ха), до се 65% становништва бави пољопривредом као основном 

делатности.  
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На подручју општине Жабари заступљени су следећи типови земљишта:  

Смоница 9,2% 

Смоница алувијална 34,3% 

Гајњача 11,4% 

Гајњача у подзољавању 28,2% 

Рајњача еродирана 7,0% 

Алувијум 5,4% 

Делувијум 4,5% 
Табела 2. Приказ типа земљишта 

 

Основне особине ових земљишта су следеће:  

- Смоница алувијална заузима површине између 85-95 м надморске висине и припада 

алувијалној равни Велике Мораве. На њима је углавном обрадиво пољопривредно 

земљиште, које карактеришу јако мали нагиби.  

- Смоница заузима западне огранке «Пожаревачке греде» 110 – 150 метара 

надморске висине. Због рељева то су нестабилна земљишта подложна ерозији, нарочито ако 

се налазе на правцу бујичних токова. Ово су терени погодни за воћарство и шумске засаде 

јер су у знатнијим нагибима.   

 

2.4. Хидролошке карактеристике 

 

На територији општине Жабари у току једне године падне од 578 мм до 720 мм 

падавина у разним облицима ( киша, снег, град и др.). Највише падавина у току године 

имају месеци мај и јун од 60 до 95 мм месечно, а најмање јануар, фебруар и март од 32 до 50 

мм месечно. Сезонска количина падавина као и месечне доста су равномерно распоређене 

тако да нема изразито сушних или изразито кишних периода.  

У летњим периодима има дана када су количине падавина нешто обилније у виду 

пљускова, често праћене олујним ветровима и градом. Сушни период ( када нема падавина 

у времену од најмање 10 дана ) на овом подручју су доста чести.  

У току године таквих периода има 7, а њихово трајање је од 10 до 40 дана. Најчешће 

се појављују у месецима јулу, августу и септембру. У току године са снежним покривачем 

има у просеку 38 дана (јануар око 14 дана, фебруар око 12 дана, док децембар и март у 

просеку имају око 5 дана). Остали месеци у хладнијој половини године су 1 до 2 дана са 

снежним покривачем. Период са снежним падавинама обично почиње око 17. децембра и 

завршава се 9. марта и траје у просеку 83 дана. Највеће висине снежног покривача у просеку 

крећу се од 25 до 35 цм. 

 

2.5. Хидрографске карактеристике 

 

Подручје општине Жабари се налази у сливу Велике Мораве, чији западни део 

припада Алувијону Велике Мораве и Ресаве који је за време високих водостаја бивао 

изложен поплавама. Висок бонитет обрадивог земљишта у Жабарској касети условио је 

израду и реализацију пројекта комасације и мелиорације системом канала за одводњу и 

наводњавање обрадивих површина. На простору обухваћеном Генералним планом нема 

речних водотокова, углавном су то канали за одводњавање и наводњавање.  

На постојеће канале су прикључени и канали за одводњу атмосферских вода, које 

имају своје сливове на побрежју "Пожаревачке греде". Под каналима се налази 8,90 ха а 

што чини 2,05% од подручја које заузима Генерални план. 

Стање Канала карактерише прилична запуштеност па би у планском периоду 

требало предвидети квалитетније уређење канала са подубљивањима и одржавањем обала, а 

у свему према постојећим пројектима. 
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Преко територије општине Жабари протиче река Велика Морава. Хидрогеолошки и 

хидролошки режим реке утицао је да се благовремено реши проблем општине од пљављења 

пољопривредног земљишта и угрожавања насеља, али је остао присутан утицај на ниво 

подземних вода и повећену могућности загађења истих. Велики проблем општине је 

загађивање подземних вода значајних за водоснабдевање становништва. За водоснабдевање 

насеља користе се подземне воде помоћу копаних или бушених бунара или изградња 

микроводовода. иизворишта.  

У кишном периоду због неизграђености канализационие мреже долази до мешања 

вода септичких јама и бунара, а по престанку падавина. овако загађене воде отичу и шире 

загађују. Квалитет подземних вода угрожава и загађење површинске воде и депоније смећа. 

Одвођење атмосферских вода на територији општине Жабари је задовољавајуће. 

Изграђене су вишенаменске и мини акумулације. У равничарском делу територије општине 

Жабари, са десне стране Велике Мораве, уређено је и комасирано 8500 ха тзв."Жабарска 

касета", површине касете „Жабари“ износис 6.434 ха, а касете „Александровац“ 1.640 ха, 

односно на тој површини урађен је мелиорациони систем, којим је решено питање одвођење 

сувишних вода, кроз ископ одводних канала, сва сувишна вода из канала убацује у Велику 

Мораву. Од времена од када је пројекат «Жабарске касете» реализован, на овом подручју 

више није било поплава (раније су биле честе). 

 

Одводњавање великих вода са касете „Жабари“ одвија се гравитационим путем преко 

три клавна одводна канала (О-I-R, O-II, O-III) који утичу на Ореовачки ободно одводни 

канал и  преко Александровачког ободног канала и потока Точак, у реку Велику Мораву.  

 

2.6. Хидрографска мрежа на ширем подручју општине Жабари  

 

Хидрографска мрежа на подручју општине Жабари  је веома развијена. У плану 

одбране од бујичних поплава за подручје општине Жабари извршене су хидролошка анализа 

12 сливова са њиховим водотоцима. 

У приложеној табели је приказано површина сливова, обими сливова, дужине токова, 

свих бујичних водотока на подучју општине Жабари.  
Р.бр. Назив тока Ф слива 

км
2 

Обим слива Мин.кота Макс.кота Хср Л тока 

1 Бели поток + Тресет 

заједно 

21.02 18.91 109 252 182.1 5.8 

2 Тресет 9.27 13.33 109 252 181.48 4.89 

3 Велики поток 11.00 15.72 123 254 182.17 7.47 

4 Урвински поток 7.30 13.28 114 256 184.26 6.16 

5 Сибнички поток 22.16 25.59 128 279 195.82 12.41 

6 Брзоходски поток 15.62 22.00 130 284 197.74 9.47 

7 Шајковачки поток 3.70 8.00 93.54 272 156.63 3.61 

8 Бељево посебно 34.32 31.61 106 267 184.97 12.6 

9 Булињак+Бељево заједно 50.67 35.94 95.5 267 182.16 14.52 

10 Општина Жабари (зелена 

линија на карти) 

264.00 103.68 82.58 284 141.68  

11 Чокордин 171.4 58.7 284 109 192.19 23.76 

12 Језеро Александровац 3.49 8.44 147 251 183.23 3.42 

13 Језеро Полатна 1.02 3.99 180 256 220.29 1.08 
Табела 3. Приказ сливова 

 

2.7. Геоморфолошке карактеристике сливова и морфолошке карактеристика 

вујичних водотока 

 

Горњи  делови  сливова  већине  бујичних  водотока  припадају  брдским  

подручјима,  са релативно  великим  падовима  слива  и  речног  корита.  С  друге  стране,  
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доњи  токови  се налазе  у  равничарским  зонама  -    долинама    река  у  које  се  бујични  

водотоци  уливају.  

Основне  геоморфолошке карактеристике бујичних водотока  приказане су у табели 

бр. 1. Као што  је  познато,  најважнији  геоморфолошки  фактор  који  утиче  на  генезу  

великих вода  је пад речног  слива. Падови  сливова  (Isl) бујичних водотока на подручју 

Општине Жабари налазе се у великом дијапазону.  Већина  бујичних  водотока  на подручју 

општине Жабари  има развијене речне долине у доњем  и  делу  средњег  тока.   

Дужине  и  ширине  речних  долина  су  променљиве,  у зависности  од  

геоморфолошких  и  геолошких  услова. У  оквиру  морфолошких  фактора водотока, 

посебан значај има уздужни пад. Уздужни пад речног корита је детерминантни фактор 

хидрауличког режима тока.  

Код већине природних водотока, димензије речног корита и његова пропусна моћ 

нису у сагласности са протицајима великих вода, што је основни узрок феномена поплава. 

Такав је  случај  и  са  свим  бујичним  водотоцима  на  подручју  општине  Жабари.  У  

већини случајева,  димензије  корита  су минималне  –    са ширином  у  нивоу  обала  од  2 –  

4 m  и максималном дубином (денивелацијом између обала и талвега) од 1 -2 m. 

 

Водотоци  на  територији  општине  Жабари,  углавном  су  са  бујичним  

хидролошким режимом.  Поплаве  на  овим  водотоцима  су  специфичне,  јер  у  формирању  

и  кретању бујичног  таласа  (са  осталим  пратећим  феноменима  као  што  су  бујична  

лава,  одрони, клизишта) учествује не само речно корито већ и слив. Због неуређености, ови 

водотоци проузрокују  највеће  штете  на  градској  територији  (насељима,  саобраћајној  и  

другој инфраструктури,  пољопривредном  земљишту).  За  одбрану  од  поплава  на  овим 

водотоцима  није  довољно  само  уређење  речног  корита,  већ  је  потребно  радове  и мере 

проширити и на сливно подручје. 

 

 

 

3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

 

3.1. Системи за заштиту од поплава – заштитни објекти на водама I реда и водни 

објекти за одводњавање у јавној својини који се налазе на територији јединице 

локалне самоуправе 

 

На основу Одлуке о одређивању граница водних подручја («Службени гласник РС», 

бр. 92/2017), Наредбе о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2022. годину 

(«Службени гласник РС», бр. 123/2021), одређено је водно подручје за општину Жабари.  

 
Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗАМЕНИК 

 

«МОРАВА» 

ЈВП «СРБИЈАВОДЕ», Булевар уметности 2а, Београд 

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,  

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.rs 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, goran.puzovic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК за спољне воде и нагомилавање леда:  

Александар Николић, моб. 064/840-42-00, E-mail: aleksandar.nikolic@srbijavode.rs 

ЈВП «СРБИЈАВОДЕ», ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Бродарска бр. 3, Нови Београд 

тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 

факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде 

Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovicc@srbijavode.rs 

 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:aleksandar.nikolic@srbijavode.rs
mailto:vpcsavadunav@srbijavode.rs
mailto:milos.radovanovicc@srbijavode.rs
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3.2. Правно  лице надлежно за организовање и спровођење одбране одо поплава 

 

 
Правно лице надлежно за организовање и споровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, руководилац 

одбране од поплава на водном подручују и његов заменик 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

СЕКТОР – 

ДЕОНИЦА - 

OБЈЕКАТ 

«МОРАВА» ЈВП «СРБИЈАВОДЕ», ВПЦ «МОРАВА», Трг краља Александра 2, Ниш 

тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 

E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs,  

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08,  

E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,  

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs 

 

В. Морава - 

Пожаревац 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.2 – М.2.1., 

М.2.2., 

М.2.3. 

 

 

 

 
Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавање леда, руководилац 

одбране од поплава на водном подручују и његов заменик 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ  

ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

МЕЛИОРАЦИОНО 

ПОДРУЧЈЕ 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

СЕКТОР - 

ДЕОНИЦА 

«МОРАВА» ЈВП «СРБИЈАВОДЕ», ВПЦ «МОРАВА»,  

Трг краља Александра 2, Ниш 

тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 

E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs,  

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08,  

E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,  

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs 

„ВЕЛИКА 

МОРАВА“ 

В. Морава – 

Смедерево  

 

 

В. Морава - 

Пожаревац 

М1.- М 1.2, 

М 1.3.,  

М 1.4. 

 

М2.- М 2.1, 

М 2.2.,  

М 2.3. 

 

 

 
Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручују и 

његов заменик 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

МЕЛИОРАЦИОНОМ  ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК 

МЕЛИОРАЦИОНО 

ПОДРУЧЈЕ 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

СЕКТОР - 

ДЕОНИЦА 

«МОРАВА» ЈВП «СРБИЈАВОДЕ», Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,  

E-mail: odbrana@srbijavode.rs,  

WEB sajt: www.srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ: 

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08,  

E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК:  

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,  

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs 

„ВЕЛИКА 

МОРАВА“ 

В. Морава – 

Смедерево  

 

 

В. Морава - 

Пожаревац 

ВМ 2.,  

ВМ 3 

 

 

ВМ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:E-mail:%20branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:E-mail:%20branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:E-mail:%20branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
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Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И 

СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

«МОРАВА» ЈВП «СРБИЈАВОДЕ», Булевар уметности 2а, Београд 

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,  

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.rs 

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ 

Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs  

За водно подручје „Морава“, „Ибар и Лепенац“ и „Бели Дрим“, Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87,  

Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Морава“ Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ 

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс: 011/311-29-27, E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Сава – Дунав“ Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, Е-mail vpcsava@srbijavode.rs 

 

3.3.  Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда  

  

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда 

садржи:  

За воде I реда, по водним подручјима и водним јединицама, секторе и деонице 

водотока, заштитне водне објекте на којим се спроводи одбрана од поплава од спољних вода 

и нагомиланог леда, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и 

ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомилавање леда, правна лица надлежна 

за споровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца одбране од поплаве на 

водном подручју, имена секторских руководилаца одбране од поплава и њихових заменика;  

За унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама, 

хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи одбрана од 

поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, 

имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена руководилаца ХМС и 

њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од 

поплава од унутрашњих вода.  

ВОДНА ЈЕДИНИЦА: „Велика морава – Пожаревац“ 
Водна јединица:  „ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“ 

Воде I реда:  

Сектор – деонице:  

Дужина објеката: 

Бране:  

В. Морава, Поток Точак, Булињак 

М 2 – М 2.1.; М 2.2; М 2.3 

91,87 км 

- 

 
Ознака  

деониц

е 

Опис деонице Заштитни водни објекти на 

којима се спроводе мере 

одбране од поплаве 

Критеријуми за увођење мера одбране од 

поплава 

Штићено 

поплавно 

подручје 

Евакуацион

и објекат 

(ХМС) 

 Водоток 

 

Назив 

 

Дужина ситема 

за заштиту од 

поплава 

1. 

 

 

 

2. 

В 

 

 

 

ВВ 

PO 

BO 

MB 

 

KB3 

Водомер (Р) – РХМЗ-а (Л) – локални; 

л-летва, лим – лимниграф, д- 

дигитално, и – Таб 1, ив- Таб 2; „0“ – 

кота нуле,  

max осмотрени водостај (датум),  

Редовна одбрана – водостај и кота,  

Ванредна одбрана – водостај и кота 

Меродавни водостај за меродавни 

Q_%,  

Критични водостај / кота заштитног 

система 

Касета 

Регулисано 

подручје 

Чвор 

 

Дужина 

система за 

зашитту од 

поплава 

 

Општина 

Гравитацио

ни испуст 

(ГИ) 

 

Црпна 

станица  

(ЦС назив) 

 

(ХМС) 

М.2.1. Велика Морава 

 

десна обала од 

села Брежане до 

Пољанског 

канала 

 

40.45 км 

1. Десни насип уз Велику 

Мораву од села Брежане до 

ушћа канала  

„Пожаревац – Брежане”, 2.00 

км са ** десним насипом уз 

канал  

„Пожаревац – Брежане”, 9.60 

км, укупно  11.60 км 

В  

 

ВВ   

РО  

ВО  

МБ  

КВ3 

Великa Моравa: Љубичевски мост 

(Р); л, д, и; „0” 73.42  

706    (4.05.1958.) 

450    77.92   

600   79.42   

Q 2%=2260 m³/s 

 

«Брежане» 

Затворена 

касета 

11.60 км 

ПОЖАРЕВАЦ 

 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:martina.egedusevic@srbijavode.rs
mailto:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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2. Десни насип уз Велику 

Мораву од ушћа канала 

„Пожаревац –Брежане” до ушћа 

Пољанског канала, 16.00 км са 

** левим насипом уз канал  

„Пожаревац – Брежане”, 9.60 

км и ** десним насипом уз 

Пољански канал,  

3.25 км, укупно  28.85 км 

«Драговац» 

Затворена 

касета 

28.85 км 

ПОЖАРЕВАЦ 

 

М.2.2. Велика Морава, 

поток Точак 

 

десна обала 

Велике Мораве 

од Пољанског 

канала до 

потока Точак 

12.75 км 

1.Десни насип уз Велику 

Мораву од ушћа Пољанског 

канала до ушћа потока Точак, 

9.50 км са ** левим насипом уз 

Пољански канал, 3.25 км, 

укупно  12.75 км 

2. Десни насип уз поток Точак 

од ушћа до Александровца,  

3.25 км 

В  

 

ВВ  

РО  

ВО   

МБ  

КВ3 

Великa Моравa: Љубичевски мост 

(Р); л, д, и; „0” 73.42  

706    (4.05.1958.) 

450    77.92   

600   79.42   

Q 2%=2260 m³/s 

 

«Пољана» 

Затворена 

касета 

 

12.75 км 

 

ПОЖАРЕВАЦ 

 

М.2.3. Велика Морава, 

поток Точак, 

Булињак 

 

десна обала 

Велике Мораве 

од потока Точак 

до Булињака 

38.67 км 

1.Леви насип уз поток Точак од 

ушћа до Александровца,  3.25 

км, 

2. Десни насип уз Велику 

Мораву од ушћа потока Точак 

до ушћа Булињака,   

21.32 км, 

3. Десни насип уз Булињак од 

ушћа до моста у центру села 

Кушиљева,  7.50 км, 

4. Леви насип уз Породински 

ободни канал, 2.60 км,  

5. Десни насип уз Породински 

ободни канал, 4.00 км 

В  

 

ВВ   

 

РО    

ВО  

Великa Моравa: Жабарски мост 

(Р); л; „0” 87.37  

664    (16.05.1965.) 

 

450    91.87 

580   93.17 

„Жабари” 

Затворена 

касета 

 

38.67 км 

ЖАБАРИ 

 

 

 

Напомена: Заштитини водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, 

са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.  

 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоц 

ДЕОНИЦА 

ПОМОЋНИК за М 2: Валентина Томић, моб 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbijavode rs 

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел 035/847-13-54, факс 035/8471-354 

М.2. „ВОДОПРИВРЕДА” ДОО, Пожаревац, тел 012/523-022, факс 012/522-923 

E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda. co rs 

Директор: Ненад Милановић, моб 064/893-81-00 

Вук Марковић, моб 064/893-81-36 

Бојан Јакшић, моб 064/893-81-30 

М.2.1, М.2.2, М.2.3. 

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим 

објектима 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор  

Одговорно лице 

Помоћник за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава. 

Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94; E-mail:  milorad.dzincic@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА” НИШ, тел. 018/425-81-85, факс: 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА“ д.о.о. Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс: 035/887-10-44, E-mail: uprava@upcuprija.com 

Директор Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40  

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:  

РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs 

Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 

Милан Марковић, моб. 064/81-35-069 

 

mailto:uprava@upcuprija.com
mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs
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Водна јединица:  „ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“ 

Мелиорационо подручје ХМС 

Велика Морава ВМ1. 

 
 

 

 

Ознака 

ХМС 

 

 

 

Хидромели-

орациони 

систем 

(ХМС) 

 

 

 

Териоторијална припадност система 

Катастарска општина (КО) Д
у

ж
и

н
а 

к
ан

а
л
ск

е
 

м
р

еж
е 

(Д
К

М
) 

(м
) 

Реципијент Евакуациони 

објекат 

Г
р

ав
и

та
ц

и

о
н

и
 

и
сп

у
ст

 

(Г
И

) 
Ц

р
п

н
а 

ст
ан

и
ц

а 

(Ц
С

) 

ВМ 1. Жабарска 

касета 

Жабарско блато и делови КО: Брежане, 

Живица и Драговац, Лучица, Пругово, 

Лугавчина, Пољана, Влашки До, 

Александровац, Ореовица, Симићево, 

Жабари, Породин,  Доња Ливадица,  

243.249 поток Точак 

Велика Морава 

+ - 

 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:: 

Ознака хидромелиорационог системе 

(ХМС) 

Предузеће  

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbijavode rs 

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел 035/8471-354, факс 035/8471-354 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ:   

Милутин  Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovi@srbijavode rs,  

ВПЦ „САВА - ДУНАВ” Београд, тел. 011/201-81-46, факс: 311-29-27,  

ВМ 1. „ВОДОПРИВРЕДА” ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923 

E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda. co rs 

Директор: Ненад Милановић, моб 064/893-81-00 

Вук Марковић, моб 064/893-81-36 

Бојан Јакшић, моб 064/893-81-30 

 
ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ 

ПОЈАВА 

1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког 

хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима 

Р.бр. Водоток Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај 

H (цм) 

Израда 

прогноза/ 

тенден-

ција 

Време од изјаве до 

пристизања врха 

таласа  

Деоница одбране Општина 

  

25. Велика Морава Љубичевски 

мост 

М 1.1, М 1.2,  

М. 2 1, М 2.2,  

Д 3.1, 

Смедерево  - 

Влика Плана 

- Пожаревац 

450 + 4 дана 

 
2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког 

хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима 

Р.бр. Водоток Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај 

H (цм) 

Израда 

прогноза/ 

тенден-

ција 

Време од изјаве до 

пристизања врха 

таласа  

Деоница 

одбране 

Општина 

  

5. Велика 

Морава 

Жабарски мост М.2.3, М.3.1 Влика Плана  450  3 дана 
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ПУНКТОВИ ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 

ВЕЛИКА МОРАВА 

Водоток/пункт км тока Осматрачку службу врши 

2.Љубичевски мост км 21+200 ВПД „Смедерево”, ДОО Смедерево 

4. Жабарски мост км 56+750  АД «Водопривреда» Смедеревска Паланка 

 

 

4. ИЗВОД ИЗ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 

 

4.1. Oпшти део 

Према својој природи и пореклу, ванредне ситуације појављују се у облику 

елементарних несрећа, које су последица неконтролисаних фактора у природи који нису 

везани за човеково учешће (земљотреси, поплаве и сл.).  

У другу групу долазе катастрофе које је човек ненамерно, односно случајно изазвао 

(саобраћајни удеси, експлозије, пожари и др.). Ове несреће су обично локализоване и нису 

праћене тежим и озбиљнијим хигијенско-епидемиолошким последицама и психолошким 

поремећајима, бар не у ширим размерама.  

Посебну групу чине ванредне ситуације које је човек намерно изазвао. То су сва 

ратна разарања, с употребом класичног, атомског и биолошког наоружања. 

Елементарне непогоде су појаве које настају деловањем природних сила, углавном 

без човечје воље. Човек може бити узрочник настанка извесних појава које се у први мах не 

морају сматрати елементарним, али последице, које проузрокују овакве појаве, настају 

деловањем природних сила. 

 

Почетак, обим и време трајања елементарних непогода не може се унапред 

предвидети, али се за извесне појаве на основу стечених искустава и сређених статистичких 

података с обзиром на место појаве, услове и годишње доба, може претпоставити да ће до 

њих доћи. Тако се може претпоставити појава поплава у пролеће при отапању снега или 

у јесен. 

Елементарне непогоде могу да покривају ужу или ширу територију, да буду слабијег 

или јачег интензитета, што се може закључити тек по завршетку њиховог деловања и при 

анализи причињених штета (броја жртава и обима материјалних разарања). 

 

Елементарним непогодама сматрамо углавном следеће природне појаве: земљотрес 

/трус/, поплаве, ветар, лед, снег, наносе и лавине, клизање и обрушавање земљишта, суше. 

 

Основни циљ Процене је препознавање, евалуација и начин поступања са ризиком 

(третман ризика) и предузимање мера за умањење или уклањање ризика који може угрозити 

или оставити одређене последице по штићене вредности, као и о потреби подизања 

капацитета за реаговање у случају елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа. 

Процена ризика се врши од следећих опасности: 

 Земљотреси, 

 Одрони, клизишта и ерозије, 

 Поплаве, 

 Пожари и експлозије. 

За сваку идентификовану опасност се израђује сценарио који представља опис 

нежељених околности у којима догађаји настају, а који има последице на живот и здравље 

људи, околину, имовину, привреду, економију, екологију, друштвену стабилност као и 

последице нежељеног догађаја. 
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Сценарио се израђује за две врсте догађаја, и то за највероватнији нежељени догађај 

и за нежељени догађај са најтежим могућим последицама. Највероватнији нежељени догађај 

је догађај за који се поуздано зна да се често јавља, затим да услови у којима настаје 

погодују његовој појави и да је реално очекивати да може на одређеном простору угрозити 

животе и здравље људи и направити материјалне штете. Нежељени догађај са најтежим 

могућим последицама је догађај који се ретко појављује на одређеном простору, а у случају 

његовог настанка има такав интензитет чије последице су катастрофалне за све штићене 

вредности. 

За потребе израде Процене ризика дефинисане су вредности утицаја свих опасности 

посебно на сваку од следећих штићених вредности: 

 Живот и здравље људи 

 Економија/екологија 

 Друштвена стабилност 

При процењивању вероватноће догађаја користе се три различита приступа:  

 Стручна процена (квалитативно), 

 Прогнозе вероватноће (вероватноћа), 

 Коришћење података о прошлим догађајима (учесталост). 

У процесу процене ризика, узима се у обзир могућност да поједине опасности не утичу 

самостално на штићене вредности. Ако се у процесу процене ризика уочи да било која 

појединачна опасност има већу вероватноћу дешавања или могуће последице по штићене 

вредности и да може доћи до мултипликације штетних догађаја, односно повећања 

коначних последица, због комбинације потенцијалних опасности, приступа се приоритетном 

третирању таквог ризика, ангажујући све потребне ресурсе. 

Мултиризик представља комбинацију две или више потенцијалних опасности, уколико: 

 Се дешавају у исто време или се дешавају узастопно, 

 Зависе једна од друге или зато што их узрокује исти догађај или догађај 

покретач/окидач, 

 Представљају претњу истим елементима (повредивим / изложеним елементима) без 

хронолошке коинциденције. 

Такви приступи мултиризицима су важни у свим географским областима подложним 

негативним последицама од неколико типова потенцијалних опасности. У овој ситуацији, 

фокусирање искључиво на утицај само једне конкретне потенцијалне опасности могло би 

чак резултирати повећањем повредивости у погледу неког другог типа потенцијалне 

опасности. 

Свака процена ризика мора да укључи могућа појачања последица услед интеракције 

са другим потенцијалним опасностима. Један ризик се може повећати као последица 

јављања друге потенцијалне опасности, или зато што је нека друга врста догађаја значајно 

изменила повредивост система. 

Третманом неприхватљивих ризика, односно предузимањем разноврсних планских 

мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво.  

Третман ризика, начелно садржи: ризик, активност, носиоца активности, време 

реализације, сараднике у реализацији активности, време и начин извештавања. Ради 

смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица, идентификоване потенцијалне 

опасности или комбинација опасности, субјекти система заштите и спасавања су дужни да 

предузимају све мере из области превентиве и реаговања. 

Водене површине на територији општине Жабари су река Велика Морава, 

многобројнипотоци у насељима и као значајне мирујуће водене површине истичу се језера 

(Полатњанско и Александровачко). Потоци дуж својих токовамогу имати значајне 

површине под засадима трске чиме би се извршила потребнабиофилтрација пре уливања у 

реципијент. 
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Општина Жабари, највећим делом смештена у долинском амфитеатру десног 

приобаља доњег тока Велике Мораве, хидрографски, као и у погледу расположивих вода и 

концепције развоја водопривредне инфраструктуре превасходно зависи од Велике Мораве.  

Највећи део територије општине гравитира ка току Велике Мораве, док само један 

мањи део у источном побрђу Коса (Пожаревачка Греда) преко притока Чокордина припада 

сливу Млаве. У сливу Велике Мораве сем тока те реке нема других значајнијих водотока, 

јер су неке њене мале десне притоке (Ресавчина и више потока: Булињак, Зли, Шајковачки, 

Суви, Ореовички, Точак) инкорпориране у систем за одводњавање тзв. Жабарске касете, 

једног од највећих и најзначајнијих дренажних система Србије за уређење и заштиту 

земљишта од унутрашњих вода.  

У свим развојним плановима водопривреде тај систем за одводњавање третиран је 

као прва технолошка фаза за реализацију комлексног мелиорационог система на долинском 

подручју Жабарске касете. Управо из тих разлога су на том подручју обављени и опсежни 

радови на комасацији земљишта, ради формирања крупнијих парцела које су неопходне да 

би се могао да реализује комплексни хидротехнички мелиорациони систем.  

У такав мелиорациони систем се врло логично уклапа и планирана каскада од седам 

степеница / хидрочворова на току Велике Мораве. У сада дефинисаној варијанти те каскаде 

на подручју општине била би два хидроенергетска постројења, са акваторијама успора које 

би се формирале и одржавале унутар насипа за велику воду.  

Формирање тих објеката би олакшало реализацију система за наводњавање, тако да 

би садашњи дренажни систем прерастао у комплексни мелиорациони систем, најзначајнији 

на подручју централног дела Србије. На тај начин би највећи део територије општине 

Жабари био на најделотворнији начин обухваћен пројектом интегралног уређења, 

коришћења и заштите вода долине Велике Мораве. 

 

Подручје општине Жабари карактеришу следеће одлике у погледу вода и постојеће 

инфраструктуре: 

- Површинске воде су готово искључиво транзитне воде Велике Мораве, тако да 

општина њима располаже само по западном рубном подручју своје територије. 

- Домицилних (сопствених) површинских вода има врло мало на подручју општине и 

оне су највећим делом укључене у канале система за одводњавање Жабарске касете. 

- Површинске воде тока Велике Мораве су изразито неравномерне, са бујичним 

поводњима који прелазе протоке од 3.000 m3/s и са врло дугим маловодним периодима, када 

се протоци на Великој Морави спуштају и на вредности мање од 30 m3/s. 

- Подземне воде су значајне, јер се формирају у долинском шљунковитом аливиону 

Велике Мораве, али и оне по количини и квалитету прате режиме површинских вода у 

Великој Морави, јер се ради о непосредној хидрауличкој вези површинских и подземних 

вода. 

- Подручје општине, суочено на западу са опасностима од поплава поводњима тока 

Велике Мораве, угрожено и бујичним водама из брдовитог залеђа на источном делу, као и 

унутрашњим подземним водама које у периоду високих нивоа Велике Мораве угрожавају 

насеља и пољоприведно земљиште - заштићено је на хидротехнички једино ефикасан начин: 

насипима је формирано од површинских вода заштићено подручје, тзв. Жабарска касета, у 

оквиру које је реализован дренажни систем који, уз добро одржавање, може врло ефикасно 

да заштити територију и од спољних и од унутрашњих вода. 

Тиме је добијен управљан режим подземних вода, који је најефикаснији вид заштите 

неке брањене територије. Уједно, тиме се стварају сви неоходни предуслови да се приступи 

и другој фази уређења и коришћења тог подручја, које подразумева системе за наводњавање, 

у оквиру комплексних хидротехничких мелиорација. 

- Формирање затворених брањених касета подразумева потребу да се каналисањем 

насеља и пречишћавањем отпадних вода одржава задовољавајући ниво санитације несеља, 

како би се спречило загађивање подземних и површинских вода у дренажним каналима.  



101 

 

То у случају Жабарске касете није реализовано, тако да се стање квалитета постепено 

погоршава. Још увек нису достигнута критична стања, али је неопходно да се што пре 

приступи систематском решавању каналисања и санитације насеља, како не би дошло до 

загађивања подземних вода, што би могло да доведе до озбиљног угрожавања изворишта 

свих насеља, која се ослањају искључиво на подземне воде из алувијалних аквифера. 

 

4.2.Површинске воде 

 

Са становишта површинских вода које се формирају на властитом сливу - подручје 

општине Жабари спада у најмаловоднија подручја Србије. До територије општине се спушта 

из Баната и обухвата га у целости маловодна ''депресија'', са специфичним отицајима који су 

мањи од 1 L/s·km2. То су најмање вредности у Србији, преко пет пута мање од просечних 

вредности за Републику, која износи 5,7 L/s·km2. Због тих хидролошких разлога општина се 

мора да ослања на транзитне воде реке Велике Мораве, као и на подземне воде из подземних 

алувијалних аквифера који се прихрањују из те реке. 

 

4.3.Подземне воде 

 

На подручју општине се издвајају три основне водоносне средине (ОВС). Прву, у 

непосредном долинском делу чине речне и речно-језерске алувијалне масе квартара, 

међузрнског типа порозности ОВС, са слободном субартеском издани у подручју 

аливијалних равни. Изграђују је алувијалне суглине дебљине 3÷7 m и алувијални песковити 

шљункови дебљине 3÷8 m, на подлози финозрних пешчара на делу долине северно од 

Симићева, односно, на подлози од лапора, на потезу Симићево – Кушиљево.  

У алувијалним шљунковима је ниска збијена издан која је у тесној хидрауличкој вези 

са површинском водама токова Велике Мораве, са подземном водом која је на дубини до 

око 3,5 m у приобалном појасу Велике Мораве. Према залеђу та средина добија прослојке и 

сочива алеврита и алевритских глина. Подземне воде тог алувијона карактерише повишена 

минерализација и укупна тврдоћа, нешта већа вредност pH (око 7,8) и повeћан садржај 

гвожђа. У зонама близу насеља повећан је садржај нитрата и постоје бактериолошка 

загађења, због деловања органских ефлуената због лоше санитације насеља. 

Други генетски тип су неогени језерски седименти Пожаревачке Греде, које 

изграђују слабовезани пешчари (финозрни или заглињени), слабе водопропусности и мале 

издашности. У тим пешчарима постоје слободне збијене издани. Прва издан веома слабе 

издашности се налази на дубини 4÷8 m, а друга на дубини око 15÷28 m. Друга  издан је 

нешто издашнија, али је и она мала, ретко прелази 2 L/s. При неким бушењима (Влашки До) 

утврђено је да постоје и артески хоризонти сапете издани на дубини 116÷126 m, који дају до 

око 5 L/s. Воде тих неогених издани су средње минерализације, тврде, често са повећаним 

садржајем гвожђа и нитрата. 

Трећи тип чини пролувијални нанос реке Чокордина и њених притока, изграђен од 

финозрних пескова са сочивима барских глина и муљева, дебљине 3÷5 m. У том наносу је 

формирана плитка, збијена издан врло слабе издашности. 

За снабдевање водом насеља општине сада се користе искључиво подземне воде, 

превасходно из алувијалних издани и изворишта, која су по својим капацитетима углавном 

задовољавала потребе снабдевања насеља, уз повремена погоршавања квалитета најчешће 

због деловања ефлуената антропогеног порекла. 

 

4.4.Жабарска касета 

 

Хидромелиорациони систем Жабарска касета обухвата око 9.000 ha најквалитетнијег 

земљишта. Реализована је каналском мрежом дужине 168,45 km (62,59 km главних и 105,86 

km секундарних канала), док је цевна дренажа, укупне дужине 33,6 km изведена на само око 
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100 ha на пет огледних парцела. Жабарска касета је омеђена следећим објектима: према 

западу заштитним насипом дуж инундације Велике Мораве, према истоку магистралним тзв. 

Александровачким ободним каналом који вoди дуж регионалног пута Пожаревац – Жабари 

– Свилајнац, на југу Породинским ободним каналом и регулисаним потоком Булињак, и на 

северу регулисаним потоком Точак.  

Главни канали су пропусне способности 1,5 m3/s до 19,6 m3/s и одликују их мали 

падови и доста велики попречни пресеци. Лоша страна таквог решења је скупље одржавање, 

а добра – већа ретензиона запремина канала, што се може успешно искористити при 

реализацији система за наводњавање. На уливу главног Т канала у поток Точак реализована 

је црпна станица (ЦС) капацитета 3×0,5 m3/s, која није примљена и сада се налази ван 

функције, у дерутном стању, што значајно умањује планиране перформансе читавог 

система. Због тога је први приоритет обнова и стављање у функцију те црпне станице, како 

би се омогућило несметано функционисање дренажног система и у условима неповољне 

коинциденције спољних и унутрашњих великих вода. 

 

Систем је дао значајне ефекте на уређењу водних режима. Отклоњана су многа 

забарења, која су квалитетна земљишта чинила непродуктивним, оборени су нивои 

подземних вода до најповољнијих граница за пољопривредну производњу. Међутим, систем 

је до сада одржаван доста редуковано (око 50% у односу на нормативе), што је опасна 

пракса у случају система за одводњавање, који су најосетљивији у том погледу. Због тога се 

неки канали убрзаније замуљују и зарастају у вегетацију, што им смањује планиране ефекте. 

Највреднији водни ресурси разматраног подручја су: (а) изворишта подземних вода 

која омогућавају реализацију Жабарског подсистема за снабдевање водом насеља, (б) већ 

реализована Жабарска касета, која омогућава заштиту од штетног дејства вода насеља и 

земљишта највиших бонитетних каса и ствара могућности за реализацију једног од 

најбољих система за наводњавање у долини Мораве; (в) просторне могућности за 

реализацију дела каскаде у оквиру интегралног система уређења долине Велике Мораве. 

 

4.5. Идентификација опасности од елементарних непогода и других несрећа 

 

Историјски посматрано – територија општине Жабари је у мањој или већој мери 

осетила све врсте елементарних непогода и неких несрећа, од којих су се неке често 

појављивале (поплаве, пожари, клизишта, суше, град, снежни наноси и поледица), а неке 

ретко (земљотрес, олујни ветрови, биљне болести и штеточине, епидемије, епизоотије, 

експлозије), док са неким врстама несрећа не постоји никакво искуство (рушење брана на 

воденим акумулацијама и нуклеарно-радијациони акциденти). 

 

При изради Процене имало се у виду да је територија општине изложена 

елементарнимн епогодама и другим несрећама у малој или већој мери. 

Међутим, из досадашњег искуства проистеклог из деловања елементарних непогода 

на простору територије општине, дошло се до закључкада неке елементарне непогоде могу 

представљати опасност по све штићене вредности (живот издравље људи; економију, 

екологију и друштвену стабилност) и да током деловања могу нанети озбиљне штете које 

битнооптерећују укупнувредност основних средставаи обртног капиталаопштине, да неке 

елементарне непогоде могу представљати опасност по деоштићених вредности (живот и 

здравље људи и економију), а да неке елементарненепогоде, иако се често јављају, не 

представљају никакву или незнатну опасност поштићене вредности, односнооптерећење 

укупних вредности основних средставаи обртног капиталаопштине. 

Посебна пажња је посвећена идентификацији могућих опасности које могу 

наступитикомбиновано - истовремено или накнадно, по принципу домино-ефекта, у виду 

мултиризика. 
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На подручју општине Жабари идентификована су 4 ризика која представљају 

потенцијалну опасност за становништво, материјална и културна добра и животну средину:  

• земљотрес,  

• одрони, клизишта и ерозије,  

• поплаве и  

• пожари и експлозије.  

 

Стручном проценом радне групе је изведен закључак да следеће опасности 

(недостатак воде за пиће, екстремне временске појаве, епидемије и пандемије, биљне 

болести, болести животиња и техничко-технолошке несреће) не угрожавају штићене 

вредности на територији општине, односно да уколико и дође до појаве неких од поменутих 

опасности оне неће бити у таквој размери да узрокују озбиљне последице по становништво, 

материјална и културна добра, животну средину и функционисање општине. 

 

4.6.Поплаве 

 

Поплаве су појаве неуобичајено велике количине воде на одређеним местима због 

деловања природних сила (велика количина падавина) или других узрока као што је 

попуштање или рушење брана било вештачких било природних брана насталих 

заграђивањем (преграђивањем) река услед клижења или одроњавања, ратних разарања, и сл. 

Најчешће настају услед изливања површинских токова што је узроковано карактеристиком 

слива (геолошка грађа, морфологија, вегетираност и начин коришћења терена) као и 

нерегулисаним речним коритом. Такође, јако су честе и услед деловања бујица на доње 

токове и услед издизања нивоа подземних вода. 

Идентификација потенцијалних опасности од поплава врши се на основу свих 

прикупљених података и сагледавања стања на територији Општине Жабари. 

 

4.6.1 Карте водног подручја погодне размере 

 

Најдужи и веома важан водоток, уједно и граница са суседном општином В.Плана, 

јесте Велика Морава, која у овом делу припада категорији равничарских река. Са 

територије општине Жабари нема класичне речне притоке (осим Радановице западно од 

Александровца), али је ка њој усмерена каналска мрежа која одводи сувишне подземне воде 

са читавог мелиорационог подручја, односно читавог западног дела територије општине 

Жабари. При изразито високом нивоу воде у кориту Велике Мораве долази до пораста нивоа 

подземних вода западно од комуникације Пожаревац – Жабари – Свилајнац, при чему 

постају поплавом угрожене пољопривредне површине и објекти за водоснабдевање. 

 

Бељево тече јужно од Витежева и улива се у Булињак; водоток има бујичаст 

карактер, уз то је неуређен, корито замуљено, обрастао растињем које не дозвољава 

слободан проток воде. На овој речици је 1 мост на путу Свилајнац-Жабари и 1 мост-пропуст 

на путу Витежево-Дубница. 

 

Коњушица као речица настаје у рејону Коњушице, изнад Витежева, али је за ову 

процену ирелевантна, јер отиче према Вошановцу, општина Петровац на Млави. 

Зли поток је нерегулисан, неодржаван и зарастао у растиње, а такође је нерегулисан 

низводни улив овог потока у ободни канал. На њему је урађен пропуст на комуникацији 

Свилајнац – Жабари- Пожаревац, који је запуштен. 

 

Брзоходски поток тече кроз Брзоходе, улива се у речицу Чокордин (која тече 

западно од Кочетина према Млави), има бујичасте карактеристике. На овом потоку је 1 мост 

у насељу Брзоходе. 
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Чокордин - Дужина водотока му је око 21 км. Преко територије општине Жабари 

тече западно од Кочетина у дужини од око 6 км.На овом потоку је 1 мост на путу Брзоходе – 

Кочетин. 

 

Војин поток тече кроз Породин. На овом потоку су 3 моста (један на путу за 

Пожаревац).Улива се у ободни канал. Дужина водотока око 2,5 км. Корито је замуљено и 

обрасло растињем, што указује на слабу пропусну моћ овог водотока. 

 

Шајковачки поток одводи воду према каналу Ресава у рејону Кушино поље. 

Дужина водотока је око 3,5 км. Преко њега је мост са смањеном пропусном моћи, а корито 

је нерегулисано, зарасло и пуно смећа.На овом потоку је 1 мост на путу Свилајнац – 

Жабари- Пожаревац. 

 

Поток Кусјак тече источно од насеља Четереже, улива се у Будин поток северно од 

села Четереже.Дужина водотока је око 4 км.На овом потоку је 1 мост на путу Четереже – 

Брзоходе. 

 

Будин поток тече кроз Четереже, а улива се у Сибнички поток, југоисточно од 

Сибнице, у рејону Клењ. Дужина водотока је око 7,5 км.На овом потоку су 3 моста, 2 у селу 

Четереже и 1 јужно од села Сибнице. 

 

Сибнички поток улива се у Чокордин у рејону Заграде. Дужина водотока је око 4 

км. На овом потоку су 2 моста у Сибници. 

 

Урвински поток улива се у Чокордин у рејону Заграде. Дужина водотока око 5,5 км. 

 

Велики поток тече јужно од Миријева и улива се у Чокордин. Дужина водотока око 

5,5 км. 

 

Поток Трест тече кроз Тићевац и даље преко територије општине Петровац на 

Млави ка реци Млави. Дужина водотока на територији општине Жабари износи око 3,5 км. 

  

Вештачке акумулације 

На територији општине Жабари постоје 2 вештачке акумулације, и то: 

- Вештачка акумулација Александровац 

Акумулација је грађена као вишенамска, првенствено за наводњавање и рекреацију, а 

потом и за заштиту од поплава. Брана ове акумулације је пројектована и изграђена према 

америчком моделу, коришћеном за потребе пољопривреде и сточарства. С обзиром на 

захтевану једноставност и ниске трошкове изградње, ова брана нема уобичајене преливе и 

друге заштитне објекте. Такве поставке су могуће само за бране у пустим пределима где 

евентуални пробој бране не може да нанесе штету.Вишак воде из ове акумулације одводи 

поток Точак (Црквени поток) који испод пута за Пожаревац скреће под правим углом према 

северу, а потом исто под правим углом према западу, што, без обзира на почетно уређено 

корито овог потока, за само насеље Александровац представља изузетну опасност ако би 

дошло до пуцања бране, јер би се тренутно према насељу слило око 2.000.000 м3 воде. 

 

- Вештачка акумулација Полатна 

Према намени и начину градње ова акумулација је идентична акумулацији у 

Александровцу. Капацитет ове акумулације је око 1.500.000 м3 воде. 

Вишак воде из ове акумулације одводи Штровачки поток, потом Урвински поток према 

Чокордину и даље према Млави. 



105 

 

Разлика акумулације Полатна у односу на акумулацију Александровац је у томе што 

низводно од ње није насеље, већ су то пољопривредне површине. 

Подземне воде се јављају западно од комуникације Свилајнац – Жабари – Пожаревац 

на територији која представља мелиорационо подручје и где је урађен систем канала за 

одводњавање нарочито у време интензивних киша и топљења снега. 

За ову процену није реч о подземним водама које се могу експлоатисати као питке и 

маломинералне, већ је реч о подземним водама које се јављају у периоду топљења снега, у 

пролећном периоду и у периодима интензивних киша, а које доприносе опасностима од 

плављења територије. 

Појави подземних вода у општини Жабари знатно доприносе запуштени, 

неочишћени и неизграђени пропусти и канали, као и запуштена и неуређена корита 

водотокова. 

 

 
Слика 2. Локације вештачких акумулација Александровац и Полатна у општини Жабари 

 

Све реке и потоци, због карактеристика рељефа, у својим горњим деловима имају 

бујичаст карактер, што указује на вероватну опасност од брзог и изненадног плављења 

већих или мањих површина. Ова карактеристика водотокова је нарочито изражена у 

пролећном периоду године услед топљења снега, као и услед чешћих и обилних киша. 

У наредној табели приказани су бујични водотоци на територији Општине Жабари са 

основним карактеристикама свих ових водотока; приказане су површине сливова, обими 

сливова, дужине токова,свих бујичних водотока на подучју општине Жабари. 

 

4.6.2. Начин коришења земљишта 

 

 Територија општине Жабари представља део басена Велике Мораве што педолошком 

супстрату даје посебне карактеристике. Дуж реке Велике Мораве формира се равница са 

надморском висином од 80-100 м, а земљишта су настала таложењем наноса овог водотока. 

На вишем појасу, који представља благо заталасану зараван са надморском висином од 100-

300 м, земљиште се формира испод шумског покривача под директним утицајем ове 

вегетације. Најнижи терени поред речних токова, покривени су алувијалним наносима и 

хидрогеним земљиштима, која нису хомогена, јер се појављују песковити, шљунковити и 

глиновити наноси, плодни и неплодни. Слично флувијалним и колувијалним наносима, нису 

хомогене мочваре, ни брдска земљишта.  
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 На многим теренима ова земљишта су угрожена ерозијом до те мере да се појављују 

флеке жуте или беличасте боје, што је знак потпуног нестанка хумусно-акумулативног 

хоризонта. То указује на изузетно неповољан однос према овом земљишту, те је 

предузимање мера заштите и противерозионих радова неопходно. 

 

 Општина Жабари је изразито аграрно подручје, па се становништво превасходно 

бави пољопривредном производњом, као основном граном привреде, а тиме је одређена и 

економска основа општине.Пољопривредом се бави 85% становништва, остало је запослено 

у приватним и друштвеним фирмама. Равничарски део општине се користи за гајење 

пољопривредних култура, пшенице и кукуруза, мада је све више (последњих година) 

заступљена и производња индустријског биља и повртарских култура. 

На подручју Општине има 21.505 ha пољопривредног земљишта (око 81,1% од укупног), око 

2.681ha шумског (око 10% од укупног), око 2.238ha грађевинског (око 8,5% од укупног), а 

око 76,0ha је остало земљиште (око 0,3% од укупног). 

 

4.6.3 Опис историјских поплава које су имале значајне штетне утицаје на 

људско здравље, животну средину, културно наслеђе и привредну активност 

 

 У фебруару 1963. године поплаву у сливу Мораве условили су неповољни климатски 

услови – оштра зима и нагло отопљавање почетком фебруара.  

 Потпуно залеђивање Велике, Јужне и Западне Мораве и њихових притока уследило је 

након веома ниских температура са мразевима који су трајали више од 20 дана непрекидно. 

Лед је на Великој Морави достигао дебљину од 15 до 25 cm. Почетком фебруара је 

изненадни пораст температуре ваздуха изазвао топљење леда и пораст водостаја, најпре 

Јужне Мораве 2. фебруара, а затим Велике Мораве 7. фебруара и Западне Мораве са Ибром 

9. фебруара. Дошло је до нагомилавања санти око стубова мостова, у оштрим кривинама, 

код спрудова и плићака, те до изливања реке на тим местима. 

 Тешка ситуација је била код Жабарског моста где је ледена брана изазвала повећање 

водостаја који је код Старог Села за 40 cm био виши од круне насипа. Између 

Александровца и Породина насип је попустио 10. фебруара па је поплављено 7.000 ha и део 

Александровца, Ореовице, Симићева, Жабара, Доње Ливадице и Породина. 

 Највећа до сада забележена поплава била је јуна 1969. године, када се под водом 

нашло преко 1000 ха пољопривредног земљишта (ораничних површина засејаних углавном 

житом и кукурузом). 

 Такође је карактеристично за општину Жабари да се на сваких 5-8 година, дешава 

једна поплава - када је поплављено од 300-500 ха ораничних површина. Последња таква 

поплаваје билау мају 2014. године, када је поплављено око 450 ха обрадивог земљишта. 
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Слика 3. Значајне поплаве из прошлости (1965-2011) 
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4.6.4 Карактеристике поплаве 

 

 Основно обележје поплава на бујичним водотоцима произлази из специфичне 

динамике бујичних феномена. Карактеристична генеза и брза концентрација великих вода у 

бујичним сливовима онемогућава примену класичних хидротехничких принципа и метода 

одбране од поплава. Уобичајени приступ одбрани од поплава на већим рекама, са увођењем 

степена редовне и ванредне одбране, није могуће применити код водотока са бујичним 

хидролошким режимом. Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не 

остављају довољно времена ни за проглашење одбране од поплава (која никада не може 

бити редовна, већ само ванредна). У општини Жабари у већини бујичних поплава не 

предузимају се никакве мере активне одбране, већ се све своди на пасивно санирање 

последица поплаве. 

 С обзиром на карактер и динамику бујичних процеса највећи значај имају 

превентивнемере заштите. Основни циљ превентивних мера заштите од поплава на 

бујичнимводотоцима састоји се, с једне стране, у смањењу вероватноће изливања великих 

вода,а сдруге стране, у редукцији потенцијалних штета од поплава. Имајући у 

видуфундаменталну особину малих водотока – нераздвојну повезаност феномена у сливу 

иречном току, превентивне мере заштите од поплава на бујичним водотоцима 

морајуобухватити просторну целину водотока, приобаља и слива. 

 Узроци поплава могу бити директни и индиректни. 

 Директни узроци поплаву су: падавине (киша и снег), меандрирање тока, 

карактеристике и стање водотокова, односно речних корита; појава клизишта и појава 

коинциденције великих вода. 

  

 Падавине имају највећи значај за образовање поплава. На висину поплавног таласа 

утичу количина падавине и величина слива захваћена њима. Поплаве се најчешће јављају у 

пролеће (комбинација отопљеног снега и кише, која формира високе поплавне таласе) и у 

јесен. 

  

Индиректни узроци поплава могу бити следећи: 

• Величина и облик слива, 

• Густина речне мреже, 

• Рељеф и његове карактеристике, 

• Засићеност земљишта водом, 

• Стање водостаја подземних вода,посебно у пролећном и кишном периоду, 

• Степен пошумљености и начин обрађивања пољопривредних површина у сливу, 

• Људски фактор, односно непридржавање одређених прописа, 

• Пожари већих и мањих размера који уништавају шуме и биљни свет, чиме 

омогућавају ерозије, клизишта, промене климе, 

• Нередовно и недовољно пажљиво чишћење наноса у рекама и акумулацијама, 

• Недовољно одговарајућих одбрамбених насипа, обала и утврда, 

• Промене климе на нашем географском подручју. 

Овим узроцима треба додати: 

- Функцију мреже канала, западно од комуникације Свилајнац – Пожаревац, чији је 

задатак да до потребног нивоа прихвате и одведу подземне воде; 

- Однос становништва насељених места поред водотокова према водотоку и приобаљу, 

а посебно према већ постављеним одбрамбеним објектима; 

- Могућу појаву леда на водотоцима, његово покретање услед наглог отопљења и 

стварање брана или чепова на водотоцима (обично у захвату мостова). 
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 На територији општине Жабари могуће је очекивати следеће типове поплава: 

- Поплаве услед интензивне и дуготрајне кише; 

- Поплаве услед наглог отопљења и отапања снега; 

- Тзв. ледене поплаве до којих би дошло услед зачепљења речних корита ледом у 

захвату мостова или водених пропуста. 

 Генерално, плављења површина на подручју општине Жабари, могу се јавити под 

околностима које су систематизоване по узроцима, значају и рангу штета. 

 Велике поплаве и значајне штете могу се јавити при изливањима из корита великих 

река на подручју општине. Ризик од поплава великим водама реке В. Мораве, директно је 

условљен степеном изграђености заштитних објеката којим се штити град и насељена места 

у равничарском делу општине. 

 Особеност ових поплавних таласа је могућност благовремене прогнозе и најаве 

(Дунав), односно најаве непосредно пред појаву (бујични токови). Ранг штета у условима 

појаве оваквих поплавних таласа може бити и катастрофалан. 

 Значајне поплаве и штете могу се десити при изливању из неуређених корита 

бујичних токова – у сливу В. Мораве. 

 Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу и 

пропусном моћи корита. 

 Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрацијe и брза појава. Ранг 

штета је при томе директно условљен и близином вредних добара, па је због тога опасност 

од поплава већа у приобаљу притока која протичу кроз насеља. 

 У зони ушћа притока у матичну реку, ризик од поплава је условљен водостајем 

уматичној реци и стањем корита у зони ушћа. Поплаве приобаља ових токова узводно 

одушћа су неминовна и у при мањим дотоцима: 

- Поплаве се могу десити при изливању из канала који су изграђени наподручју у 

склопу мелиорационих система. 

Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливукоји 

гравитира ка каналима, пропусном моћи канала и радом црпних станица.Ранг штета је 

далеко мањи од штета које се могу десити услед изливања избујичних природних токова, јер 

постоји могућност евакуације. 

- Поплаве се могу десити при изливању из делова каналске мреже којинису 

обухваћени мелиорационим системима (нису у систему одржавања). 

 

 Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на 

сливу,пропусном моћи канала и могућностима за ефикасну евакуацију. 

- Поплаве се могу десити при бујичним кишама у деловима насеља. 

На подручју општине Жабари плављење приобаља се, према томе, може десити 

поразличитим сценаријима. 

1. Услед ванредно високих водостаја у кориту В. Мораве продори вода кроз 

слаба(критична ) места зашт.система. 

2. Услед поплавног таласа са сливова неуређених притока токова при 

високимводостајима у њима. Плављење је последица недовољно пропусне моћи и 

утицајауспора. 

3. Услед наиласка ванредно великог поплавног таласа са сливова неуређенихпритока 

уређених токова, у условима ниских водостаја у њима (плављење јепоследица недовољне 

пропусне моћи ових токова). 

4. Могућа су плављења површина у граду у условима бујичних киша. 

Дакле, може се закључити да до поплава на територији општине Жабари, уз већ набројане 

узроке, може доћи. 
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 Хидрометеоролошки услови, такође су један од фактора који утиче на појаву 

опасности од поплава. У ове услове се убрајају: 

 

1. Температура ваздуха (максимална и минимална) је од знатног утицаја на 

количине падавина. 

 

У наредној табели приказане су вредности средњих месечних температура ваздуха током 

2014. године (Ивор: Годишњи билтен за Србију 2014.) 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

Вредн. 4,3 6,9 9,2 12,6 16,0 20,2 22,3 21,4 17,2 12,6 8,9 3,2 12,9 

 

2.Укупне кишне падавине, што је приказано у наредној табели за 2014.годину. 

 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

вредн 37,0 21,4 59,9 98,6 238,2 65,2 149,3 97,1 86,7 64,1 14,2 110,8 1042,5 

Из наведене табеле се види да су најкритичнији месеци април, мај, јули и децембар. 

 

3. Висина снежног покривача такође може бити од утицаја на појаву опасности од 

поплава. Међутим, као што се из наредне табеле види, висина снежног покривача на 

територији општине није од релевантног утицаја на појаву опасности од поплава. 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

вредн 11 8 4 0 0 0 0 0 0 0 3 8 34 

 

 С обзиром на природну несагласност хидролошких карактеристика слива и 

морфолошких фактора водотока, изливања великих вода из речних корита спадају у 

нормалне природне процесе. Међутим, са практичног аспекта није битно само питање да ли 

се нека река излива или не, већ су од највећег интереса оцене угрожености приобалног 

подручја, обима плављења и потенцијалних штета од поплава. 

  

 Сасвим је извесно да се код свих бујичних водотока на подручју Општине Жабари 

повремено догађају изливања великих вода из речних корита. Међутим, обим плављења 

појединих водотока се битно разликује, у зависности од природних геоморфолошких 

карактеристика слива и морфолошких параметара водотока. Код неких водотока се 

изливања великих вода дешавају на већој дужини и са већим плавним зонама, док су код 

других водотока изливањима захваћени само кратки потези, са малим обимом плављења. 

  

 Поред природних чинилаца, на обим плављења могу битно утицати већ антропогени 

фактори - стамбени и привредни објекти у непосредној близини корита бујичних водотока, 

мостови преко водотока, минималне пропусне моћи (често са стубовима у кориту), 

инсталирање водоводних цеви, електричних каблова и осталих уређаја у протицајном 

профилу корита и др. Утицај антропогених фактора на обим плављења је различит код 

сваког од бујичних водотока на подручју Општине Жабари. 
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Слика 4. Опасност од поплава на територији Општине Жабари 
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4.6.5 Изграђеност система заштите од поплава 

 

 Ради спречавања поплава и штетног деловања поплавних вода граде се и одржавају 

заштитне водне грађевине и обављају заштитни радови. Заштитна инфраструктура за 

заштиту становника и материјалних добара од поплава се односи на:  

 • Заштитне бране;  

 • Обалоутврде дуж корита река;  

 • Одбрамбене насипе;  

 • Ретенције (за регулисање режима водотока);  

 • Покретне панеле за заштиту приобаља.  

 Заштитни радови се односе на пошумљавање, затрављивање, терасирање, чишћење 

корита, спровођење мера заштите забрана или ограничење сече дрвећа, забрана или 

ограничење вађења песка, шљунка, начин коришћења пољопривредног земљишта и др. 

 Водотоци на територији општине Жабари, углавном су са бујичним 

хидролошкимрежимом. Поплаве на овим водотоцима су специфичне, јер у формирању и 

кретањубујичног таласа (са осталим пратећим феноменима као што су бујична лава, 

одрони,клизишта) учествује не само речно корито већ и слив. Због неуређености, ови 

водотоципроузрокују највеће штете на градској територији (насељима, саобраћајној и 

другојинфраструктури, пољопривредном земљишту). За одбрану од поплава на 

овимводотоцима није довољно само уређење речног корита, већ је потребно радове и 

мерепроширити и на сливно подручје. 

 Објекти за активну заштиту од поплава су слабо заступљени и углавном су лоцирани 

угорњим деловима тока малих водотока, иако је урађен значајан део основне 

техничкедокументације, постојеће стање заштите у долинама малих водотока не може се 

сматратизадовољавајућим, првенствено зато што су изведени радови на водотоцима 

најчешћелокалног карактера (нема "затворених" линија одбране тако да до поплава долази 

иззалеђа), док уређења сливних површина у новијем периоду нису ни вршена. 

Поред тога, на неким регулисаним деоницама водотока степен заштите је умањен због 

неадекватног одржавања. 

 У прошлости су вршени обимни радови на противерозионом уређењу сливова у 

видупошумљавања, затрављивања, контурне обраде њива, итд.  

 Карактеристике ових водотока и њихових сливова намећу потребу за сталном 

одбраном од поплава, уређењем бујичних водотока и изналажење начина коришћењаводе за 

наводњавање у пољопривреди. 

 Степен изграђености простора у захвату водотокова и на просторима са високим 

нивоом подземних вода (територија између пута Жабари – Пожаревац и Велике Мораве) је 

фактор који утиче на обим и величину последица могућих поплава. 

 Посматрано са аспекта угрожености од поплаве, посебно у области могућих 

последица, највећа пажња се мора обратити на насеље Александровац, јер се у непосредној 

близини, са знатним надвишавањем, налази вештачка водена акумулација са земљаном 

браном. 

 Општина Жабари има урађени План генералне регулације који предвиђа 

трансформацију урбаних простора и изградњу на новим локацијама које би, у односу на 

могуће опасности од поплава, представљале сигурне зоне. 

 Одвођење атмосферских вода на територији општине Жабари је задовољавајуће. 

Изграђене су вишенаменске и мини акумулације. У равничарском делу територије општине 

Жабари, са десне стране Велике Мораве, уређено је и комасирано 8.500 ха тзв. "Жабарска 

касета", површине касете „Жабари“ износи 6.434 ха, а касете „Александровац“ 1.640 ха, 

односно на тој површини урађен је мелиорациони систем, којим је решено питање одвођење 

сувишних вода, кроз ископ одводних канала, сва сувишна вода из канала убацује у Велику 

Мораву. Од времена од када је пројекат «Жабарске касете» реализован, на овом подручју 

више није било поплава (раније су биле честе). 
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Слика 5. Водни објекти за заштиту од поплава 

 

Одводњавање великих вода са касете „Жабари“ одвија се гравитационим путем преко три 

главна одводна канала (О-I-R, O-II, O-III) који утичу на Ореовачки ободно одводни канал и 

преко Александровачког ободног канала и потока Точак, у реку Велику Мораву. 
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4.6.6 Густина насељености и величина животињског фонда 

 

 Према попису становништва из 2011. године, укупан број становника у општини 

Жабари износио је 15.970 становника. Просечна величина насеља износи 869 становника, 

али ако се изузме насеље Жабари са 1.442 становника, просечна величина осталих насеља 

износи 828 становника. Густина насељености општине 2011. године је 49,4 становника по 

км². 

 Састав животињског света на територији Општине Жабари зависи од физичко-

географских фактора, биљног света и антропогеног утицаја. 

 На територији општине присутна је интенција развоја сточарства преко развоја 

минифарми, које су истовременo и произвођачи млека. 

 

4.6.7 Опис значајних историјских поплава које својим понављањем могу 

изазвати значајне штете 

 

Поплаве 2012. 

 Услед обилне кише дана 23/24.05.2012 године, дошло је до изливаља прибрежних 

потока и отворених канала на територији општине Жабари, и нанета штета на 

пољопривредним усевима и незнатно на објектима. 

 На основу прикупљеног извештаја са терена од Повереника ЦЗ (председника МЗ) и 

усмених пријава грађана стање је следеће: 

 У МЗ Кочетин (засеок Абесинија) дошло је до незнатног изливања потока Чокардин 

са својим притокама у сливу (Брзоходски поток, Сибничански поток, Урвински поток и 

Велики поток) и нанета је незнатна штета пољопривредним усевима јер се углавном ради о 

ливадама, шумама и необрадивом земљишту. Плављење и оштећење објеката за сада није 

било. 

 У МЗ Симићево у делу „Влашка мала“ дошло је до изливања потока и плављења 1 

домаћинства са незнатном штетом на пољопривредним усевима. Такође је дошло до 

изливања другог потока и плављење помоћних стамбених објеката и наношење наноса 

такође у једном домаћинству. 

 У МЗ Жабари, у улици „Дуде Јовић“ дошло је до изливања једног дела „Турског 

потока“ и то у отвореном каналу дуж поменуте улице. Притом су поплављена 4 домаћинства 

са уласком воде у подрумске просторије и наносом веће количине муља. 

На терен је изашао стручно-оперативни тим кога је формирао Штаб за ванредне ситуације, 

снимио стање, сачинио записник и о истом известио надлежне органе. 

 На регионалном путу Р-103 нанет је на појединим деловима знатна количина песка и 

муља, у току данашњег дана екипа ПЗП-а Пожаревац грејдером је очистила поменути пут. 

Поплаве 2014. 

 У мају 2014. године територија Републике Србије била је погођена незапамћеним 

елементарним непогодама. Рекордне количине падавина изазвале су нагло повећање 

нивоарека и активирање бројних бујичних потока. 
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Слика 6. Општине погођене у поплавама 2014. године 

  

            Екстремне падавине условиле су нагли и велики пораст водостаја на малим и 

средњимсливовима у западној, југозападној, централној и источној Србији. Највећи пораст 

водостаја забележен је на Сави, Колубари, Тамнави, Млави, Пеку, Јадру идругим притокама 

реке Дрине, Западне и Велике Мораве. Водостаји су превазишли границуванредне одбране 

од поплава и дошло је до изливања и плављења великих површина.С обзиром на то да су 

овом догађају претходиле обилне падавине током друге половинеаприла и почетком маја, 

тло је већ било значајно засићено водом. 
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Слика 7. Тродневне суме падавина (14-16. маја 2014. године) 

 

 Карактеристично за општину Жабари је да се на сваких 5-8 година, дешава једна 

поплава – када је поплављено од 300-500 ха ораничних површина. Последња таква поплаваје 

билау мају 2014. године, када је било поплављено око 450 ха обрадивог земљишта. 

 Пре проглашења ванредног стања, услед обилних падавина 5/6.05.2014. године, 

дошло је до пораста нивоа бујичних потока на територији општине Жабари и то 

првенствено потока Чокордин (са својим притокама:Брзоходски, Сибничански, Урвински и 

Велики поток), затим Турског потока који протиче кроз насеље Жабари и низ мањих 

прибрежних потока који се уливају у ободни канал. 

 Од првог налета бујичних потока (5/6.05.2014. године) најкритичније је било на 

речици Чокордин и то првенствено на ушћу Брзоходског и Сибничанског потока, у МЗ 

Кочетин (засеок Абесинија). 

           Саобраћај на општинском пуу Л- III 7 Брзоходе –Кочетин-Орљево, био је у прекиду 

због великог нивоа воде. Дошло је до изливања Четерешке реке, без већих последица. Део 

државног пута II A реда број 160 код Влашког Дола, био је у функцији само једном 

коловозном траком због велике количине изливене воде.  

           Пут на релацији Александровац-Миријево био је такође проходан само једном 

коловозном траком, због одрона, служба за путеве ПЗП Пожаревац је након јављања 

прочистила исти. У МЗ Александровац код места „клин дама“ извршен је пробој насипа. 
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4.6.8 Процена могућих штетних последица будућих поплава на људско здравље, 

животну средину, културно наслеђе и привредну активност 
 

 Бујични водотоци на подручју Општине Жабари могу изазивати следеће проблеме: 

- Плављење приобалних терена и објеката на овим подручјима, што доводи до 

значајних штета у насељеним и индустријским зонама и пољопривреди. 

- Плављење саобраћајница, чиме се отежава или чак онемугућује саобраћај. 

- Бујични токови који се уливају у градски канализациони систем повремено изазивају 

загушење колектора, због речног наноса и пливајућих предмета који се проносе у таласима 

великих вода. 

 

 У случају настанка поплава могу се очекивати губици људских живота, као и 

нарушени услови за живот у смислу нестанка енергената, нарушено снабдевање храном, 

водом и хигијенским средствима. Може доћи до оштећења стамбених и привредних 

објеката, као и објеката за смештај животиња. Штете на објектима домаћинстава као што су 

оштећења зидова стамбених објеката, уништавање намештаја и кућних апарата и 

угрожавања животне средине, може доћи до загађења земљишта, изливања фекалних вода, а 

након повлачења воде са поплављеног подручја до појаве глодара и гмизаваца. Могуће је 

рушење насипа и пробијање одбрамбених система заштите од поплава као и плављење већег 

дела пољопривредних површина, очекује се смањење приноса. Оштећење комуналних 

система водовода и канализације и деградација свих грађевинских објеката у зонама 

плављења. Угроженост свих индивидуалних стамбених објеката, опасност од делимичног 

или потпуног рушења. Очекују се промене у животној средини због оштећења или 

уништења зелених површина и других загађења. Очекује се плављење дела друмских 

саобраћајница. 

 

4.6.9. Ефикасност изграђених објеката за заштиту од поплава; слабе тачке у 

систему заштите од штетног дејства вода на водотоковима првог и другог реда, 

положај насељених области; подручја привредних активности 

 

 Водотоци на територији општине Жабари, углавном су са бујичним хидролошким 

режимом.  

 Поплаве на овим водотоцима су специфичне, јер у формирању и кретањубујичног 

таласа учествује не само речно корито већ и слив. Због неуређености, ови 

водотоципроузрокују највеће штете на градској територији (насељима, саобраћајној и 

другојинфраструктури, пољопривредном земљишту). За одбрану од поплава на 

овимводотоцима није довољно само уређење речног корита, већ је потребно радове и 

мерепроширити и на сливно подручје. 

 Објекти за активну заштиту од поплава су слабо заступљени и углавном су 

лоцирани угорњим деловима тока малих водотока, иако је урађен значајан део основне 

техничкедокументације, постојеће стање заштите у долинама малих водотока не може се 

сматратизадовољавајућим, првенствено зато што су изведени радови на водотоцима 

најчешћелокалног карактера (нема „затворених" линија одбране тако да до поплава долази 

иззалеђа), док уређења сливних површина у новијем периоду нису вршена. Поред тога, на 

неким регулисаним деоницама водотока степен заштите је умањен због 

неадекватногодржавања. 

 У прошлости су вршени обимни радови на противерозионом уређењу сливова у 

видупошумљавања, затрављивања, контурне обраде њива, итд. Међутим, данас 

карактеристике ових водотока и њихових сливова намећу потребу за сталномодбраном од 

поплава, уређењем бујичних водотока и изналажење начина коришћењаводе за 

наводњавање у пољопривреди. 
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 Опште стање бујичних водотока на подручју Општине Жабари, услед 

интеракцијеприродних и антропогених фактора, карактерише се изразитом неуређеношћу 

речнихкорита и катастрофалном еколошком ситуацијом. Речна корита и обале су 

обраслидивљом вегетацијом. Већина водотока је препуна депонија отпада.  

 Дуж речних токоваима много мостова и пропуста неадекватних димензија, који 

престављају уска грла запролаз бујичних таласа и повећавају обим поплава. 

 

 У процесу неконтролисане урбанизације, градњом у плавним зонама су 

створенезначајне препреке неометаном отицању вода. Због повећаног отицања са 

урбанизованихповршина, максимални протоци бујичних токова се стално повећавају. 

 Повезаност бујичних водотока, који гравитирају централном подручју 

ОпштинеЖабари, са градским канализационим системом, није усаглашена са развојем 

града.Колектори који су изграђени за прихват бујичних токова су често 

неадекватнихдимензија, јер је уз њихову изградњу пројектована и изградња ретензија за 

смањењепоплавних таласа, које нису изведене.  

  

 Поред тога, присутни су и следећи проблеми: 

- На територији Општине Жабари не постоји довољан број сливника, многи 

сузапушени или је онемогућено отицање у колекторе. Због тога се не реализујеодвођење 

пројектованих количина вода. 

- Не постоје системска решења којима се дефинише ко је задужен за 

одржавањебујичних водотока, који се уливају у канализациону мрежу. Такође није решен 

проблем одржавања и чишћење уливних грађевина колектора. 

 Посматрано са аспекта угрожености од поплаве, посебно у области могућих 

последица, највећа пажња се мора обратити на насеље Александровац, јер се у непосредној 

близини, са знатним надвишавањем, налази вештачка водена акумулација са земљаном 

браном. 

 Због недостатка средстава, бројни водопривредни и комунални објекти нису 

адекватноодржавани, те су доведени у стање када не само да не врше своју функцију 

већпредстављају и реалну опасност. Неки објекти нису завршени и због тога никад 

нисуприведени намени. Због подељених компетенција на територији града између градских 

ирепубличких органа (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Министарство саобраћаја) град често нема непосредног утицаја на решавање проблема,иако 

до штета долази на територији града. 

  

 На подручју општине Жабари плављење приобаља се, према томе, може десити 

поразличитим сценаријима: 

1. Услед ванредно високих водостаја у кориту В. Мораве продори вода кроз 

слаба(критична ) места зашт.система. 

2. Услед поплавног таласа са сливова неуређених притока токова при 

високимводостајима у њима. Плављење је последица недовољно пропусне моћи и 

утицајауспора. 

3. Услед наиласка ванредно великог поплавног таласа са сливова неуређенихпритока 

уређених токова, у условима ниских водостаја у њима (плављење јепоследица недовољне 

пропусне моћи ових токова). 

4. Могућа су плављења површина у граду у условима бујичних киша. 
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Критичне тачке на територији општине Жабари 

 

 Сибница - На периферији насеља Сибница на Будином потоку налазе се два моста 

(ћуприје) са дрвеном конструкцијом, мале пропусне моћи. На Сибничком потоку низводно 

од насеља такође се налазе два моста (ћуприје) са дрвеном конструкцијом, мале пропусне 

моћи. Због мале пропусне моћи и запуштености коритадолази до плављења 

пољопривредних површина. Привремено решење ових проблеманалази се у чишћењу 

корита од шибља и дрвећа. Трајно решење се састоји од регулације корита у зони моста и 

изградња правилно димензионисаних мостова од чврстог материјала. Пропуст за безимени 

поток је напуту Четереже-Сибница који је угрожен због запуштености и смећа око пропуста 

чимему је смањена пропусна моћ. Безимени поток кроз центар села угрожава 

насељеприликом јачих киша и топљења снега. 

 

 Четереже - На територији месне заједнице Четерже евидентирана су три критична 

места. 

 У центру насеља Четереже је зона тзв. Вршинске реке (од Главашеве ћуприје до 

центра села) која плави домаћинства и пољопривредне површине. Корито ове речице је 

засуто наносом. Корито за мале воде је незнатних димензија, док је у кориту за велике воде 

које би требало да прими вишкове воде од обилнијих киша и топљења снега, саграђено више 

објеката, фудбалско игралиште, регионални пут, зато би у центру села требало израдити 

примерено димензионисану регулацију. Као критична тачка, евидентирано је клизиште које 

уследпрезасићености падине водом од киша и топљења снега, угрожава више домаћинстава 

ирегионални пут Р-107. 

 
Слика 8. поток Кусјак 

 

 Плављењем је претежно угрожено обрадиво земљиште. Потребно је регулисати 

корито узони моста. 

 
Слика 9.  Вршинска река 

 Александровац - Као критично место евидентирана је црпна станица којаби требало 

да вишак воде из ободних канала преведе у В. Мораву, али која, због недомаћинског 

газдовања и неодржавања, нема ништа од потребне опреме и није уфункцији. 
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Слика 10. Црквени поток 

 У центру насеља Александровац је тзв. Црквени поток који одводи воду из 

акумулационог језера до реке Велике Мораве. Корито за велике воде је потпуно изграђено. 

У случају могућег пуцања насуте бране или великих киша извесно је плављење самог 

центра Александровца. Стога је неопходно израдити регулацију коритау насељу. 

 
Слика 11. Вештачка акумулација изнад Александровца (критични рејон обележен црвеном бојом) 

  

Влашки До - као критична тачка, евидентирана је зона окорегионалног пута Р-103, целом 

дужином кроз насеље јер су сви канали, мостови ипропусти делимично засути, зарасли у 

короов, па не врше своју функцију. 

 
Слика 12. Приказ канала и мостова на локацији Влашки До 
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 Приликом промене категорије пута кроз насеље из локалног у регионални и 

појачаног тешког саобраћаја, за постизање повећања носивости ојачањима мостова и 

пропуста, смањена јепропусна моћ истих.Као хитна мера потребно је чишћење наведених 

објеката, успостављање потребног падаодводних канала пута и одвођење воде до 

реципијента Ресаве. Штета од изливањабујичних вода у време великих киша огледа се у 

плављењу домаћинстава.Као критично место евидентирана су места дуж корита реке 

Ресавекоја пресецају пољски путеви и на којима се уливају канали за одвођење бујичних 

водаиз насеља. Критичне тачке означавају пропусте на Ресави. То су Прњавор са 

дваугрожена места, Кошарна са једним угроженим местом као и Јаруга са 

засутимпропустом. Прњавор 1 и Кошарна имају засуте пропусте и попуцале цеви, 

критичноместо Прњавор 2 је сметлиште. Свим тим критичним местима је потребно 

чишћење однаноса и смећа и повећање пропусне моћи. 

 
Слика 13. Клизиште које угрожава месни водовод 

  

 Полатна - Као критично место евидентирана је Трњанска ћуприја тј.дрвени мост на 

Стровачком потоку који је срушен. Протицајни профил је сужен, закрчен,пун смећа и 

обрастао растињем. Тиме је такође у прекиду саобраћање пољским путемкоји спаја село са 

већином пољопривредних поседа. 

 
Слика 14. Приказ срушеног моста 

 Корито потока је нерегулисано и на тој локацији долази до изливања бујичних вода 

причему буду поплављене пољоприведне површине. Као критичнатачка, евидентиран је и 

бетонски мост на потоку Мокреш, као и локални пут. Објекат је безоштећења, иако је 

корито потока потпуно засуто и обрасло. 

 Критично место је Језеро Полатна, које је потпуно запуштено а бетонска облога 

бране оштећена. Брана„Полатна” је као и брана „Александровац" неодржавана са видљивим 

оштећењима којезахтевају хитну санацију. Акумулација је грађена као вишенамска, 

првенствено за наводњавање и рекреацију апотом и за заштиту од поплава. Брана ове 

акумулације је пројектована и изграђена премаамеричком моделу, коришћеном за потребе 

пољопривреде и сточарства. С обзиром назахтевану једноставност и ниске трошкове 

изградње, ова брана нема уобичајене преливеи друге заштитне објекте. Такве поставке су 

могуће само за бране у пустим пределимагде евентуални пробој бране не може да нанесе 

штету.  
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 Нажалост, ова брана као и брана у Александровцу се налази узводно од насеља и 

саобраћајне инфраструктуре. Бране немају употребну дозволу и непознато је ко им је 

власник нити ко газдује њима. Једино што је утврђено је то да ЈВП „Србијаводе” не газдује 

њима.  

 Хитно треба учинити све да се обе бране на територији општине Жабари санирају, 

добију употребну дозволу иприведу могућој намени. 

 

 
Слика 15. Језеро Полатна 

 

 Витежево - Критично место је на улазу у село на око 30м од пута Свилајнац – 

Пожаревац, где поток Бељево поткопава локални асфалтни пут. 

 

 
Слика 16. Приказ критичног места 

  

 У том делу је корито потока потпуно зарасло. Протицајни профил је потребно 

прочистити, корито уредити. Евидентирано је и критично место на потоку Бељево, настало 

немаром и неодржавањем корита потока, што је и иначе најчешћи случај. 

 

 
Слика 17. Приказ критичног места 

 

 Клизиште је у последње време, услед чешћих киша и своје велике дубине, 

непрекидноактивно, са сталним обрушавањем земљишта. У историји свога постојања било 

је узрокпресељења више домаћинстава, а могуће је да ће и бити узрок нових 

пресељавањадомаћинстава. Потребно је неодложно приступити санацији тог клизишта. 
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 Породин – Као критично место евидентиран је пропуст испод регионалног пута 

награници са МЗ Витежево, на Злом потоку, који је нерегулисан, неодржаван и зарастао 

урастиње, а такође је нерегулисан низводни улив овог потока у ободни канал. 

 Као критично место евидентиран потоку Којадиновић, у дужини од око 400м, у делу 

тока који се простире од сокака Шукурљевића, каналом поред главног пута, до моста и даље 

преко пољопривредних површина до улива у ободни канал.  

  

 
Слика 18. Приказ критичног места 

  

 Евидентиран је пропуст испод пута и део канала за прикупљање и 

евакуацијуприбрежнихвода који су изгубили своју функцију због засутости. Као критично 

место јеевидентиран је и пропуст испод пута и део каналисаног потока испод чесме (Г. 

Ливадица)у дужини око 300 м који се разлива по низводнимпољопривредним површинама 

јер није уведен у ободни канал.Угрожава путдомаћинства и пољопривредне површине. 

  

 Породин - Горња Ливадица - Регулисани део Шајковачког потока од моста на путу 

Р-103 до улива у ободни канал је делом засут и зарастао у растиње, па му је знатно 

смањенапропусна моћ. 

Жабари - као критично место је означено место у великом ободномканалу где цеви главног 

водоводног вода пресецају канал на висини од око 1м. 

 
Слика 19. Приказ ободних канала 

 Део протицајног профила канала је засут и обрастао до висине цеви, чиме је 

умањенаспособност евакуације великих вода у каналу, а такође и водоснабдевање и 

загађење водеуслед оштећења цевовода. Главну водоводну мрежу треба заштитити 

издизањем или некимдругим начином и ослободити протицајни профил канала. 

 Као критично место је евидентиран и поток поред општине, тзв. Турски поток који 

има бујични карактер. Протиче поред зграде општине игусто насељени део и поред 

бујичних вода прихвата и кишну и фекалну канализацију изоближњих кућа и угрожава 

десет кућа, угрожава извориште пијаће воде за МЗ Жабари.Угрожава 30 кућа и 50 хектара 

земље. Улива се у ободни канал. 

 Као критично место је евидентиран и поток за одвођење кишне канализације 

поред„зграде солидарности“. Поток је недовољне пропусне моћи, протиче кроз 

градскадворишта и осим плављења домаћинстава, могућ је извор заразе, јер прелива и 

разлива септичке јаме „зграде солидарности“ и околних кућа. 
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 Као критично место је евидентиран пропуст који је изграђен приликом израде пута за 

Четереже. Овим је повећана сливна површина чија вода гравитира овој критичној тачки. 

Осим пропуста нису предузете мере за даље одвођење воде, већ се вода од пропуста слива 

Смедеревском улицом и на раскрсници тзв. „Семафор“ скреће у сливник испред „зграде 

солидарности“. 

 Као критично место је евидентиран и тзв. Воринпоток, поред Дома здравља, који 

угрожава 5 објеката и 20 хектара земље. 

 Критично место је деоница пута дужине око 1 км, од аутобуске станице, поред дома 

здравља управцу Симићева, на коме због неуређености канала поред пута и после малих 

падавина вода се дуже задржава, а вода која пређе преко пута низводно, разлива се у 

домаћинствима и пољопривредним површинама. Обзиром на значај саобраћајнице и 

објеката уз исту, потребно је трајно решити проблем одвођења површинских вода, израдом 

одводних канала пута довољног капацитета, одговарајућег пада и правилно постаљеним 

пропустима са каналом који би низводно од пута, спровео воде до ободног канала. Као 

могуће решење, може се узети у обзир уређење Вориног потока поред Дома здрављакоје би 

обухватило и прикупљање воде са ове целе деонице. 

 

 Ореовица –евидентиран је пропуст испод регионалног пута Р-103, на улазу у 

насељени део Ореовице из смера Симићева. Објекат је у лошем стању, потпуно обрастао и 

затрпан. Последица тога је дуже задржавање вода, што уз неповољнупедолошку структуру 

земљишта и неповољан геолошки састав (еродибилан) целе овепадине, што узрокује и 

појаву клизишта које угрожава пут и насеље.Као хитна мера је потребно оспособити бржу 

евакуацију воде из угрожене зоне и њеноспровођење до ободног канала. 

 Евидентиран је пропуст и испод регионалног пута Р-103, на улазу унасељени део 

Ореовице из смера Симићева испод винарског подрума Навип – Крњево.Објекат је 

армирано бетонски. У лошем је стању, потпуно обрастао и делимично затрпан.Задржавање 

воде временом проузрокује продор воде у труп пута, што неповољно утичена смањење 

носивости. На овој локацији највише су угрожени пут и пољопивредноземљиште. 

  

 Кочетин –као критично место је означен мост на локалном путу Брзоходе - Кочетин 

које је угрожено бујичним режимом реке Чокардин. Корито Чокордина је нерегулисано 

потпуно зарасло, делимично затрпано и обрасло дрвећем. Река Чокордин осим пута 

угрожава и пољопривредно земљиште. 

 Под редним бројем 4 као критично место је означен мост на Чокордину, тј. 

Атарскомпуту Кочетин - Бучина. Корито у зони објекта је нерегулисано. 

 Објекат је неоштећен, док је корито зарасло и делимично затрпано. Угрожени су пут 

и пољопривредно земљиште. Решење проблема је у регулацији Чокордина. 

  

 Симићево – МЗ Симићево као и остала насеља на ободу долине В. Мораве, поред 

пута Р-103 као главни проблем у насељу има проблем са бујичним водама из брдског дела и 

њихове евакуације у зони пута и низводног дела насеља. Mостови и пропусти дуж пута кроз 

насеље чије су заједничке карактеристике засутост, зараслост, недовољна пропусна моћ, као 

и непостојање канала у делу насеља низводно од пута који би евакуисали воду до ободног 

канала, већ се вода разлива низводно по насељу. 
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Слика 20. Мост на Чокордину 

  

 Подручје општине, суочено на западу са опасностима од поплава поводњима тока 

Велике Мораве, угрожено и бујичним  водама из брдовитог залеђа на источном делу,  као и 

унутрашњим подземним водама које у периоду високих нивоа Велике Мораве угрожавају 

насеља и пољоприведно земљиште - заштићено је на хидротехнички једино ефикасан начин: 

насипима је формирано од површинских вода заштићено подручје, тзв. Жабарска касета, у 

оквиру које је реализован дренажни систем који, уз добро одржавање, може врло ефикасно 

да заштити територију и од спољних и од унутрашњих вода. Тиме је добијен управљан 

режим подземних вода, који је најефикаснији вид заштите неке брањене територије. Уједно, 

тиме  се стварају сви неоходни предуслови  да се приступи и другој фази уређења и 

коришћења тог подручја, које подразумева системе за наводњавање, у оквиру комплексних 

хидротехничкихмелиорација. 

 Формирање затворених брањених касета подразумева потребу да се каналисањем 

насеља и пречишћавањем отпадних вода одржава задовољавајући ниво санитације несеља, 

како би се спречило загађивање подземних и површинских вода у дренажним каналима. То 

у случају Жабарске касете није реализовано, тако да се стање квалитета постепено 

погоршава. Још увек нису достигнута критична стања, али је неопходно да се што пре 

приступи систематском решавању каналисања и санитације насеља, како не бидошло до 

загађивања подземних вода, што би могло да доведе до озбиљног угрожавања изворишта 

свих насеља, која се ослањају искључиво на подземне воде из алувијалних аквифера. 

 Имајући у виду наведене чињенице може се закључити да се хидротехнички 

проблеми општине Жабари могу успешно решавати на начин који је уобичајен у условима 

насеља у долинским подручјима: 

• повећањем поузданости заштите од великих вода Велике Мораве; 

• комплетирањем и побољшавањем ефективности већ реализованог дренажног система 

који обухвата заштићено подручје Жабарске касете, штитећи га од унутрашњих и брдских 

вода; 

• реализацијом система за наводњавање; 

• повећањем поузданости система за снабдевање насеља из изворишта подземних вода; 

• реализацијом канализационих система који обезбеђују санитацију насеља и 

пречишћавање отпадних вода. 

 

4.6.10 Дугорочни развој укључујући утицаје климатских промена на појаву поплава 

 

 Основни улазни параметар за проучавање бујичности су климатске карактеристике 

слива, број кишних и снежних дана, температура ваздуха и земљишта и влажност ваздуха. 

Осим климатских карактеристика значајан је и антропогени утицај, јер је и утицај човека на 

све сегменте природе присутан у великој мери. На параметаре бујичности слива утичу 

убрзана урбанизација, смањење шумских површина, саобраћајна инфраструктура, 

хидротехничке активности, повећање пољопривредних површина и слично. 
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 У будућности ће се више дешавати поплаве делом и због климатских промена, 

показује дугорочна процена Европске агенције за животну средину (ЕЕА). Око две трећине 

материјалне штете од природних катастрофа потиче од поплава, олуја и других хидро-

метеоролошких појава, наводи се у предвиђањима килматских утицаја у Европи које је 

недавно објавила ЕЕА. 

 Подручје општине Жабари се налази у умерено климатском појасу, има прелазне 

одлике степско-континенталне и умерено-континеталне климе. Карактеристике климе овог 

подручја су умерено хладне зиме и умерено топла лета, а прелазна годишња доба су дуга и 

блага. 

 Мерења температуре у току године дала су средњу годишњу температуру од 11,4 

степена целзијуса. 

 Најтоплији је месец јул са средњом температуром 22,2 степена целзијуса, а 

најхладнији је месец јануар са средњом температуром - 0,5 степена целзијуса. 

  

 Средње месечне температуре ваздуха у појединим годинама, одступају мање или 

више од просечних температура које су праћене у годишњем ходу температуре ваздуха. 

Највећа одступања су забележена у зимском периоду и крећу се од 5 - 10ºC, док су у летњем 

периоду та одступања мања и износе од 3 -5ºC. 

 Релативна влажност ваздуха по месецима је променљива тако да је минимална 

влажност везана за крај лета (јул и август), а максимална за почетак зиме (децембар и 

јануар). 

 Облачност је максимална у зимском периоду (децембар и јануар), а минимална 

крајем лета и почетком јесени (август и септембар) што је врло повољно за сазревање воћа и 

других пољопривредних култура. 

 Продори хладних ваздушних маса на ово подручје најчешће долазе са севера и 

северозапада;истока и југоистока - кошава.Учесталост ветрова на посматраном подручју у 

току године видљива је из руже ветрова где су најучесталији ветрови из правца југоистока и 

истока (ЈИ и И) те северозапада и запад (СЗиЗ).Ваздушна струјања из попречних праваца 

незнатна су у односу на претходне.Најзначајнија струјања имају ветрови из правца 

северозпада и запада те нешто слабија из правца истока и југоистока. 

 На територији општине Жабари у току једне године падне од 578 мм до 720 мм 

падавина у разним облицима (киша, снег, град и др).Највише падавина у току једног месеца 

имају мај и јун (од 60 до 95 мм), а најмање падавина месеци јануар и фебруар (од 32 до 50 

мм). У току године 94 дана су са падавинама. 

 Сезонска количина падавина као и месечне падавине доста су равномерно 

распоређене тако да нема изразито сушних или изразито кишних периода. У летњим 

периодима има дана када су количине падавина нешто обилније у виду пљускова, често 

праћене олујним ветровима и градом. Сушни периоди (када нема падавина у времену од 

најмање 10 дана) на овом подручју су доста чести. У току године таквих периода има 7, а 

њихово трајање је од 10 до 40 дана. Најчешће се појављују у месецима јулу, августу и 

септембру. 

 У току године са снежним покривачем има у просеку 38 дана (јануар око 14 дана, 

фебруар око 12 дана, док децембар и март у просеку имају око 5 дана). Остали месеци у 

хладној половини године су 1 до 2 дана са снежним покривачем. Период са снежним 

падавинама обично почиње око 17. децембра и завршава се 9. марта и траје у просеку 83 

дана. Највеће висине снежног покривача у просеку крећу се од 25 - 35 цм, а у брдским 

насељима снежни покривач је нешто већи. 

 Може се закључити да ово подручје има релативно стабилне промене климатских 

елемената у току године. 

 

 

 



127 

 

4.6.11 Могућност генерисања других опасности 

 

 У случају плављења делова територије општине Жабари принципом „ланчане 

реакције“ може се очекивати активирање постојећих као и настанак нових клизишта, 

узимајући у обзир карактер терена на предметној територији. 

 Сеоска насеља на вишим деловима терена града потенцијално су угрожена од одрона 

због опасности од бујичних поплава и бујичних појава у притокама реке реке Велика 

Морава. 

 Поплаве такође могу проузроковати и појаву епидемија и епизотија на деловима 

територије. Обзиром на топографију терена и положај обрадивих површина могуће је и 

загађење пољопривредних ораница које води ка ширењу биљних болести. 

 Поплаве такође могу изазвати проблеме са снабдевањем становништва храном, 

пијаћом водом и енергентима услед оштећења на енергетској и саобраћајној 

инфраструктури. 

 

4.6.12. Сценарио – највероватнији нежељени догађај 

 

 Општа питања 

Опасност 

Поплава 

Услед обилних падавина (током месеца априла и прве половине маја) које се редовно јављају 

у пролећном периоду дошло је до знатног пораста количине протока на бујичним 

водотоковима, што је за последицу имало количине падавина које су у том периоду 

превазилазиле просечне вредности.Обилне падавине које су падале непрестано два дана 

довеле су до бујичне поплаве која је карактеристична за предметну територију и доба године. 

Изузетно високе воде, већином краткотрајне и бујичног карактера честа су појава у периоду 

март, априли мај. Поплава је највећу штету начинила на деоницама потока Чокордин, као и 

Сибничком и Брзоходском потоку. 

Појављивање 

Све реке и потоци, због карактеристика рељефа, у својим горњим деловима имају бујичаст 

карактер, што указује на вероватну опасност од брзог и изненадног плављења већих или 

мањих површина. Ова карактеристика водотокова је нарочито изражена у пролећном 

периоду године услед топљења снега, као и услед чешћих и обилних киша. 

Услед великог броја кишних дана крајем пролећа, долази до постепеног повећања нивоа воде 

у коритима река и потока, што након пар дана доводи до изливања потока Чокордин, 

Сибничког и Брзоходског потока.  

Најугроженија су насеља Кочетин, Сибница и Брзоходе. 

Просторна 

димензија 

Процењена захваћена површина износи око 120 хектара. 

Поплављено је укупно 60 (док је 80 угрожено) хектара углавном пашњака, шума и нешто 

обрадивог земљишта, као и стамбених делова насеља Кочетин, Сибница и Брзоходе. 

Интензитет 
Количина падавина у периоду од два дана уочи поплаве износила је у просеку 50 l/m

2
. Ове 

цифре превазилазе просечне вредности за дати период.  

Време Обилне падавине са изазваним бујичним поплавама трајале су два дана, од 14. - 16.05.2021. 

Ток 

Обилне падавине (изнад просечних вредности – 50 l/m
2
) које су у току ноћи 14.05. на 15.05. 

почеле да падају на територији општине Жабари, изазвале су бујичну поплаву која је трајала 

два дана, што је било довољно да поменута елементарна непогода узрокује негативне 

последице по живот и здравље људи, критичну инфраструктуру и штићене вредности 

општине Жабари. 

Услед обилних падавина дошло је до пораста нивоа бујичних потока. Најкритичније је било 

на речици Чокордин и то првенствено на ушћу Брзоходског и Сибничанског потока, у МЗ 

Кочетин (засеок Абесинија). 

У МЗ Кочетин (засеок Абесинија) дошло је до изливања потока Чокордин са својим 

притокама у сливу (Брзоходски поток, Сибничански поток) и нанета је незнатна штета 

пољопривредним усевима јер се углавном ради о ливадама, шумама и необрадивом 

земљишту.  
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Саобраћај на општинском путу Л- III 7 Брзоходе – Кочетин - Орљево, био је у прекиду због 

великог нивоа воде. Такође се на поменутој деоници у засеоку Абесинија срушио мост.  

При том је одсечено10 домаћинстава са 30 становника, док је 6 домаћинстваи 18 становника 

било делимично поплављено. Поплављено је укупно 120 хектара углавном пашњака, шума и 

нешто обрадивог земљишта, као и стамбеног дела насеља.  

Број угроженог и претежно лакше страдалог становништа износи 48 особа. Ова цифра 

укључује лица која су задобила лакше и теже телесне повреде услед налета бујичног наноса, 

лица која су привремено остала без својих домова.Значајна оштећења претрпели су објекти 

индивидуалног становања у насељу Кочетин (засеок Абесинија) и Сибница –  10 кућа. 

Оштећене су фасаде кућа услед бујичног наноса и поплављени су приземни делови објеката. 

Руинирана су дворишта укључујући и обрадиве површине на њима.На више стамбених и 

помоћних објеката су настала оштећења захватајући подруме и приземне просторије 

наносећи велику штету домаћинствима у виду оштећења беле технике, уређаја, намештаја, 

фасада, подова и зидова. Санација оштећених објеката подразумева замену оштећених 

уређаја, сређивање зидова и фасаде, као и избацивање воде пумпама и исушивање зидова. 

Приступило се евакуацији људи и стоке из процењених делова угрожених насеља (при том је 

евакуисано 48 лица, 3 грла крупне и 20 ситне стоке). Исти су боравили код својих рођака на 

безбеднијем месту и након два дана враћени јер је опасност прошла. 

Долази до изливањасептичких јама што је узроковало додатно загађење земљишта, као и 

опасност од појаве заразних болести. 

Примећена је замућена вода у већини бунара.Становништво насеља Кочетин је остало без 

електричне енергије и пијаће воде. Због обуставе дистрибуције воде предузеће ЈКП 

„Комуналац“ обезбеђује воду помоћу цистерни за питку воду. 

До поновног успостављања електричне енергије пролази 2 дана, док за поновну могућност 

конзумирања хемијски исправне воде је потребно недељу дана. На отклањању последица на 

електро систему, интервенишу екипе ЕПС Пожаревац и оспособљавају систем за рад. 

Тек по престанку атмосферских падавина 16маја, долази до постепеног враћања воде у своје 

корито, да би се потпуно у своја корита вратила19. маја. Локални и некатегорисани путеви су 

проходни уз мања оштећења од бујичних поплава. 

Након престанка опасности, приступа се ужурбаном санирању насталих штетних последица. 

Реализација ових активности је у надлежности Предузећа за путеве Пожареваци ЈКП 

„Комуналац“. 

Субјекти од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Жабари приступају 

предузимању следећих мера: 

- црпљење воде из поплављених објеката, 

- прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде, 

- предузимање хигијенско-епидемиолошких мера за заштиту становништва, 

- пружање здравствене и друге потребне помоћи становништву. 

Када дође до повлачења воде из поплављених насеља у корита река, јаруга и канала 

предузимају се следеће мере и активности: 

- темељно чишћење поплављених објеката, 

- одвођење и испумпавање заосталих вода, 

- чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката, 

- микробиолошка контрола исправности хране и воде, 

- здравствено и санитарно обезбеђивање угроженог подручја. 

Трајање 
Предметна територија налазила се под поплавом два дана, од 14 – 16.05.2021.Од 16.05 вода 

се постепено повлачи, да би се коначно вратила у своја корита 19.05.2021. 

Рана најава 

Раној најави својим радом доприносе хидролошке и метеоролошке станице на овом подручју. 

Локална самоуправа је у константној вези са РХМЗ-ом, од којег добија правовремене 

информације о надолазећем циклону који је захватио Републику. Општина добија рана 

упозорења тј. најаве од Сектора за ванредне ситуације свакодневно, а по потреби и више пута 

дневно.  
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Припремљеност 

Уобичајени приступ одбрани од поплава на већим рекама, са увођењем степена редовне и 

ванредне одбране, није могуће применити код водотока са бујичним хидролошким режимом. 

Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не остављају довољно времена ни 

за проглашење одбране од поплава (која никада не може бити редовна, већ само ванредна).  

У општини Жабари у већини бујичних поплава не предузимају се никакве мере активне 

одбране, већ се све своди на пасивно санирање последица поплаве. 

Утицај 

Штићене 

вредности 
Приказ утицаја замишљеног сценарија 

Живот и здравље 

људи 

Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру сценарија: 

- мртви: 0; 

- повређени: 5; 

- оболели: 0; 

- евакуисани: 48; 

- расељени – остали без стана/ куће: 0 

- збринути: 5, 

- склоњени: 18; 

Укупно: 48 становника 

Економија/ 

екологија 

Укупна материјална штета по економију и екологију, трошкови: 

- здравственог збрињавања и лечења: 22.500,00 РСД. 

- свих непосредних хитних мера (обнове зграда, јавног превоза и 

др.): 1.726.500,00 РСД. 

- прекида привредних активности: 0 РСД 

- еколошке обнове: 1.154.232,00 РСД. 

- вредности исплаћених премија осигурања: 0 РСД. 

Укупно: 2.903.232,00 РСД или 0,7 % буџета 

Друштвена 

стабилност 

1. Укупна материјална штета на критичној инфраструктури, трошкови: 

- Енергетици: 2.289.178,7 РСД 

- Саобраћају: 2.750.380,00 РСД 

- Водопривреди: 1.596.400,00 РСД 

Укупно: 6.635.958,7 РСД или 1,6 % буџета 

2. Укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног 

друштвеног значаја, трошкови на: 

 Нема утицаја. 

Генерисање 

других 

опасности 

Могуће су појаве мањих клизишта и одрона услед прекомерне засићености земљишта водом. 

Могуће је загађење воде за пиће на већини локалних изворишта.Постојање услова за појаву 

епидемије цревних обољења. 

Референтни 

инциденти 

Бујичне поплаве су карактеристичне за подручје општине Жабари.Поплаве оваквог карактера 

на предметној територији јављају сваке године, превасходно у пролећном и јесењем периоду. 

Информисање 

јавности 

Информисање јавности се врши путем медија (радио и ТВ станице), које објављујунајаве и 

упозорења у својим програмима. Поред њих најаве и упозорења сепрослеђују и путем 

интернет сајта РХМЗ-а. 

 

4.6.13.Процена вероватноће 
 

Према дефинисаном сценарију развоја опасности од поплава, могуће је предвидети 

утицај опасности на штићене вредности 

 Живот и здравље људи 

 Економија / екологија 

 Друштвена стабилност 

Имајући у виду различитост података, до којих се долази у процесу идентификације 

потенцијалних опасности, вероватноћу је могуће проценити на три начина: 



130 

 

1. Вероватноћа је шанса да се нешто догоди, тј. представља меру извесности догађања, 

то је изражено као број између 0 и 1, где 0 представља немогућност, а 1 потпуну 

сигурност. 

2. Учесталост је број случајева у једном датом временском интервалу. 

3. Стручна процена је одређивање вероватноће, базирано на научним сазнањима или 

искуству струке. 

Разматрајући ову опасност на основу доступних података и анализа, стручни тим за 

процену ризика се определио, да вероватноћу одреди на основу учесталостипојављивања 

поплава у претходном периоду. 
Табела 6. Табела за исказивање вероватноће 

Категорија 
Вероватноћа или учесталост 

(а)Вероватноћа (б)Учесталост (ц)Стручна процена Одабрано 

1 < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе Занемарљива  

2 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година Мала  

3 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година Средња  

4 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године Велика  
5 > 98 % 1 догађај годишње или чешће Изразито велика  

 

 

 

4.6.14.Процена последица по штићене вредности 
 

Последице представаљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, 

економију/екологију и друштвену стабилност, а манифестују се кроз величину губитка 

(штету). 
 

Табела 7. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи 

Последице по животи здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500  

 

Буџет Општине Жабари износи 414.747.421,94 динара те се критеријум за 

упоређивање последице по економију/екологију узима прва категорија. Прву категорију 

представљају критеријуми за упоређивање штете у односу на буџете локалних самоуправа 

чији износи се крећу до 840.000.000,00 РСД (7.000.000,00 eура), узимајући у обзир динарску 

против вредност на дан упоређивања штете. 

 
Табела 8. Табела за исказивање последица по економију/екологију 

Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална од 0,1–0,5% буџета  

2 Мала од 0,6 – 1% буџета  

3 Умерена од 1,1–5% буџета  

4 Озбиљна од 5,1–10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 10% буџета  
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Табела 9. Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 

Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној инфраструктури 

Категорија Величине последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1 % буџета  

2 Мала 1-3% буџета  

3 Умерена 3-5% буџета  

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета  

 

4.6.15.Ниво и прихватљивост ризика 
 

Одређивање нивоа ризика врши се комбиновањем вероватноће настанка догађаја и 

могућих последица у матрицама ризика. 

 

  
Матрица 1. Ризик по живот и здравље људи    
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Матрица 2. Ризик по економију/екологију    
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Матрица 3а Ризик по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 
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Матрица 4. Укупан ризик 
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Укупан ризик настанка највероватнијег нежељеног догађаја је одређен средњом вредношћу 

свих вредности ризика и износи: 

Ризик по живот и 

здравље људи 

Ризик по 

економију/екологију 

Укупан ризик по друштвену стабилност Укупан ризик од 

поплава 

(1+2+5)/1,66 
Критична 

инфраструктура 

Установе/грађевине 

од јавног значаја 

Збир 

(3+4)/2 

1 2 3 4 5 6 

1 2 2 - 2 (5/3=1,66)2 
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На основу одређених нивоа ризика, може се одредити прихватљивост ризика од поплава у 

случају највероватнијег нежељеног догађаја. 
 

Табела 10. Ниво и прихватљивост ризика од поплава у случају највероватнијег нежељеног догађаја. 

Ризик Прихватљивост Начин поступања Одлука 

 Веома висок НЕПРИХВАТЉИВ 
Веома висок и висок ниво ризика, захтевају третман 

ризика ради смањења на ниво прихватљивости 

 

 Висок НЕПРИХВАТЉИВ  

 Умерен ПРИХВАТЉИВ 
Умерени ризик може да значи потребу предузимања 

неких радњи  

 Низак ПРИХВАТЉИВ 
Низак ризик, може значити да се не предузима 

никаква радња 
 

 

4.6.16. Одређивање комбинације ризика - мултиризик 

 

Могуће су појаве мањих клизишта услед прекомерне засићености земљишта водом, 

поготово на местима са активним земљиштним материјалом.  

Поплаве могу загадити воду за пиће, при чему је неопходно обезбедити додатно снабдевање 

водом. 

 

4.6.17.Третман ризика 

 

На основу анализе, евалуацијом ризика, дошло се до закључка да је ниво ризика од 

поплава прихватљив (умерен).  

Како је ризик од поплава прихватљив не врши се третирање ризика. Међутим, умерен 

ризик може да значи потребу преузимања одређених радњи у виду превентиве. 
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Карта ризика 

 

 
 

Поплаве – највероватнији нежељени догађај 

 

 

 
 



4.6.18. Сценарио – нежељени догађај са најтежим могућим последицама 
 

 Општа питања 

Опасност 

Поплава 

Услед отапања снега и обилних падавина (током месеца априла и прве половине маја) које се 

редовно јављају у пролећном периоду дошло је до повећања водостаја на бујичним 

водотоковима, што је за последицу имало количине падавина које су у том периоду 

превазилазиле просечне вредности. Обилне падавине које су падале непрестано пет дана 

довеле су до пробијања насипа на вештачкој акумулацији која се налази недалеко изнад 

Александровца што је проузроковало бујичну поплаву. 

Посматрано са аспекта угрожености од поплаве, посебно у области могућих последица, 

највећа пажња се мора обратити на насеље Александровац, јер се у непосредној близини, са 

знатним надвишавањем, налази вештачка водена акумулација са земљаном браном. 

Појављивање 

Све реке и потоци, због карактеристика рељефа, у својим горњим деловима имају бујичаст 

карактер, што указује на вероватну опасност од брзог и изненадног плављења већих или 

мањих површина. Ова карактеристика водотокова је нарочито изражена у пролећном периоду 

године услед топљења снега, као и услед чешћих и обилних киша. 

Услед великог броја кишних дана крајем пролећа, долази до наглог повећања нивоа воде у 

вештачкој акумулацији Александровац и пробијања насипа, што доводи до изливања потока 

Точак (Црквени поток).  

Просторна 

димензија 

Процењена захваћена површина износи 350 хектара. 

Поплављено је укупно 350 хектара обрадивог земљишта и великог дела насељеног места 

Александровац. 

Интензитет 

Количина падавина у периоду од неколико дана уочи поплаве износила је у просеку 95 l/m
2
. 

Ове цифре превазилазе просечне вредности за дати период. Изразито велике количине 

падавина које су се захватиле предметно подручје узроковале су знатно веће количине протока 

потока Точак од просечног. 

Време 

Обилне падавине са изазваним бујичним поплавама почеле су у ноћи, 02.04.2042. у 01:00 и 

трајале су пет дана, од 02. - 07.04.2042. Након тога вода је почела да се враћа у корито, да би се 

потпуно вратила 15.04. 

Ток 

Обилне падавине (изнад просечних вредности – 95 l/m
2
) које су у току ноћи 02. - 03.04. почеле 

да падају на територији општине Жабари, изазвале су бујичну поплаву која је трајала пет дана, 

и за собом оставила разарајуће последице по насеље Александровац и обрадиво 

пољопривредно земљиште западно и југозападно од насеља Александровац.  

Услед обилних падавина дошло је до пораста нивоа акумулације, и немогућности да 

акумулација прими сву количину воде долази до пробијања насипа који је у великој мери 

неуређен, запуштен и неодржаван. С обзиром на захтевану једноставност и ниске трошкове 

изградње, брана акумулације Александровац нема уобичајене преливе и друге заштитне 

објекте.  

Вишак воде из ове акумулације одводи поток Точак (Црквени поток) који испод пута за 

Пожаревац скреће под правим углом према северу (у центру насеља Александровац), а потом 

исто под правим углом према западу,до реке Велике Мораве. 

Најкритичније местоје у самом центру насеља Александровац. Због пуцања бране и великих 

киша према насељу се слива око 2.000.000 м³ воде. 

У центру Александровцадолази до изливања потока Точак и нанета је огромна штета на 120 

домаћинстава и пољопривредним усевима, јер се углавном ради o обрадивом земљишту које се 

простире западно и југозападно од насеља.  

Саобраћај на регионалном путу Р-103 Пожаревац – Свилајнац, на деоници у Александровцу је 

у прекиду због великог нивоа воде. Локални и некатегорисани путеви у плавном подручју су 

непроходни са већим оштећењима од бујичне поплаве. 

Поплављено је90 домаћинстава са 280 становника, док је 30 домаћинства и 100 становника 

делимично поплављено. Поплављено је укупно 254 хектара обрадивог земљишта, 16 хектара 

шума и 80 ха насељеног дела са домаћинствима. Обзиром на период у години, на 

пољопривредним површинама су тек засејане културе или је сетва у току, тако да ће те 

површине од 254 ха имати штету такву да неће бити приноса. 
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Број угроженог и претежно лакше страдалог становништа износи 380 особа. Ова цифра 

укључује лица са смртним исходом, лица која су задобила лакше и теже телесне повреде услед 

налета бујичног наноса, лица која су привремено остала без својих домова. Значајна оштећења 

претрпели су објекти индивидуалног становања у ширем центру насеља –  90 кућа. 

Оштећене су фасаде кућа услед бујичног наноса и поплављени су приземни делови објеката и 

подруми. Руинирана су дворишта укључујући и обрадиве површине на њима. На више 

стамбених и помоћних објеката су настала оштећења захватајући подруме и приземне 

просторије наносећи велику штету домаћинствима у виду оштећења беле технике, уређаја, 

намештаја, фасада, подова и зидова. Санација оштећених објеката подразумева замену 

оштећених уређаја, сређивање зидова и фасаде, као и избацивање воде пумпама и исушивање 

зидова. Дошло је до рушења делова кућа и помоћних објеката старије градње – 20 објеката. 

Приступило се евакуацији људи и стоке из процењених делова угрожених насеља (при том је 

евакуисано 380 лица, 20 грла крупне и 200 ситне стоке).  

Обустављена је настава у ОШ Роса Трифуновић. 

Прекинуте су привредне активности код многобројних угоститељских и трговинских објеката, 

које се налазе у поплављеном подручју. 

Оштећена је црква Светог Николе, ОШ Роса Трифуновић, Фудбалски стадион ФК Полет, 

Зграда некадашње општине у Александровцу. 

Долази до изливања септичких јама што је узроковало додатно загађење земљишта, као и 

опасност од појаве заразних болести. 

Примећена је замућена вода у већини бунара. Становништво насеља Александровац је остало 

без електричне енергије и пијаће воде. Због обуставе дистрибуције воде предузеће ЈКП 

„Комуналац“ обезбеђује воду помоћу цистерни за питку воду. 

До поновног успостављања електричне енергије пролази 3 дана, док за поновну могућност 

конзумирања хемијски исправне воде је потребно 15 дана. На отклањању последица на електро 

систему, интервенишу екипе ЕПС Пожаревац и оспособљавају систем за рад. 

Тек по престанку атмосферских падавина, долази до постепеног враћања воде у своје корито, 

да би се потпуно у своја корита вратила 15. априла. 

Након престанка опасности, приступа се ужурбаном санирању насталих штетних последица. 

Реализација ових активности је у надлежности Предузећа за путеве Пожаревац и ЈКП 

„Комуналац“. 

Формира се општинска комисија која одмах креће на терен у попис објеката који су 

поплављени, али се такође одређује и канцеларија која ће примати писмене пријаве грађана о 

штетама од поплава. 

Субјекти од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Жабари приступају 

предузимању следећих мера: 

- црпљење воде из поплављених објеката, 

- санирање насипа на вештачкој акумулацији, 

- прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде, 

- предузимање хигијенско-епидемиолошких мера за заштиту становништва, 

- пружање здравствене и друге потребне помоћи становништву. 

Када дође до повлачења воде из поплављених насеља у корита река, јаруга и канала 

предузимају се следеће мере и активности: 

- темељно чишћење поплављених објеката, 

- одвођење и испумпавање заосталих вода, 

- чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката, 

- микробиолошка контрола исправности хране и воде, 

-  здравствено и санитарно обезбеђивање угроженог подручја. 

Трајање 

Предметна територија налазила се под поплавом пет дана. Након петог дана вода је почела да 

се повлачи, да би се у потпуности повукла тринаестог дана. 

Поменута елементарна непогода узрокује негативне последице по живот и здравље људи, 

економију и екологију, као и друштвену стабилност општине Жабари. 

Рана најава 

Раној најави својим радом доприносе хидролошке и метеоролошке станице на овом подручју. 

Локална самоуправа је у константној вези са РХМЗ-ом, од којег добија правовремене 

информације о надолазећем циклону који је захватио Републику. Општина добија рана 

упозорења тј. најаве од Сектора за ванредне ситуације свакодневно, а по потреби и више пута 
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дневно. 

Припремљеност 

Уобичајени приступ одбрани од поплава на већим рекама, са увођењем степена редовне и 

ванредне одбране, није могуће применити код водотока са бујичним хидролошким режимом.  

Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не остављају довољно времена ни за 

проглашење одбране од поплава (која никада не може бити редовна, већ само ванредна).  

У општини Жабари у већини бујичних поплава не предузимају се никакве мере активне 

одбране, већ се све своди на пасивно санирање последица поплаве. 

Утицај 

Штићене 

вредности 
Приказ утицаја замишљеног сценарија 

Живот и здравље 

људи 

Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру сценарија: 

- мртви: 5; 

- повређени: 50; 

- оболели: 0; 

- евакуисани: 380; 

- расељени – остали без стана/ куће: 40 

- збринути: 155, 

- склоњени: 120; 

Укупно: 380 становника 

 

Економија/ 

екологија 

Укупна материјална штета по економију и екологију, трошкови: 

- здравственог збрињавања и лечења: 775.000,00РСД 

- свих непосредних хитних мера (обнове зграда, јавног превоза и 

др.): 11.025.000,00РСД 

- прекида привредних активности: 1.943.433,00РСД 

- еколошке обнове: 4.505.453,00РСД. 

- вредности исплаћених премија осигурања: 0РСД. 

Укупно: 18.248.886,00РСД или 4,4 % буџета 

Друштвена 

стабилност 

1. Укупна материјална штета на критичној инфраструктури, трошкови: 

- Енергетици: 3.666.865,00РСД 

- Саобраћају: 11.400.000,00РСД 

- Водопривреди: 6.500.000,00РСД 

Укупно: 21.566.865РСД или 5,2 % буџета 

2. Укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног 

друштвеног значаја, трошкови на: 

- Објекти културне баштине: 2.000.000,00РСД. 

- Објекти јавних установа: 5.465.453,00РСД. 

Укупно: 7.465.453 РСД. или 1,8 % 

Генерисање 

других 

опасности 

Могуће су појаве мањих клизишта и одрона услед прекомерне засићености земљишта водом. 

Могуће је загађење воде за пиће на већини локалних изворишта. Постојање услова за појаву 

епидемије цревних обољења. 

Референтни 

инциденти 

Бујичне поплаве су карактеристичне за подручје општине Жабари. Међутим поплаве 

узроковане обилним падавинама у комбинацији са пробијањем бране нису се догађале у 

прошлости. 

Информисање 

јавности 

Информисање јавности се врши путем медија (радио и ТВ станице), које објављују најаве и 

упозорења у својим програмима. Поред њих најаве и упозорења се прослеђују и путем 

интернет сајта РХМЗ. 
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4.6.19.  Процена вероватноће 
 

Према дефинисаном сценарију развоја опасности од поплава, могуће је предвидети 

утицај опасности на штићене вредности 

 Живот и здравље људи 

 Економија / екологија 

 Друштвена стабилност 

Имајући у виду различитост података, до којих се долази у процесу идентификације 

потенцијалних опасности, вероватноћу је могуће проценити на три начина:  

1. Вероватноћа је шанса да се нешто догоди, тј. представља меру извесности 

догађања, то је изражено као број између 0 и 1, где 0 представља немогућност, а 

1 потпуну сигурност. 

2. Учесталост је број случајева у једном датом временском интервалу. 

3. Стручна процена је одређивање вероватноће, базирано на научним сазнањима 

или искуству струке. 

Разматрајући ову опасност на основу доступних података и анализа, стручни тим за 

процену ризика се определио, да вероватноћу одреди на основу вероватноће 

појављивања поплава у претходном периоду. 
 

Табела 11. Табела за исказивање вероватноће 

Категорија 
Вероватноћа или учесталост 

(а)Вероватноћа (б)Учесталост (ц)Стручна процена Одабрано 

1 < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе Занемарљива  

2 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година Мала  

3 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година Средња  

4 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године Велика  

5 > 98 % 1 догађај годишње или чешће Изразито велика  

 

4.6.20.  Процена последица по штићене вредности 
 

Последице представаљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, 

економију/екологију и друштвену стабилност, а манифестују се кро звеличину губитка 

(штету). 

Табела 12. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи 

Последице по животи здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500  

Буџет Општине Жабари износи 414.747.421,94 динара те се критеријум за упоређивање 

последице по економију/екологију узима прва категорија.  

Прву категорију представљају критеријуми за упоређивање штете у односу на буџете 

локалних самоуправа чији износи се крећу до 840.000.000,00 РСД (7.000.000,00 eура), 

узимајући у обзир динарску против вредност на дан упоређивања штете. 
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Табела 13. Табела за исказивање последица по економију/екологију 

Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална од 0,1–0,5% буџета  

2 Мала од 0,6–1% буџета  

3 Умерена од 1,1–5% буџета 
 

4 Озбиљна од 5,1–10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 10% буџета  

 

Табела 14. Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 

Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној инфраструктури 

Категорија Величине последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1 % буџета  

2 Мала 1-3% буџета  

3 Умерена 3-5% буџета  

4 Озбиљна 5-10% буџета 
 

5 Катастрофална >10% буџета  

 

Табела 15. Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног 

друштвеног значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета  

2 Мала 0.5-1% буџета  

3 Умерена 1-3% буџета  

4 Озбиљна 3-5% буџета  

5 Катастрофална >5% буџета  

 

4.6.21.  Ниво и прихватљивост ризика 
 

Одређивање нивоа ризика врши се комбиновањем вероватноће настанка догађаја и 

могућих последица у матрицама ризика. 

  
Матрица 1. Ризик по живот и здравље људи    
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Матрица 2. Ризик по економију/екологију    
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Матрица 3а Ризик по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној инфраструктури 

           

Матрица 3б Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на установама / грађевинама 

 јавног друштвеног значаја 
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Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б – ризик по друштвену стабилност 
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Матрица 4. Укупан ризик    

           

Катастрофалне 

П
о

сл
ед

и
ц

е 

5      

  Веома 

висок (црвена 

Озбиљне 4      

  Висок 

(наранџаста) 

Умерене 3  

 

   

  Умерени 

 (жута) 

Мале 2      

  Низак 

(зелена) 

Минималне 1      

   

   1 2 3 4 5    

   Вероватноћа    

   

З
ан

ем
ар

љ
и

в
а 

М
ал

а 

С
р
ед

њ
а 

В
ел

и
к
а 

И
зр

аз
и

то
 в

ел
и

к
а    

 

 

Укупан ризик настанка нежељеног догађаја са најтежим могућим последицама је 

одређен средњом вредношћу свих вредности ризика и износи: 

Ризик по живот и 

здравље људи 

Ризик по 

економију/екологију 

Укупан ризик по друштвену стабилност Укупан ризик од 

поплава 

(1+2+5)/3 
Критична 

инфраструктура 

Установе/грађевине 

од јавног значаја 

Збир 

(3+4)/2 

1 2 3 4 5 6 

3 3 4 3 4 (10/3=3,33)3 

На основу одређених нивоа ризика, може се одредити прихватљивост ризика од 

поплава у случају нежељеног догађаја са најтежим могућим последицама. 

 
Табела 16. Ниво и прихватљивост ризика од поплава у случају нежељеног догађаја са најтежим могућим 

последицама 

Ризик Прихватљивост Начин поступања Одлука 

 Веома висок НЕПРИХВАТЉИВ Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика ради смањења на ниво 

прихватљивости 

 

 Висок НЕПРИХВАТЉИВ 
 

 Умерен ПРИХВАТЉИВ 
Умерени ризик може да значи потребу 

предузимања неких радњи 
 

 Низак ПРИХВАТЉИВ 
Низак ризик, може значити да се не предузима 

никаква радња 
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4.6.22.  Одређивање комбинације ризика – мултиризик 
 

Могуће су појаве мањих клизишта услед прекомерне засићености земљишта 

водом. 

Прекид нормалног функционисања друмског саобраћаја, што доводи до 

отежаног снабдевања дела становништва у захваћеним насељима храном и пијаћом 

водом. 

Постојање услова за појаву епидемије, биљних болести и епизоотија. 

 

 

4.6.23.  Третман ризика 
 

На основу анализе, евалуацијом ризика, дошло се до закључка да је ниво ризика 

од поплаванеприхватљив. Како је ризик од поплаванеприхватљив врши се третман 

ризика. Међутим, умерен ризик може да значи потребу преузимања одређених 

радњи.Третманом ризика подразумева се процес који се спроводи да се модификује – 

редукује ризик. 

Општина Жабари у циљу унапређења система заштите и спасавања од 

елементарних непогода и других несрећа треба да изради план за третман ризика од 

поплава. Третман ризика начелно садржи: активност; носиоца активности; време 

реализације, сараднике у реализацији активности; време и начин извештавања. 

 

Третман ризика се врши применом следећих мера: 

- Спровођење техничко превентивних мера за заштиту од поплава - обезбедити 

потребна истраживања, студије и пројекте ради предузимања мера и радова за 

неопходно повећање степена сигурности одбране од поплава. 

- Утврђивање расположивих ресурса – техничких, административних, 

материјалних, финансијских, кадровских и институционалних, за спровођење 

одбране од поплава,укључујући и припремање годишњих потреба, биланса и 

буџета. 

- Израдити све неопходне правне инструменте за спровођење одбране од поплава 

– споразуми о преузимању радне снаге, материјала и механизације, уговори за 

ангажовање радне снаге, споразуми о коришћењу јавних и приватних простора 

и институција за прихват угрожених од поплава, споразуми за коришћење 

превозних средстава, споразуми о надкнади трошкова добровољаца и др. 

- Обезбеђивање (у срадњи са РХМЗ-ом) набавке меродавних падавинских 

станица и успоставњање ефикасног система благовремене најаве поплаввних 

киша. 

- Праћење прогнозе и кретања водостаја – успостављање ефикасног осматрања 

водотокова, обезбедитит ефикасан систем веза и узбуњивања становништва. 

- Одржавање заштитних објеката – унапређење постојећих и изградња нових. 

- Регулисање водотокова, разбијање леда на водотоковима. 

- Благовремене припреме за евакуацију становништва, стоке и организовање 

измештања материјалних и културних добара. 

- Забрана изградње нових објеката у зонама поплавних таласа и разматрање 

расељавања постојећих уколико за то постоје финансијске могућности. 
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Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица, идентификоване 

потенцијалне опасности или комбинације опасности предузимају се мере из области 

превентиве и реаговања: 

 

Стратегије, 

нормативног уређења, 

планова 

Приликом израде и доношења урбанистичких планова, правила 

грађења и др. Одредити опште и основне услове за заштиту од 

поплава. 

Система за рану дојаву 

Успостављање функционалног система за рану најаву и 

обавештавање, непрекидна комуникација са центром 112 за 

добијање најаве и обавештења, провера комуникације са 

центром 112. 

Просторног планирања 

и легализације објеката 

Планско насељавање и усклађивање са потенцијалним 

опасностима од поплава. 

Стање спремности 

капацитета за 

реаговање 

Евидентирати све расположиве капацитете за заштиту и 

спасавање од поплава на територији општине Жабари, 

укључујући податке о људству, опреми, обучености кадра, 

неопходног времена за активирање и др. 

Спремности капацитета 

ватрогасно - 

спасилачких јединица 

Успоставити квалитетну и поуздану комуникацију са 

ватрогасно - спасилачком јединицом на територији општине. 

Обезбедити ажуриран преглед стања спремности и 

расположивости људства и опреме у сваком тренутку. 

Спремности капацитета 

јединица цивилне 

заштите 

У поплавним подручјима оспособити и оформити 

специјалистичке тимове за заштиту од поплава. 

Базе података и подлога 

за потребе планирања 

цивилне заштите 

Успоставити евиденцију о расположивим снагама јединица 

цивилне заштите и опреми за заштиту и спасавање на 

територији општине Жабари. 

Способност субјеката од 

посебног значаја за 

заштиту и спашавање 

Донети неопходне одлуке на нивоу општине Жабари о 

субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање у 

ванредним ситуацијама. Успоставити квалитетну евиденцију и 

комуникацију са овлашћеним и оспособљеним привредним 

друштвима. 

Стање мобилности везе 

Подизање општег нивоа информисања и знања о поплавама. 

Унапређење система комуникације/обавештавања међу 

субјектима заштите и спасавања и јавности. Периодична 

провера исправности комуникационих веза. 
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Карта ризика 

 
Поплаве - нежељени догађај са најтежим могућим последицама 
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5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

5.1. Заштита и спасавање по врстама опасности 

 

План заштите и спасавања по врстама опасности израђује се само за оне опасности које се 

идентификоване Проценом као опасности које могу угрозити људе,материјална и културна добра и 

животну средину.  

План се израђује на основу догађаја са најтежим могућим последицама. 

Мерама заштите и спасавања разрађена су поступања у заштити и спасавању за опасности и 

претње које се на подручју општине Жабари разрађују кроз планове заштите и спасавања од: 

1. Земљотрес 

2. Клизишта и одрони 

3. Поплаве 

4. Пожари и експлозије, пожари на отвореном 

Мере цивилне заштите које се спроводе током конткретне опасности, као што су 

узбуњивање становништва, евакуација становништва, сточног фонда, културних и материјалних 

добара, збрињавање људи и сточног фонда, организација пружања прве и медицинске помоћи, 

асанација терена, организују се и спроводе према делу плана који се односи на мере цивилне 

заштите (поглавље број 4). 

 

5.2. Заштита и спасавање од поплава 

 

План заштите и спасавања од поплава се ради као надоградња оперативног плана за одбрану 

од поплава. 

Заштиту од поплава на водотоцима I реда спроводе јавна водопривредна предузећа, а на 

водотоцима II реда јединице локалне самоуправе. 

Документа заштите и спасавања од поплава се у начелу активирају када органи и службе 

задужени за одбрану од поплава нису у стању да својим снагама и средствима спрече поплаву. Када 

је ситуација таква да постоји реална претња по живот и здравље људи, културна добра и животну 

средину, на предлог одговорног лица из водопривреде, Општински штаб за ВС предлаже 

команданту штаба да прогласи ванредну ситуацију, чиме се активирају и друге снаге и субјекти 

заштите и спасавања. 

У заштити и спасавању од поплава ангажоваће се: водопривредна друштва, грађевинска и 

путна привредна друштва, спортске установе и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање. 

Преглед докумената Плана заштите и спасавања од поплава 
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6. ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

 

6.1.  Заштитни објекти на територији јединице локалне самоурпуаве на водама II реда 

на којима се спроводи одбрана од поплава 

 

Oсновна карактеристика хидролошког режима бујичних водотока произлази из специфичне 

динамике бујичних феномена. Карактеристична генеза и брза концентрација вода у бујичним 

сливовима условљава нагли надолазак и кратко трајање великих вода. Отуда је временска база 

хидрограма великих вода кратка, као што се може констатовати из прилога на коме су приказани 

таласи великих вода на неколико репрезентативних бујичних водотока на подручју Општине 

Жабари.  

Проблематика заштите од бујичних поплава на подручју општине Жабари је веома 

комплексна. Неопходно је да приступ одбрани од бујичних поплва буде адекватан и да у решавање 

ове проблематике буду укључени сви главни субјекти одбране. Посебно је важно информисање 

јавности и активно учествовање локалног становништва у активностима одбране од поплава. 

Бујични водотоци на подручју у општине Жабари могу изазвати плаваљење приобалних 

терена и објеката на овим подручјима, што доводи до значајних штета у насељима и пољопривреди, 

плављење саобраћајница чиме се отежава или чак онемогућује саобраћај. 

Опште стање бујичних водотока на подручју општине Жабари, карактерише се изразитом 

неуређеношћу речних корита и катастрофалном еколошком ситуацијом. Речна корита и обале су 

обрасли дивљом вегетацијом. Већина водотока је препуна депонија отпада. Дуж речних токова има 

много мостова и пропуста неадекватних димензија, који представљају уска грла за пролаз бујичних 

таласа и повећавају обим поплава.  
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Р.бр. Назив тока Обим слива Мин.кота Макс.кота Угрожена насеља 

1 Тресет 13.33 109 252 Тићевац 

2 Велики поток 15.72 123 254 Миријево, Кочетин 

3 Урвински поток 13.28 114 256 Полатна, Кочетин 

4 Сибнички поток 25.59 128 279 Сибница, Кочетин 

5 Брзоходски поток 22.00 130 284 Брзоходе, Кочетин 

6 Шајковачки поток 8.00 93.54 272 Породин, Горња Ливадица 

7 Бељево посебно 31.61 106 267 Витежево 

8 Булињак+Бељево заједно 35.94 95.5 267 Витежево 

9 Чокордин 58.7 284 109 Кочетин 

10 Језеро Александровац 8.44 147 251 Александровац 

11 Језеро Полатна 3.99 180 256 Полатна, Кочетин 
Табела 4. Приказ сливова и угрожена насеља 

 

 Карактеристике бујичних поплава   

 

Основно обележје поплава на бујичним водотоцима произлази из специфичне динамике 

бујичних  феномена.  Карактеристична  генеза  и  брза  концентрација  великих  вода  у бујичним  

сливовима  онемогућава  примену  класичних  хидротехничких  принципа  и метода одбране од 

поплава. Уобичајени приступ одбрани од поплава на већим рекама, са  увођењем степена редовне и 

ванредне одбране, није могуће применити код водотока са бујичним  хидролошким  режимом.  

Нагли  надолазак  и  кратко  трајање  великих  вода најчешће  не  остављају  довољно  времена  ни  

за  проглашење  одбране  од  поплава  (која никада  не  може  бити  редовна,  већ  само  ванредна).  

Нажалост,  код  нас  се  у  већини бујичних  поплава  не  предузимају  никакве  мере  активне  

одбране,  већ  се  све  своди  на пасивно санирање последица поплаве.  

  

С обзиром на карактер и динамику бујичних процеса највећи значај имају превентивне мере  

заштите.  Основни  циљ  превентивних  мера  заштите  од  поплава  на  бујичним водотоцима 

састоји се, с једне стране, у смањењу вероватноће изливања великих вода, а с друге  стране,  у  

редукцији  потенцијалних  штета  од  поплава.  Имајући  у  виду фундаменталну особину малих  

водотока – нераздвојну повезаност феномена  у сливу  и речном  току,    превентивне  мере  

заштите  од  поплава  на  бујичним  водотоцима  морају обухватити просторну целину водотока, 

приобаља и слива.  

  

Анализа угрожености од поплава бујичних водотока приобалног подручја тих токова  

 

С  обзиром  на  природну  несагласност  хидролошких  карактеристика  слива  и 

морфолошких  фактора  водотока,  изливања  великих  вода  из  речних  корита  спадају  у  

нормалне природне процесе. Међутим, са практичног аспекта није битно само питање да ли се нека 

река излива или не, већ су од највећег интереса оцене угрожености приобалног подручја, обима 

плављења и потенцијалних штета од поплава.  

  

Сасвим  је  извесно  да  се  код  свих  бујичних  водотока  на  подручју  Општине  Жабари 

повремено догађају изливања великих вода из речних корита. Међутим, обим плављења појединих  

водотока  се  битно  разликује,  у  зависности  од  природних  геоморфолошких карактеристика  

слива  и  морфолошких  параметара  водотока.  Код  неких  водотока  се изливања великих вода 

дешавају на већој дужини и са већим плавним зонама, док су код других водотока изливањима 

захваћени само кратки потези, са малим обимом плављења.  
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Поред  природних  чинилаца,  на  обим  плављења  могу  битно  утицати  већ  поменути 

антропогени  фактори  -  стамбени  и  привредни  објекти  у  непосредној  близини  корита бујичних  

водотока,  мостови  преко  водотока,  минималне    пропусне  моћи  (често  са стубовима  у  кориту),  

инсталирање  водоводних  цеви,  електричних  каблова  и  осталих уређаја  у  протицајном  

профилу  корита  и  др.  Утицај  антропогених  фактора  на  обим плављења је различит код сваког 

од бујичних водотока на подручју Општине Жабари.  

  

Приступ  одбрани  од    поплава    бујичних  водотока  у  највећој  мери  зависи  од  оцене 

угроженоси  приобалног  подручја,  његове  намене  и  обима  потенцијалних  штета  од поплава.  

Са  тог  аспекта,  од  највећег  је  значаја  питање  да  ли  је  посматрано  подручје насељено  или  не.  

У  случају  насељеног  подручја,  локално  становништва  је  директно заинтересовано  и  врло  

мотивисано  за  одбрану  од  поплава.  С  друге  стране,  у  случају ненасељеног подручја, 

мотивација за одбрану од поплава је слабија, без обзира на то што штете не морају бити безначајне. 

Поред тога, треба имати у виду чињеницу да је много теже организовати одбрану од поплава без 

присутног становништва. То је посебно важно код бујичних водотока, због динамике феномена, 

када је тешко организовати и довести људе на неко удаљено место, изван насеља.  

  

Приступ одбрани од бујичних поплава 

  

Као што је истакнуто, основно обележје поплава на бујичним водотоцима произлази из 

специфичне динамике бујичних феномена. Карактеристична генеза и брза концентрација великих  

вода  у  бујичним  сливовима  онемогућава  примену  класичних  хидротехничких принципа и 

метода одбране од поплава. Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће  не  остављају  

довољно  времена  ни  за  проглашење  одбране  од  поплава  (која никада  не  може  бити  редовна,  

већ  само  ванредна).  Нажалост,  код  нас  се  у  већини бујичних  поплава  не  предузимају  никакве  

мере  активне  одбране,  већ  се  све  своди  на пасивно санирање последица поплаве.  

  

С обзиром на карактер и динамику бујичних процеса највећи значај имају превентивне мере  

заштите.  Основни  циљ  превентивних  мера  заштите  од  поплава  на  бујичним водотоцима 

састоји се, с једне стране, у смањењу вероватноће изливања великих вода, а с друге  стране,  у  

редукцији  потенцијалних  штета  од  поплава.  Имајући  у  виду фундаменталну особину малих  

водотока – нераздвојну повезаност феномена  у сливу  и речном  току,    превентивне  мере  

заштите  од  поплава  на  бујичним  водотоцима  морају обухватити просторну целину водотока, 

приобаља и слива.  

  

Приступ  одбрани  од  бујичних  поплава  мора  бити  прилагођен  приказаним 

карактеристикама бујичних процеса, у циљу рационалне и ефикасне заштите од вода. То значи да 

се морају имати у виду динамика бујичних феномена и веома кратко време за организацију и 

имплементацију мера одбране од поплава. С друге стране, највећа пажња се  мора  посветити  

превентивним  активностима,  пре  појаве  бујичних  таласа.  Другим речима, све потенцијалне мере 

одбране од поплава морају бити унапред припремљене и детаљно разрађене, тако да се при 

наиласку таласа великих вода одмах може приступити активирању свих предвиђених мера.  

  

Одбрана  од  бујичних  поплава  не  може  бити  успешна  без  адекватне  организације, 

прилагођене карактеру феномена. То значи да све активности одбране од поплава морају бити  

координиране  и  синхронизоване  и  сви  субјекти  одбране  укључени  у  правом тренутку.  У  том  

смислу,  неопходна  је  јасна  и  чврста  структура  штаба  за  одбрану  од  

поплава. 
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Оцена угрожености приобалног подручја од поплава бујичних водотока  
Критеријуми за оцену угрожености приобалног подручја од поплава  бујичних водотока се  морају  

заснивати  на  упоредном  разматрању  утицаја  природних  и  антропогених фактора.  Имајући  у  

виду  велики  број  ових  фактора  и  њихову  варјабилност,  за квантифицирање  њиховог  утицаја  

и  значаја  извршено  је  глобално  разврставање  према  утицајима  природних  и  антропогених  

фактора  на  угроженост  приобалног  подручја  од поплава  бујичних водотока.  

  

При томе је оцена вршена према:   

-  утицају природних фактора на степен угрожености од бујичних поплава  и то  

1.  Хидролошки фактори (површина слива)  

2.  Геоморфолошки фактори – дужина (L) и ширина речне долине (B)  

3.  Биолошки фактори (присуство вегетације у речном кориту и на обалама)  

  

-  утицају антропогених фактора на степен угрожености од бујичних поплава  

1.  смањење протицајног профила мостова и пропуста   

2.  Објекти у речном кориту који изазивају редукцију протицајног профила (прелази цевовода и 

осталих инсталација)  

3.  Објекти на обалама (стамбени и привредни објекти)  

4.  Депоније отпада  

          

-  према намени и вредности приобалног подручја и обиму потенцијалних штета од поплава  

1.  ширина речне долина,   

2.  пољопривредне површинама, без стамбених и привредних објеката                                                      

ознака   

3. стамбени и мањи привредни објекати                    

4. значајни привредни објекти   

  

- угроженост саобраћајница од поплава бујичних водотока  

1. Локални путеви  

2. Регионални путеви  

3. Магистрални путеви и железничке пруге  

         

Опис процедуре идентификације степена угрожености појединих приобалних подручја од 

поплава бујичних водотока  

 

Идентификација  степена  угрожености  појединих  приобалних  подручја  од  поплава  

бујичних  водотока  извршена  је  на  основу  детаљног  рекогносцирања  целог  подручјаОпштине  

Жабари  –  свих  општина  и  свих  месних  заједница.  У  току  теренског рекогносцирања,  вршена  

је  перманентна  идентификација  свих  насеља  и  свих  бујичних водотока,  помоћу  карата  у  

размери  1:25.000  и  на  основу  разговора  са  локалним становништвом.  Поред  тога,  добијене  су  

и  информације  о  угрожености  подручја  од поплава бујичних водотока на основу анкетирања по 

месним заједницама.   

 

Детаљно теренско рекогносцирање подручја Општине Жабари, у циљу идентификације 

степена  угрожености  појединих  приобалних  подручја  од  поплава  бујичних  водотока, 

обухватило је следеће активности:  

-  припремни  разговори  са  представницима  општина  и  месних  заједница, одговорних за 

проблематику одбране од поплава;  

-  достављање анкетних листова представницима месних заједница у заједници са општинским 

штабом Општине Жабари  
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-  прикупљање  попуњених  анкетних  листова  са  запажањима  представника месних заједница о 

проблемима које изазивају бујични токови  

-  анализа  добијених  анкетних  листова  из  месних  заједница  о  проблематици одбране од 

поплава;  

-  обилазак  свих  насеља  у  долинама  бујичних  водотока  и  потенцијалним плавним зонама;  

-  регистровање стања корита и приобаља бујичних водотока;  

-  фотографисање свих детаља релевантних за одбрану од поплава – мостова, пропуста,  објеката  у  

протицајном  профилу,  објеката  поред  водотока, депонија отпада и др.  

  

У припремљеним анкетним листовима, дистрибуираних по месним заједницама, тражене су 

следеће основне информације:  

-  ситуационе скице бујичних водотока на подручју месне заједнице;  

-  опис  делова  насеља  угрожених  од  поплава    бујичних  водотока,  са  бројем стамбених и 

привредних објеката у плавним зонама;  

-  положај мостова и пропуста на бујичним водотоцима и њихове димензије;  

-  евиденција опреме и алата за одбрану од поплава.  

  

На основу анализе прикупљених анкетних листова из месних заједница, констатовано је да 

су добијене информације врло хетерогене, са великим разликама у погледу квантитета и  квалитета.  

Од  неких  месних  заједница  су  добијене  све  тражене  информације,  са релативно поузданим 

подацима, од других су добијене само делимичне информације, од трећих недовољно поуздани 

подаци, а у крајњем случају, од неких месних заједница није добијен никакав одговор.   

  

С  обзиром  на  хетерогени  квантитет  и  квалитет  добијених  информација  од  месних 

заједница,  у  вези  са  проблематиком  одбране  од  поплава,  у  току  детаљног  теренског 

рекогносцирања  је  извршена  верификација  свих  добијених  информација,  као  и  допуна  

недостајућих података. На тај начин је формирана једна релативно солидна и поуздана база 

података о угрожености подручја Општине Жабари од  поплава  бујичних водотока.  

  

Оцена ризика од поплава - сценарија поплава  

 

Генерално,  плављења  површина  на  подручју  општине  Жабари,  уз  описано присуство  

природних  и  вештачких  токова,  могу  се  јавити  под  околностима  које  су систематизоване по 

узроцима, значају и рангу штета.  

Ове  околности  се  могу  сматрати  сценаријима.  На  сваки  сценарио  поплава, примениће се 

дефинисање надлежности и подела улога у спровођењу активности и мера у одбрани од поплава.  

 

На основу датих сценарија поплава, због карактера појаве, могућности прогнозе и најаве у 

циљу спровођења благовремених мера,  неминовна је интегрална одбрана   

 

-  велике  поплаве  и  значајне  штете  могу  се  јавити  при  изливањима  из корита великих 

река на подручју општине.   

Ризик од поплава великим водама реке В. Мораве, директно је условљен степеном 

изграђености заштитних објеката којим се штити град и насељена места у равничарском делу 

општине.  

Особеност  ових  поплавних  таласа  је  могућност  благовремене  прогнозе  и  најаве 

(Дунав), односно најаве непосредно пред појаву (бујични токови).  

Ранг  штета  у  условима  појаве  оваквих  поплавних  таласа  може  бити  и  катастрофалан.   
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 -  значајне поплаве и штете могу се десити при изливању из неуређених корита бујичних 

токова – у сливу В. Мораве.  

Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу и пропусном 

моћи корита.   

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрацијe и брза појава.  

Ранг штета је при томе директно условљен и близином вредних добара, па је због тога  

опасност од поплава већа у приобаљу притока кроз која протичу.  

 

У зони ушћа притока у матичну реку, ризик од поплава је условљен водостајем у матичној 

реци и стањем корита у зони ушћа. Поплаве приобаља ових токова узводно од ушћа су неминовна и 

у при мањим дотоцима.    

 

 -  поплаве се могу десити при изливању из канала који су изграђени на подручју у склопу 

мелиорационих система.    

Ризик од поплава  условљен  је интезитетом и трајањем бујичних  киша  на  сливу који 

гравитира ка каналима, пропусном моћи канала и радом црпних станица.   

Ранг  штета  је  далеко  мањи  од  штета  које  се  могу  десити  услед  изливања  из бујичних 

природних токова, јер постоји могућност евакуације.  

 

 -  поплаве се могу десити при изливању из делова каналске мреже који нису обухваћени 

мелиорационим системима (нису у систему одржавања).    

Ризик од поплава  условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу, пропусном 

моћи канала и могућностима за ефикасну евакуацију.   

 

-  поплаве се могу десити при бујичним кишама у деловима насеља  

Ризик од поплава  условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу, пропусном  

моћи  и  стањем  одводника  површинских  вода  и  могућностима  за  ефикасну евакуацију.    

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрације и брза појава.  

     

На граничној линији речне терасе заступљена су насеља: Породин, Жабари, Симићево, 

Ореовица, Александровац и Влашки До – река Велика Морава. 

 

На подручју општине Жабари плављење приобаља се, према томе, може десити по 

различитим сценаријима.  

1.  Услед ванредно високих водостаја  у кориту В. Мораве продори вода кроз слаба 

(критична) места заштитног система.  

2.  Услед  поплавног  таласа  са  сливова  неуређених  притока токова  при  високим 

водостајима у њима. Плављење је последица недовољно пропусне моћи и утицаја успора   

3.  Услед  наиласка  ванредно  великог  поплавног  таласа  са  сливова  неуређених притока  

уређених  токова,  у  условима  ниских  водостаја  у  њима  (плављење  је последица недовољне 

пропусне моћи ових токова)  

4.  Могућа су плављења површина у граду у условима бујичних киша.   

 

Хидролошка анализа и детерминисање великих вода бујичних вода на подручју општине 

Жабари  

Основна карактеристика хидролошког режима бујичних водотока произилази из специфичне 

динамике бујичних феномена. Карактеристична генеза и брза концентрација вода у бујичним 

сливовима условљава нагли надолазак и кратко трајање великих вода.  
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Отуда је временска база хидрограма великих вода кратка, као што се може констатовати из 

прилога на коме су приказани таласи великих вода на неколико репрезентативних бујичних 

водотока на подручју Општине Жабари.  

 

Прорачун максималоног протицаја  

Максимални протицај одређене вероватноће појаве (Qmax,%) израчунат је применом комбиноване 

методе:  

 SCS поступка за раздвајање ефективних падавима Pe (формирају директан отицај) од 

укупних (бруто падавина Pbr). 

 

Меродавна велика вода Qmax,(1%) 

Спроведеним  поступком  прорачуна  добијени  су  максимални  протицаји  за  повратне 

периоде од Tr=100 и 10 година (вероватноће појаве p=1 i 10%).  

Мале  сливне  површине  на  подручју  општине  Жабари  показују  високе  вредности 

специфичног  отицаја  великих  вода, што  је  последица  више фактора:  високе  вредности 

падавина,  што  повлачи  високе  вредности  рачунских  киша;  велико  учешће  обрадивих 

површина  у  укупној  структури  сливних  површина,  при  чему  се  примењује противерозиона 

агротехника (контурна обрада, терасирање, примена плодореда, примена мера агрошумарства); 

учешће шумских површина. 

 Треба напоменути да су за прорачуне протицаја узети строжији услови који су на страни 

сигурности, тако да су вредности протицаја вероватноће појаве једном у 100 година нешто виши. 

Изрчунате вредности су резултат расположивог фонда података и на њихове статистичке обраде. 

 Евентуалне климатске промене могу да утичу на израчунате вредности. Такође, отицање 

вода и протицаји зависе од промена стања на сливу (сече шума, драстичне промене намене 

површина). Скуп свих промена, природних и антропогених, може утицати на смањење или 

повећање протицаја и на појаву бујичних поплава.  

 
Р.бр. Назив тока Површина 

слива км
2 

Максимални протицај 

Q1% (m
3 
/s) 

Максимални протицај 

Q10% (m
3 
/s) 

1 Бели поток + Тресет заједно 21.02 58.60 22.05 

2 Тресет 9.27 45.59 18.35 

3 Велики поток 11.00 41.08 16.58 

4 Урвински поток 7.3 28.29 11.47 

5 Сибнички поток 22.16 63.89 26.98 

6 Брзоходски поток 15.62 49.86 21.45 

7 Шајковачки поток 3.70 24.25 9.87 

8 Бељево посебно 34.32 62.17 24.17 

9 Булињак + Бељево заједно 50.67 77.87 29.20 

10 Чокордин 171.43 220.45 87.22 

11 Језеро Александровац 3.49 14.95 5.42 

12 Језеро Полатна 1.02 3.99 1.46 
Табела 5. Приказ насеља у општини и њихова површина 

 

6.2. Локални водни објекти 

Водоводи 

 

Oрганизовани водоводни системи постоје само у равничарским насељима која се налазе дуж 

регионалног пута, као и у насељу Витежево, с тим да се ови системи ослањају на захватање вода из 

алувиона Велике Мораве, чији квалитет у два насеља не одговара Законом прописаном квалитету 

за воду за пиће. 

Детаљније посматрано, у наставку текста су описани постојећи водоводни системи на предметном 

подручју, а на основу расположивих подлога и података. 
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Општи подаци о водоводном систему на територији општине Жабари  

ВЛАШКИ ДО - Село Влашки До се снабдева водом са алувијалног изворишта (алувион Велике 

Мораве), капацитета око 6,5 л/с. Насеље поседује главне цевоводе пречника Ø63 мм – Ø160 мм и 

два резервоарска простора 100 м3 на коти 152,51 мнм. 

АЛЕКСАНДРОВАЦ - Алувијално извориште насеља Александровац је средњег капацитета од око 

4,5 – 6 л/с. Главни цевоводи су пречника Ø63 мм – Ø160 мм. Насеље располаже и резервоарским 

простором запремине 60 м3 на коти 135,40 мнм. 

ОРЕОВИЦА - Ореовица се снабдева водом са сопственог локалног изворишта у алувиону Велике 

Мораве. Средњи капацитет овог изворишта износи око 20 л/с. Главни цевоводи су пречника Ø90 

мм – Ø160 мм. Насеље располаже и резервоарским простором запремине 400 м3 на коти 151 мнм. 

СИМИЋЕВО - Насеље Симићево решава своје потребе за водом захватањем подземних вода на 

локалном изворишту лоцираном у алувиону Велике Мораве чији средњи капацитет износи око 6,5 

– 12 л/с. Од изворишта до резервоара, захваћене воде се кроз насеље, главним цевоводом пречника 

Ø63 мм – Ø160 мм, транспортују до резервоара запремине 100 м3, на коти 139,60 мнм. 

ЖАБАРИ - Насеље Жабари, снабдева се водом са изворишта подземних вода у алувиону реке 

Велике Мораве. Средњи капацитет овог изворишта креће се око 15 – 30 л/с. Ове воде се путем 

главних цевовода пречника Ø150мм, кроз центар потрошње одводе до резервоара запремине 150 

м3, лоцираном на узвишењу изнад насеља, а на коти 153,65 мнм. Цевоводи су пречника Ø63 мм – 

Ø150 мм. На водоводну мрежу прикључено је 463 домаћинства.  

ПОРОДИН - Извориште насеља Породин које се такође налази у алувиону Велике Мораве, 

средњег је капацитета од око 35 – 50 л/с. Ово насеља поседује и главне цевоводе прецника Ø63 мм 

– Ø300 мм, као и резервоарски простор запремине 870 м3 на коти 175 мнм. На водоводну мрежу 

прикључено је 710 домаћинстава.  

ВИТЕЖЕВО - Витежево се снабдева водом са алувијалног изворишта (алувион Велике Мораве), 

капацитета око 15 – 20 л/с. Насеље поседује главне цевоводе пречника Ø110 мм – Ø140 мм, и два 

резервоарска простора (један запремине 60 м3 на коти 177,5 мнм и други запремине 120 м3 на коти 

258 мнм. На водоводну мрежу прикључено је 115 домаћинства.  

Предуслов за дефинисање јасних инвестиционих активности јесте анализа постојећег стања мреже 

и губитака како би се побољшали ефекти управљања система и искоришћења постојећих 

капацитета. 

Р.бр. Насеље 

Број домаћинства која су 

прикључена на водоводну 

мрежу 

Укупан број 

прикључка на 

водоводну мрежу 

1. Витежево 123 133 

2. Породин 710 720 

3. Жабари 467 701 

4. Симићево 415 652 

5. Ореовица 275 334 

6. Александровац 467 701 

7. Влашки До 430 574 

УКУПНО: 2.887 3.815 

 

Дужина водоводне мреже износи око 85 km и формирају је цевоводи различитих профила од Ø 63 

mm до Ø 300 mm. Током изградње, односно ширења дистрибутивне водоводне мреже, 

примењиване су и различите врсте цеви: азбест цементне, PVC цеви, полиетиленске цеви, 

поцинковане цеви. 
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На подручју општине Жабари до сада су се развијали искључиво аутономни водоводи за 

већа насеља, док су се сеоска насеља снабдевала или индивидуално, из бунара или из мањих 

групних водовода, грађених за потребе мањег броја домаћинстава. 

Насељена места Влашки До, Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари, Породин и 

Витежево поседују засебне, независне, системе водоснабдевања који су састављени од изворишта 

(бунара), резервоара и дистрибутивне мреже.  

Осим наведених насеља, делимично организовано снабдевање водом врши се и у насељу 

Брзоходе. Наиме, према карти водообјеката КВО50, ово насеље захвата 4 извора на околним 

падинама, чији се средњи годишњи капацитети крећу од око 0,1 л/с до око 0,3 л/с и те воде, путем 

главних цевовода доводи ди потрошача. Резервоарски простори не постоје. 

Остала насељена места општине, налазе се у још неповољној ситуацији са аспекта 

снабдевања водом за пиће, с обзиром да не поседују практично никакве адекватне водообјекте, већ 

се становништво снабдева водом углавном из неадекватних копаних бунара и/или ређе са околних 

извора, па чак и доношењем воде за пиће са постојећих сеоских чесми, неконтролисаног и 

неиспитаног квалитета. 

Даље посматрано, на овом подручју практично не постоје потенцијална изворишта чијим би 

се захватањем обезбедиле потребне количине воде за уредно, редовно и санитарно исправно 

снабдевање водом читавог конзума. 

 

Канализација 

 

Изграђен систем канализације има само део насеља Жабари у дужини од 4.496 км.  

У насељу Жабари тренутно се ради на пречишћавању отпадних вода по систему "Мокро 

поље" .  

Укупна дужина главног колектора износи 950 метара. 

На канализациону мрежу прикључено је 174 домаћинства и 17 правних лица. 

 

 

Постојећа канализациона мрежа и Мокро поље у насељу Жабари 
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Одводњавање 

 

Одвођење атмосферских вода на територији општине Жабари је задовољавајуће.  

У равничарском делу територије општине Жабари, са десне стране Велике Мораве, уређено 

је и комасирано 8500ха тзв.''жабарска касета'', односно на тој површини урађен је мелиорациони 

систем, којим је решено питање одвођење сувишних вода, кроз ископ одводних канала, из којих се 

помоћу црпне станице која се налази на крају КО Александровац, сва сувишна вода из канала 

убацује у Велику Мораву. Од вемена од када је пројекат ''жабарске касете'' реализован, на овом 

подручју више није било поплава (раније су биле честе). 

Подручје Жабарске долине налази се на десној обали реке Велике Мораве – од км 38,0 до км 

58,0. 

Ограничено је са запада деснообалним насипом реке Велике Мораве, са севера левообалним 

насипом потока Точак, са истока Александровачким ободним каналом, са југа Породинским 

ободним каналом и деснообалним насипом уз поток Булињак.  

Укупна површина Жабарске долине је 8.074 ха заједно са насељем Доња Ливадица. Иста се 

простире непосредно испод насеља Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари и Породин и 

представља долину некадашњег тока реке Ресаве – тзв. Ресавчине и њених притока. Унутар долине 

постојао је већи број затворених токова који су се активирали у време подводња и то:  

- Ресавчина код села Породин и насеља Жабари и Брдна,  

- Ресава (према Симићеву),  

- Коњиц,  

- Црно коло или Велика Ресава са правцем пружања од Мораве према Симићеву,  

- Трстена према Жабарима и Породину,  

- Дубровник, поток Кусјак,  

- Личина јаруга,  

- Шашница.  

Уз то је, пре изградње одбранбеног насипа поред реке Велике Мораве, практично цела 

долина била плављена од изливених великих вода Велике Мораве, разлог овоме је што су коте 

ререна поред реке Велике Мораве за 2.0 до 2.5м више од кота обода низине па се приликом поплава 

стварао паралелни ток са реком. Изградњом насипа и канала Жабарска долина је вештачки 

претворена у касету, а топографске могућности су омогућиле касету „Александровац“.  

Површине касете „Жабари“ износис 6.434 ја, а касете „Александровац“ 1.640 ха.  

Обзиром да је цела површина ограничена насипима, унутрашње воде (површинске и 

подземне) немају могућност површинског отицања већ се задржавају на терену, плаве га и 

превлажују.  

Плављење и превлажавање целе долине је утолико израженије што је пад долине (пружа се 

од југа ка северу) свега Ј=0,4%0 (коте терена се крећу од 93,5 м на југу, до 86,00 м на северу).  

Одстрањивање великих вода са ових површина једино је могуће изградњом дренажног система 

(отворених канала и цевне дренаже). У то сврху на овом поручју пројектован је систем отоврених 

дренажнх канала.  

Одводњавање великих вода са касете „Жабари“ одвијаће се гравитационим путем преко три 

главна одводна канала (О-I-R, O-II, O-III) који утичу на Ореовачки ободно одводни канал и , преко 

Александровачког ободног канала и потока Точак, у реку Велику Мораву.  

Са површина касете „Александровац“ није могуће спровести гравитационо одвођење 

великих вода, већ се њихова евакуација са терена врши преко црпне станице „Точак“ којом се воде 

пребацују у поток „Точак“ и даље у реку Велику Мораву. 
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У циљу рационализације експлоатације система ранија „Жабарска касета“ (која је 

обухватила цело подручје од потока Булињак до потока Точак) је подељена на две касете (нова 

подела):  

- Касету „Александровац“ и  

- Касету „Жабари“.  

Касета „Александровац“ обухвата подручје од потока Точак до правца Ореовица – Велика 

Морава. Ово је најнижи део терена који ће се одводњавати и са кога, због висинског односа 

водостаја Велике Мораве и кота терена, није могуће обезбедити гравитационо одводњавање 

подручја. Из овог разлога за одводњавање ове касете градиће се црпна станица „Точак“. 

Касета „Жабари“ обухвата јужни део подручја, од правца Оревица – Велика Морава до 

регулационог корита потока Булињак. Том границом двеју касета пружаће се тзв. Ореовачки 

ободно – одводни канал „О“ који ће бити реципијент главних одводних канала са касете „Жабари“. 

Из Ореовачког ободно – одводног канала „О“ воде ће гравитационо бити упуштене у 

Александровачки ободни канал и даље у поток Точак и реку Велику Мораву. На ушћу канала „О“ у 

Александровачком ободном каналу би требало обезбедити ниво воде око 86,20 м.н.м. Овај ниво је 

за око 1.3м височији од стогодишње велике воде у Великој Морави чиме је искључена могућност 

угрожавања подручја касете „Жабари“ од плављења успореним велим водама Велике Мораве.  

 

6.3.Критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава 

 

Одбрану од поплава од бујичних потока, и вода II реда проглашава и укида председник 

општине командант Штаба за ванредне ситуације за територију општине Жабари, а у складу са 

условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом од поплава за 2019. годину.  

 Како општина Жабари има углавном бујичне водотокове код којих су плитка корита, без 

могућности примања великих вода, на осталим водотоковима се одмах проглашава ванредна 

одбрана од поплава.  

 Одлуком  команданта  штаба,  на  основу  закона  и  подзаконских  правилника  и 

методологија,  дефинишу  се  обавезе  чланова  штаба  у  припреми  и  изради Општинског  плана  

за  текућу  годину,  као  и  обавезе  у  имплементацији  Плана  – посебно делова Планова који се 

односе на конкретне мере и активности. Детаљне обавезе,  дужности  и  одговорности  чланова  

Штаба  у  заштити  и  спасавању  од поплава, дефинишу се овим Планом.   

 

Општински  штаб  за  ванредне  ситуације  –  део  надлежан  за  поплаве  обавља следеће:  

- руководи свим активностима означеним у шеми активности у надлежности града 

(административне, хидротехничке и комуналне активности), у периоду редовног  стања  (у 

периоду  без непосредне опасности од  поплава),  као  и  у периоду ванредних хидролошких 

околности – од момента најаве поплаве до престанка опасности;  

- руководи  и  координира  учешћа  ових  субјеката  у  одбрани  од  поплава,  у синхронизованом 

спровођењу свих планираних мера заштите од вода;  

- у току одбране, штаб је у пуној приправности. Делокруг  рада  руководства  Штаба  и  

организационих  целина  Штаба  се  посебно дефинише  овим  Планом  и  саставни  је  део  

Општег  дела  општинског  плана  за одбрану од поплава. Оперативним годишњим 

плановима се на основу дефинисаног делокруга рада Штаба, дефинишу детаљна задужења 

чланова Штаба, која постају њихова  радна  обавеза.  Штаб  је  одговоран  за  неизвршење  

или  неблаговремено неизвршење преузетих обавеза, за превентивно или ургентно 

елиминисање узрока потенцијалног  плављења.  Рад  Штаба  се  одвија  по  годишњем  

Плану,  који верификује Веће општине. О раду Штаба се води писмена евиденција - 

извештаји о раду Штаба.     
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Фазе одбране од поплава   

Општинским  општим  Планом  за  одбрану  од  поплава  се  дефинишу  следеће  фазе одбране:  

ФАЗА  1.    Припрема за одбрану од поплава,  

ФАЗА  2.    Редовна одбрана од поплава,  

ФАЗА  3.    Ванредна одбрана од поплава, 

ФАЗА  4.    Ванредна ситуација,  

ФАЗА  5.    Отклањање последица штетног дејства вода  

  

Фаза  1: припрема за одбрану од  поплава  има највећи  значај,  с обзиром на природу бујичних 

поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање на појаву бујичних падавина веома 

кратко. У овој фази, неопходно је предузети све потребне мере како би се таласи бујичних вода,  

које  се  неминовно  јављају,  спровели  до  реципијента  уз минимум штета. То пре свега значи 

детаљно упознавање проблема, добро  планирање  неопходних  радова,  обезбеђење  неопходних 

средстава за  ове радове, као и њихова реализација.  

Фаза 2: редовна  одбрана  од  поплава  проглашава  се  када  водостај  на  меродавној станици  или  

другом  мерном  месту  достигне  ниво  редовне  одбране  из оперативног  плана,  а  очекује  се  

даљи  пораст  водостаја  или  када  су  заштитни  објекти угрожени услед дуготрајно високих 

водостаја.   

Фаза 3:    наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у сливу који  гравитира  ка  

брањеном  подручју.  Предузимају  се  активности,  мере  и радови у  складу са Планом одбране од 

бујичних поплава.  

Фаза 4:    наступа  са  најавом  и  појавом  изливања  поплавног  таласа  из  основног корита, у 

условима непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих киша на меродавном делу  слива, 

када се одбрана не може спровести и када  су  угрожени  људски  животи  и  имовина.  Проглашава  

се  ванредна ситуација и предузимају потребне мере, као што су преусмеравање или забрана 

саобраћаја, по потреби евакуација становништва и добара.  

Фаза 5:  наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа, односно након  

спроведене  одбране.  Након  детаљно  евидентираних  штета насталих  за  време  поплава,  

спроводе  се  потребне  мере  и  врше  се неопходни радови да се отклоне последице поплава. 

 

Командант општинског штаба 

 

Командант  општинског  штаба  за  ванредне  ситуације  кординира  рад  са Руководиоцем за 

одбрану од поплава, врши следеће послове (по фазама у току одбране):  

 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава:  
1/1. Заказује и руководи седницама одговорних  за одбрану од поплава (о.о.п.), на којима се усвајају 

планови рада.  

1/2. Обезбеђује услове за  имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката;  

1/3. У случају  да постоји потреба, врши усаглашавање  општег и оперативног плана за з.и с.о.п. са  

општим  и оперативним планом за о.п. водопривреде Србије.  

1/4.  Обезбеђује  услове  и  организује  програм  мера  и  активности  за имплементацију  плана  за  

зашштиту  и  спасавање  од  поплава  код институција које чине виталне системе града.  

1/5.  Обезбеђује  услове  за  интегралне  и  координиране  активности  у имплементацији  

оперативних  планова,  активности  у  реализацији активности у склопу припрема за одбрану од 

поплава и организован рад у ванредним условима.  

1/6. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава  за подручје 

општине.  

1/7.  Обезбеђује  услове  за  реализацију  програм  мера  и  активности  за информисање и едукацију 

јавности.   
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1/8.  Организује  у  сарадњи  са  другим  субјектима  и  спроводи  програм  мера  и активности за 

обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине  у ванредним условима.  

1/9. Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада.  

1/10.  Прима  и  прати  информације  у  вези  са  наиласком  олујних  облака  које  му доставља 

Хидрометеоролошки завод. 

 

Фаза 2.: Редовна одбрана од поплава:  

Предузимају  се  мере  осматрања  и  праћења  кретања  водостаја,  појава  и  стања заштитних 

објеката и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава. 

 

Фаза 3.: Ванредна одбрана од поплава:  
2/1. Руководи радом штаба за ванредне ситуације.   

2/2. Координира активности са задуженима за одбрану од поплава.  

2/3. Сарађује са руководством за одбрану од  поплава из националног Оперативног плана.   

2/4.  Сарађује  са  оперативним  руководиоцем  за  одбрану  од  поплава  у  области  

цивилне заштите и оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање.  

2/5. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе  на ангажовање 

радне снаге, механизације и других средстава и др.  

2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се односе  на 

ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.  

2/7.  Даје  предлог  надлежном  органу  за  евакуацију  становништва  и  имовине  у ванредним 

околностима у координацији са штабом цивилне заштите.  

2/8. Даје предлог за проглашавање ванредне ситуације.  

 

Фаза 4.: Ванредна ситуација:  

3/1.   У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање 

воде и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације проглашава ванредну ситуацију.  

3/2.  Организује,  руководи  и  координира  спровођење  програма  евакуације становништва  до  

прихватних  центара  у  ванредним  околностима  у координацији са штабом цивилне заштите;  

 

Фаза 5.: Отклањање последица поплава:  

4/1. Обезбеђује услове  за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању 

последица поплава по престанку опасности,   

4/2.  Обезбеђује  услове  за  контакт  са  институцијама  за  благовремено  пружање финансијске и  

материјалне  помоћи  угроженом  становништву  и  привреди  на подручју општине.   

  

Заменик команданта општинског штаба  

У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењује.  

Помоћници команданта 

Помоћник Команданта штаба за одбрану од поплава врши следеће послове (по фазама у току 

одбране):  

  

Фаза 1, 2.: Припрема за одбрану од поплава:  

1/1. Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који  учествују у заштити и 

спасавања од поплава;  

1/2. Координира рад повереника на терену и о томе обавештава руководиоца штаба; 

1/3. Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено, у сарадњи саопштинским 

штабом и предлаже градском штабу потребне мере из свог домена. 

 



 165 

Фаза  3, 4, 5.:  Ванредна  одбрана  од  поплава,  Ванредна  ситуација,  отклањање последица 

поплава:  

1.  Врши  непосредан  увид  стања  на  угроженом  подручју  сарадњи  са  општинским штабом и 

предлаже потребне мере.  

2.  Спроводи  наредбе  руководиоца  штаба,  информише  га  о  стању  на  терену  и предлаже 

предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање 

последица поплава;  

3. Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима, по 

добијању сагласности руководиоца штаба. изузетно  уколико би нечињенем  били  угрожени  

животи  становника  предузима  мере  беза  добијања сагласности;  

4. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и 

отклањању последица поплава;  

5.  Подноси  извештај  Команданту  штаба    по  завршетку  одбране  од  поплава,  а обавезно у току 

одбране.  

  

Повереници   

Повереници  врше  следеће  послове  у  свим  фазама  одбране  као  и  у  фази ванредне ситуације, 

односно у фази отклањања последица поплава:   

1.  Врши  непосредан  увид  у  стање  на  подручју  и  доставља  информације помоћницима;  

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;  

3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону;  

4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом 

људству, механизацији и др.  

 

Активности у надлежности Штаба у организацији и спровођењу одбране од поплава  

Овом методологијом су дефинисане активности у оквиру одбране од поплава, које су по 

врсти сврстане у следеће групе, које се прецизније дефинишу плановима:  

-  хидротехничке   

-  комуналне активности,  

-  активности виталних општинских система.   

 

Хидротехничке општинске активности у одбрани од поплава   

Активности техничког сектора 

Технички  сектор  штаба  обезбеђује  благовремено  стручне  оцене  очекиване опасности  

(хидролошке  услове  и  тенденције)  и  дефинише  техничке  могућности одбране  и  извођења  

превентивних  и  ванредних  интервенција  расположивим људством, механизацијом и опремом.   

Основ за ове активности је технички подаци од значаја за одбрану од поплава за подручје општине  

(саставни  део  Општег  плана)  и  техничке  документација  за одбрану од поплава за водотоке 

обухваћених националним плановима.  

Представници јавних водопривредних предузећа обезбеђују координацију штаба са 

водопривредном оперативом и субјектима који спроводе одбрану на водотоцима са изграђеним 

водопривредним системима.  

Технички  сектор  је  задужен  за  израду  програма  за  организацију  израде  техничке 

документације за одбрану од поплава за подручје општине као и за верификацију и усаглашавање 

са постојећом техничком документацијом за одбрану од поплава.  

 

Припрема података, подлога и техничке документације  

Поуздано и прецизно сагледавање угрожености неког подручја од поплава не може се ни 

замислити без одговарајуће техничке документације. Ова документација мора представљати  

основну  подлогу  за  израду  оперативног  плана  одбране  од  поплава.  
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Поред  тога,  ни  рационална  организација  активности  и  спровођење  оперативних мера  

одбране  за  време  трајања  поплаве  нису  могући  ако  се  не  располаже релевентном 

документацијом.  

Техничка  документација  за  одбрану  од  неког  подручја  од  великих  вода  мора садржати 

два основна сегмента:   

-  документацију о водотоку и сливу и  

-  документацију о брањеном подручју.  

  

Документација  о  водотоку  и  сливу  мора  бити  свеобухватна  (поред  природних 

карактеристика  подручја  и  водотока,  мора  обухватити  и  податке  о  антропогеним утицајима  и  

изведеним  објектима  у  сливу  и  на  водотоку),  мултидисциплинарног карактера, што је за 

бујичне водотоке од посебног значаја. Нераздвојна повезаност феномена  у  сливу  и  речном  току,  

код ове категорије  водотока, захтева  студиозан приступ  изучавању  генезе  поплава.  

Истраживање  узрочно-последичних  веза  код процеса  који  се  одвијају  у  сливу  и  речном  току  

има  велики  практични  значај  за сагледавање  ризика  поплава  и  разраду  оперативног  плана  за  

одбрану  од  великих вода.  

  

Техничка  документација  о  водотоку  који  угрожава  посматрано  подручје  има 

фундаментални значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за процену степена угрожености 

приобаља од великих вода. Анализа транспорта наноса дуж водотока такође  је  од  значаја,  

посебно  са  аспекта  детерминисања  потеза  водотока  са смањеном  транспортном  способношћу  

за  нанос.  Наиме,  заустављање  вученог наноса на овим потезима и формирање наносних наслага 

може смањити пропусну моћ речног корита иизазвати изливање великих вода у приобаље. Врло 

важан део техничке  документације  о  водотоку  представља  приказ  изведених  или пројектованих  

регулационих  радова  (тип  регулације,  остварени  или  пројектовани степен заштите и сл.). 

 

Техничка  документација  о  брањеном  подручју  обухвата  мањим  делом хидротехничке,  а  

већим  делом  урбанистичке  и  комуналне  аспекте.  На  основу претходно  дефинисаних  плавних  

зона,  може  се  извршити  рејонизација  подручја (обухватајући  постојеће  и  планиране  садржаје),  

према  степену  угрожености  од великих вода. Врло важан сегмент документације о речном 

приобаљу представљају подаци  о  забележеним  историјским  поплавама  и  регистрованим  

штетама.  Ови подаци имају велики значај код израде оперативног плана одбране од поплава, као и 

код урбанистичког планирања коришћења простора у речном приобаљу.  

 

Прогноза, уочавање поплава и упозорење  

С обзиром да је основни узрок поплава на мањим водотоцима појава интензивних 

атмосферских падавина на сливном подручју, осматрање киша је први и најважнији предуслов  за  

прогнозу  великих  вода.  Према  томе,  мрежа  кишомерних  станица  у сливу  представља  

неопходну  основу  система  за  прогнозу  поплавних  таласа  и алармирање  низводног  подручја.  

Међутим,  само  постојање  мреже  кишомерних станица  није  довољно  за  прогнозу  поплавних  

таласа  и  алармирање  низводног сектора, већ су неопходне и друге компоненте система за одбрану 

од поплава.  

  

У зависности од величине слива и дужине  водотока, постоји одређени временски интервал  

између  појаве  интензивних  падавина  у  сливу  и  почетка  поплава  на низводном  подручју.  Овај  

интервал  је  од  великог  практичног  значаја  за организацију одбране од поплава, јер даје 

могућност предузимања ургентних мера одбране. Међутим, да би се овај интервал, који произилази 

из природе феномена, у што већој мери искористио, неопходне су поуздане комуникације између 

сливног подручја и угроженог сектора водотока.   
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За  сваки  слив,  у  зависности  од  величине  и  природних  карактеристика,  постоји 

одређени праг падавина, који условљава појаву великих вода на реци. Овај праг се може 

дефинисати помоћу три параметра - висине падавина, њиховог интензитета и трајања. Уколико 

киша на сливном подручју пређе овај праг, то индицира опасност од  поплава.  За  сваки  слив  

требало  би  урадити  метеоролошко-хидролошки  модел генезе  великих  вода,  за  који  би  подаци  

осматрања  на  кишомерним  станицама  у сливу  представљали  улазни  параметар.  Помоћу  овог  

модела,  оперативни  штаб  за одбрану  од  поплава  могао  би  проценити  опасност  од  великих  

вода,  на  основу података о падавинама на кишомерним станицама у сливу.  

  

Активности на одбрамбеној линији  

Као што је то већ поменуто, улога локалне самоуправе у заштити и спасавању од поплава је 

незаменљива и  када је реч о одбрани која је организује на изграђеним заштитним  објектима,  на  

којима  одбрану  организују  и  спроводе  државне институције.  То  се  посебно  односи  на  

ванредну  одбрану  од  поплава,  када  није довољно ангажовање само водопривредних предузећа.  

  

Из  тих  разлога  неопходно  је  познавање  и  одређених  елемената  одбрамбених система и 

начина интервенције.  

У зависности од решења регулације, постоје два основна типа одбрамбених линија поред 

водотока.   

- Први тип одбрамбене линије представљају одбрамбени насипи, који се  граде  на одређеном 

растојању  од  речног  корита.  Нивелета  круне насипа  пројектује  се  са  одређеним  

сигурносним  надвишењем  изнад нивоа меродавне велике воде.  

- Други  тип одбрамбене  линије  се  јавља  у  случају  када  се  ова линија налази  у  склопу  

регулисаног  корита,  односно,  на  самој  обали.  

Најчешће је такво решење код обложеног корита, са обалоутврдама. У том  случају,  горња  

ивица  регулисаног  корита,  односно,  круна обалоутврде,  представља  нивелету  одбрамбене  

линије  (са сигурносним зазором изнад нивоа меродавне велике воде).  

Код  регулације  водотока  који  пролазе  кроз  насељене  зоне  примењују  се  оба поменута  

типа  одбрамбене  линије.  Најчешће  је  случај  да  се  одбрамбени  насипи граде изван ужег 

градског језгра, где има више слободног простора у приобаљу. С друге стране,  у  централној  

урбаној  зони,  због недостатка  простора,  примењује  се други тип одбрамбене линије, која се 

налази на ободу регулисаног корита.  

  

У  периоду  одбране  од  поплава  постоје  три  основне  врсте  активности  на одбрамбеним 

линијама:  

-  надвишење одбрамбене линије,  

-  затварање пропуста, испуста  и других отвора на насипима, обалоутврдама,  

-  изградња секундарне одбрамбене линије.  

  

Све наведене активности морају се обухватити оперативним планом за одбрану од поплава.  

Међутим,  реализација  планираних  активности,  у  склопу  одбране  од поплава, зависи од 

конкретне ситуације и процене величине поплавног таласа.  

  

На основу података о падавинама у сливу и праћења пораста водостаја у реци, може се  

проценити  да  ли  ће  врх  поплавног  таласа  бити  у  нивоу  или  изнад  круне одбрамбене  линије  

(дуж  целог  брањеног  подручја,  или  само  на  појединим локалитетима).  У  том  случају,  

приступило  би  се  локалном,  привременом надвишењу одбрамбене линије. Технички поступак 

надвишења најчешће се своди на слагање унапред припремљених пластичних врећа, пуњених 

песком или земљом, преко круне насипа или горњег платоа регулисане обале.  
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За разлику од надвишења одбрамбене линије, затварање испуста и отвора требало би  да  

представља  рутинску  операцију,  при  наиласку  сваког  значајнијег  таласа великих вода.   

Потпуним затварањем (дихтовањем) одбрамбених линија спречава се продор воде у брањено  

подручје.  Начин  затварања  попуста,  испуста  и  других  отвора  зависи  од њихове  техничке  

опремљености.  У  случају  постојања  устава  или  затварача, затварање отвора је брже, 

једноставније и сигурније. Уколико не постоје затварачи или  уставе, отвори се могу затворити 

приручним средствима (пуњеним врећама и др.), уз обезбеђење евакуације "унутрашњих" вода из 

брањеног подручја.  

  

Најсложенија и најозбиљнија активност на одбрамбеном систему јавља се у случају 

неопходности  успостављања  секундарне  одбрамбене  линије.  Овој  активности приступа се на 

основу процене да примарна одбрамбена линија неће моћи (чак и са надвишењем)  да  спречи  

изливање  великих  вода  из  речног  корита.  Овакав  случај може се јавити при појави таласа 

великих вода, врло ретке вероватноће појаве (на пример, појава 500-годишње велике воде  у 

регулисаном кориту димензионисаном за 100-годишњу воду).   

 

Траса  секундарне  одбрамбене  линије  зависи  од  конкретне  ситуације  у  речном 

приобаљу.  Основни  фактори  који  диктирају  трасу  су  степен  насељености приобалног  

простора,  значај  објеката  који  се  бране,  комунална  и  саобраћајна инфраструктура, топографски 

услови терена и др.   

  

Увек  треба  тежити  таквој  траси  секундарне  одбрамбене  линије  којом  се  штите 

најзначајнији  садржаји  у  приобаљу,  док  се  плављењу  препушта  мање  вредан део простора. 

Начин формирања и изградње секундарне одбрамбене линије зависи од расположивог  времена  и  

приручних  средстава.  У  зависности  од  расположивог простора  и  механизације,  могуће  су  

варијанте  насипања  терена  или  слагања пуњених врећа.   

Поред тога, могућа су и нека специфична решења диктирана локалним условима. С обзиром  

на  динамику  бујичних  феномена,  расположиво  време  за  изградњу  друге одбрамбене линије је 

обично врло кратко (неколико часова).   

Отуда  је  неопходно  да  се  већ  у  општинском  оперативном  плану  за  одбрану  од 

поплава  предвиди  траса  секундарне  одбрамбене  линије  и  припреме  средстава  за њено 

формирање.  

  

Активности Штаба за ванредне ситуације у заштити и спасавању од поплава  

На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја реке  у  

горњем  току,  штаб  за  ванредне  ситуације  процењује  степен  опасности, активира  надлежне  

службе,  потребно  људство  и  механизацију.  Ако  очекивана поплава  превазилази  одбрамбене  

капацитете  проглашава  ванредну  ситуацију.  

Ативирају  се снаге МУП-а за одбрану и спашавање, цивилна заштита, комуналне службе, 

водопривредна предузећа, итд.  

  

Алармирање становништва  

Предузима  акцију  алармирања  јавности  и  становништва  на  угроженом  подручју, које 

мора бити припремљено за деловање у тој ситуацији. Када су у питању бујичне поплаве  време  је  

кратко  и  становништво  мора  да  спремно  дочека  наредбу  о евакуацији.  
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Евакуација и спашавање становништва  

У случају појаве екстремно великог поплавног таласа, када штаб процени да се не може  

спречити  изливање  великих  вода  из  речног  корита,  мора  се  приступити последњем  кораку  -  

евакуацији  и  спашавању  становништва.  Основни  циљ  ове операције  је  спречавање  људских  

жртава,  а  затим  и  смањење  материјалних губитака.  

Главни кораци у операцији спашавања становништва су идентификација простора који се 

евакуише (зависно од узрока поплаве и других услова), развијање процедуре за евакуацију (правац, 

дестинација, време евакуације), формирање центра за пријем Планови одбране од бујичних поплава 

за подручје општине Жабари и  привремени  боравак  угрожених,  ургентне  мере  (хитна  

медицинска  помоћ, противпожарну  заштиту,  евентуалне  интервенције  комуналних  служби,  у  

случају прекида  снабдевања  водом  и  електричном  енергијом)  и  повратак  евакуисаних 

становника  (након  налога  оперативног  штаба  и  провере  сигурности  поплављених објеката).  

  

Активности виталних система на подручју општине  

Посебним документима који су саставни део овог Плана именују се одговорна лица и  

њихови  заменици  у  институциијама  које  чине  виталне  системе  општине,  са дефинисаном 

улогом у одбрани од поплава.   

У поменутим документима морају бити назначени сви потребни подаци од значаја за  

комуникацију  у  различитим  фазама  одбране  од  поплава.  У  ванредним околностима  неопходно  

је  обезбеђење  услова  за  несметани рад  виталних  система општине, који су делом и активни 

учесници у спровођењу одбране.  

Овим планом дефинише  се првенствено заштита и обезбеђење објеката  и седишта ових  

виталних  система,  али  и  њихова  улога  у  пружању  помоћи  учесницима  који непосредно 

учествују у одбрани.  

  

Одржавање виталних система 

Одржавање  функције  виталних  система  (медицинске  службе,  противпожарне заштите,  

цивилне  заштите,  полиције  и  осталих)  подразумева  обезбеђење континуитета њиховог рада за 

све време трајања поплаве. У том оквиру, неопходно је  обезбедити  заштиту  ових  институција  од  

плављења.  У  случају  угрожености објеката у којима су смештени витални системи од изливања 

великих вода, морају се  предузети  одређене  мере  привремене  заштите  (ограђивање  ових  

објеката пуњеним  врећама  и  дихтовање  свих  отвора).  Посебно  је  значајно  обезбеђење сталног 

приступа и саобраћајне везе појединих објеката са градом.  

  

Активности на инфраструктури  

У  оквиру  одбране  од  поплава  морају  се  предузети  одређене  активности  на комуналној 

инфраструктури - електричним и водоводним инсталацијама, гасоводу и  др.  Основни циљ ових  

мера је  елиминација  опасности за  људске  животе,  као и ублажавање  материјалних  штета.  

Стога  унапред  треба  дефинисати  где,  ко  и  када треба  да  изврши  прекид  снабдевања  и  

поновно  укључење  електричне  енергије  и других инсталација.  

  

Контрола саобраћаја  

У  склопу  одбране  од  поплава  на  посматраном  подручју,  врло  важну  улогу  има 

контрола саобраћаја. Контролом саобраћаја могу се спречити саобраћајна загушења или  прекид  

комуникација,  што  би  могло  угрозити  или  онемогућити  операцију евакуације становништва из 

угроженог подручја. Поред тога, контрола саобраћаја пре, за време и одмах после поплаве је 

неопходна и за све остале операције одбране од поплава, које имају задатак смањења материјалних 

штета.   
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Предлог оптималне шеме обавештавања субјеката у одбрани од поплава  

За  успешно  спровођење  заштите  од  поплава  неопходно  је  располагати информацијама  

о  садашњем  стању  водотока  и  прогнозираним  хидролошким  и метеоролошким величинама. У 

складу са усвојеним принципом интегралне одбране у  оквиру  овог  пројекта  ће  се  дати  приказ  

предложене  шеме  обавештавања  у водопривреди са посебним освртом на специфичности код 

бујичних поплава.   

Квалитетне  информације  може  да  обезбеди  само  адекватан  начин  прикупљања 

информација  са  оптимално  развијене  осматрачке  мреже,  опремљене  савременим уређајима за 

регистровање хидролошких и метеоролошких величина и уређајима за  пренос информација. Све 

информације се морају прикупљати у једном центру, који ће  затим  припремати  прогнозе  и  

достављати  информације  о  прогнозираним вредностима. Одлучивање на основу овако добијених 

података је свакако дужност Команданта штаба за ванредне ситуације.  

Дистрибуција  информација  свим  потребним  субјектима  је  у  Центру  за обавештавање  и  

узбуњивање.  Шема  дистрибуције  информација,  одлучивање  и субјектима у заштити и сасавању 

од поплава је следећа:  

- Републички  хидрометеоролошки  завод  је  центар  за  осматрање,  мерење, прикупљање, 

обраду, анализу и издавање хидролошких података, информација и  прогноза,  па  стога  РХМЗ  

представља  окосницу  целог  система  за обавештавање, у фазама припреме за спровођења 

одбране од поплава. РХМЗ ће прикупљати и обрађивати податке о:  

Нивоима воде  

Метеоролошким величинама (падавине  температуре итд.)  

Радарским осматрањима  

Стању леда на рекама  

- Центар  за  обавештавање  и  узбуњивање  је  трансмисија  преко  кога  се  даље прослеђују  све  

информације  које  доставља  РХМЗ,  а  односе  се  на  најаве наиласка  бујичних  падавина.  

Ове  информације  добијене од  РХМЗ  прослеђују  се  Штабовима  на  угроженим  подручјима  

(Општински,  градски,  окружни, покрајински и национални).  

- Све осмотрене промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава Центар за обавештавање  и  

узбуњивање  прослеђује  штабовима.  За  одбрану  од  бујичних поплава  битни  су  подаци  о  

наиласку  и  месту  падања  јаког  пљуска,  наглом топљењу снега, као и о рушењу мостова и 

саобраћајница услед бујица и њима покренутих клизишта.   

 

7. НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

 

7.1. Оперативне мере одбране од поплава, критеријуми за проглшење стања приправности и 

ванредне ситуације услед поплава 

 

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на 

деоницама на којима постоје изграђени заштитини водни објекти тј. на деоницама на којима се 

спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, 

односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана.  

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији 

јединице локалне самоуправе одлучује председник општине. 

 

Командант  општинског  штаба  за  ванредне  ситуације  кординира  рад  са Руководиоцем за 

одбрану од поплава, врши следеће послове (по фазама у току одбране):  

- На водама II реда, редовна односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на 

деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима 

се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење 
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редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног (општинског) оперативног 

плана. 

- На водама II реда, на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање 

приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања 

приправности из оперативног плана. 

- Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, проглашава се 

када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу бујичног 

водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. 

 

Мере у току ванредне одбране од бујичних поплава: 

Предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања (центри за обавештавање и 

узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и 

одговарајуће мере, а непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне 

мере на отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима. 

 

Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим 

капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и већих 

материјалних штета, односно када постоји опасност да најављена хидролошка ситуација знатно 

превазиђе услове ванредне одбране од поплава.  

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији 

општине Жабари одлучује комадант Штаба за ванредне ситуације, односно председник Општине 

Жабари, а у складу са законом којим се уређују ванредне ситуације. (тачка 4.13., Општи план 

одбране од поплава за период од 2012-2018. године, (“Службени гласник РС” бр. 23/2012).  

Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради преузимања већих 

радова (ископавање нових канала и сл.). 

Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним ситуацијама. 

Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз благовремено 

обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и 

јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка 

великих вода, предузимају се неопходне мере на отклањању последица на поплављеном подручју, у 

водотоку и на постојећим заштитним објектима, у складу са планом за деловање у случају 

ванредних ситуација. 

 

Критеријум 1. Испуњеност каналске мреже водом 

1. Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети 

изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан. 

2. На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно 

пријем воде у канале је изразито успорен. 

3. На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно 

пријем воде у мрежу је онемогућен. 

 

Критеријум 2. – Засићеност земљишта 

1. Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених 

површина до 1% површине система. 

2. Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине 

система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене 

зграде. 

3. Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% 

површине система поплављено. 
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Критеријум 3 – Појава снежног покривача и леда 

1.  Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска 

мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло 

топљење снега. 

2. Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска 

мрежа засута снегом и залеђена. 

Нагли пораст температуре, топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

3.  Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне 

падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

Редовна одбрана од поплава, односно стање приправности, проглашава се када је испуњен 

један од услова са индексом 1 

Ванредна одбрана од поплава, односно стање приправности, проглашава се када је испуњен 

један од услова са индексом 2. 

Када је испуњен један од услова са индексом 3 уз истовремено погоршање и постоје 

опасности од директног плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба 

проглашења ванредне ситуације. 

 

Узбуњивање и обавештавање становништва од могућих поплава врши Оперативни центар 

Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу МУП-а Републике Србије – Сектор за ванредне 

ситуације. 

Обавештавање становништва, у случају погоршања метеорошких услова и процене падавина 

које могу утицати на повећање водостаја река и одводних токова у сливним подручјима и до појаве 

изливања воде из речних корита врши се преко средстава јавног информисања и обавештавањем 

становништва преко месних заједница и месних канцеларија.  

Дато обавештење и упозорење упућиваће се Штабу за ванредне ситуације,  руководиоцу 

стручно оперативног тима за одбрану од поплава и председницима месних заједница, као и свим 

одговорним лицима на територији Општине Жабари. 

Оперативни центар, процену врши на бази извештаја РХМЗ-а, Републичког центра за 

обавештавање и стања на територији општине Жабари. 
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8. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

 
 

Слика 21. Просторни план општине Жабари 
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Слика 22. Карта коришћења земљишта 
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Слика 23. Хидрографска карта 
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Слика 24. Карта положаја критичних места 1 
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Слика 25. Карта положаја критичних места 2 
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Слика 26. Карта положаја црпних станица и резервоара за водоснабдевање 
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Слика 27. Каналска мрежа на територији општине Жабари 
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9.ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  

ПРЕГЛЕД ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

 

Витални системи заштине подручја општине  

Р.б. Назив  
Адреса 

седишта 
Телефон  

Фак 

е-маил 

Одговорно 

лице 

Телефон 

у стану 

1 "ПЗП" а.д. Пожаревац Пожаревац 069/847 21 70  
Данијел 

Миљевић 
 

2 Штаб за ванредне ситуације Жабари 012/250-130  Јован Лукић  

3 Дом здравља Жабари 012/250-163  
Др Ненад 

Димитров 
 

4 
Ватрогасно – спасилачка 

јединица 
Жабари 012/250-093  

Јаношевић 

Жељко 
 

5 МУП Србије, ПС Жабари Жабари 012/250-259  
Зоран 

Мијајловић 
 

6 
ЕПС Електроморава 

Пожаревац 
Пожаревац 012/223-926    

7 “Телеком” Пожаревац     

8 Центар за социјални рад  Жабари 012/250-301  
Марина 

Милошевић 
 

9 
Општинска организација 

Црвени крст 
Жабари 012/250-418    

10 ПП Транскоп Ореовица Ореовица 012/258-444  Сарић 

Милош 

 

 

11. Комунално предузеће 

КОМУНАЛАЦ Жабари 
Жабари 012/250-857  Живорад 

Настић 

 

 

12. Превозно трговинско 

предузеће ГЛОБАЛ  Симићево 
Симићево 012/255-555  Драгиша 

Ђукановић  

 

 

Општински оперативни штаб за одбрану од поплава и  елементарних непогод 

ПОДАЦИ 

о расположивој механизацији и алату 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Путничко возило ком. 17   3 2   

2. Теренско возило ком. 17  2 1 1 1  

3. Багер ком. 3 3      
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4. Булдозер ком. 3 
 

2     

5. Камион ком. 10 6    1  

6. Трактор и приколица ком. 68       

7. Травокосачица ком.        

8. Утоваривач ком. 3 4      

9. Пента ком. 2       

10. Чамац ком. 5       

11. Аутодизалица ком.        

12. Пумпа дизел ком.        

13. Пумпа бензин ком. 10       

14. Пумпа електро ком.        

15. Агрегат ком. 10       

16. Компресор ком. 5       

17. Ровокопач ком. 3       

18. Цистерна ком. 10       

19. Фењери ком.        

20. Лампе-плинске ком.        

21. Лампе-акумулаторске ком.        

22. Сигналне заставице ком.        

23. Бунде ком.        

24. Појас за спасавање ком.        

25. Кишне кабанице ком.        

26. Прслук ком.        

27. Заштитни шлем ком.     
 

  

28. Заштитне рукавице пар     
 

  

29. Радно одело ком.        

30. Гумене чизме пар     
 

  

31. Душек ком.        

32. Кревет ком.        

33. Јастук ком.        

34. Постељина комплет ком.        

35. Ћебад ком.     
 

  

36. Пећи  ком.        
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Општински оперативни штаб за одбрану од поплава и  елементарних непогода 

ПОДАЦИ 

о расположивом алату и материјалу 
 

Н
0
 Н А З И В 

Ј
ед

и
н

и
ц

а
 м

ер
е 

М
Е

С
А

Н
А

 З
А

Ј
Е

Д
Н

И
Ц

А
 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

Т
Р

А
Н

С
К

О
П

 

А
У

Т
О

П
Р

Е
В

О
З

 

Д
О

М
 

З
Д

Р
А

В
Љ

А
 

Ш
Т

А
Б

 З
А

 В
С

 

В
С

Ј
 

 

1. 2. 3. 4.  6. 7. 8. 9. 10. 

47. Моторна тестера ком. 20       

48. Ручне тестере ком. 20     1  

49. Лопата ком. 100     5  

50. Ашови ком. 80     2  

51. Будаци, пијуци ком. 50       

52. Гвоздена колица ком. 50       

53. Косе ком. 40       

54. Виле ком. 50       

55. Секире ком. 50       

56. Секирице ком. 20    30 10  

57. Чекићи ком. 20       

58. Клешта ком. 20       

59. Побијачи (маљ,дрв.чек.) ком.        

60. Чакље ком.        

61. Набијачи земље ком.        

62. Мотике ком. 100       

63. Пајсери ком.        

64. Виле ком. 50       

65. Грабуље ком. 50       

66. Вреће јутане ком.        

67. Пласт.фолије у ролни м'        

68. Дрвене талпе (80x20цм) ком.        

69. Дрвене греде (18x18цм) ком.        

70. Дрвене гредице(10x10цм) ком.        

71. Дрвене талпе (5x20цм) ком.        

72. Даске (2,2x20цм) ком.        

73. Даске-разне ком.        

74. Кланфе ком.        

75. Ексери 31/70 кг        

76. Паљена жица (0,2мм) кг        

77. Жица кг        

78. Вреће ПВЦ ком.        

79. Вреће ПВЦ плетене ком.        

80. Ужад (разна) м'        

81. Сајле м'        

82. Челичне талпе ком.        

83. Коље (6-10цм) ком.        

84. Шљунак м
3
  150      

85. Камен м
3
  150      
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Опрема, механизација и материјал 

Оперативним годишњим планом дефинише се сагласно врсти потребних активности, мера и 

радова, расположива опрема, механизација, алат и материјал неопходан за ефикасно спровођење 

одбране, систематизован по субјектима одбране. 

За одбрану од поплава на водотоцима II реда на територији Општине Жабари, ангажују се следећа 

предузећа: 

1. Предузеће за путеве Пожаревац ДОО Пожаревац, 012/522-258 

2. МИЛОШ САРИЋ ПР ДРУМСКИ ПРЕВОЗ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ТРАНСКОП ОРЕОВИЦА,  

Ореовица бб, 12370 Александровац, 012/258-444  

Као главни носиоци у одбрани и заштити од поплава у обавези су да се својом механизацијом, 

алатом и радном снагом ангажују на одбрани од поплава израдом одговарајућих насипа на 

критичним местима, пробијању одређених одводних канала, уклањању наноса и чепова на 

мостовима и другим уским грлима.  

У случају потребе може се донети одлука о анагажовању и других правних и приватних лица у 

одбрани од поплава.  

Предузећа задужена за одбрану од поплава, материјал и опрему, користе из оформљеног магацина, 

лоцираног у просторијама Општинске управе општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 

Жабари. 

У одређеним месним заједницама расположива је механизација и алат за одбрану од поплава, а 

недостајући материјал неопходно је набавити. 

 

За припрему и спровођења Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији 

Општине Жабари, за 2021. годину оформљен је магацин са материјалом и опремом описаним у 

табели о расположивом алату и материјалу. 

 

Средства за редовне трошкове спровођења Оперативног плана од поплава на територији Општине 

Жабари обезбеђују се из буџета Општине Жабари, кроз превентивну заштиту, док би се у случају 

настанка поплаве – ванредне ситуације, користила средства сталне буџетске резерве за санирање 

последица проузроковане штете.  

Штаб за ванредне ситуције општине Жабари, спроводи активности на систему раног упозоравања и 

међусобне комуникације свих субјеката. 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА  

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Р. 

Б

Р. 

ДУЖНОСТ У 

ШТАБУ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЕСТО Т       Е       Л       Е       Ф       О       Н  

ПОСАО СТАН МОБИЛНИ МОБ 

УМРЕЖ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Командант 

штаба 
ЛУКИЋ  

ЈОВАН 

Председник 

општине 

012/250-130 012/276-096 063/3111176 064 

8133200 

2. Заменик 

команданта 
ЧОЛИЋ 

ИГОР 

Зам. Председника 

општине 

012/250-130 012/254-170 065/2254252  

3. Начелник штаба СТАНКОВИЋ 

ВЛАДАН 

Представник за 

ванредне ситуације 

МУП-а 

012/250-118 

 

012/250-055 063/7179550 

066/8892845 

064 

8133257 

4. Члан штаба АДАМОВИЋ 

ДЕЈАН 

Председник 

скупштине 

012/250-130 012/250-447 064/4181539 064 

8133201 

5. Члан штаба МИЛОВАНОВИЋ 

НЕБОЈША 

Начелник 

Општинске управе 

012/250-130 - 069/2502332 064 

8133204 
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6. 

 

 

Члан штаба 
БЛАГОЈЕВИЋ 

МОМИР 

Члан Општинског 

већа 

012/250-130 012/250-555 066/389322  

 

7. 

 

Члан штаба 
ЗОРАН  

МИЈАЈЛОВИЋ  

Начелник 

Полицијске   

станице 

 

012/250-259  

 

 

012/521-569 064/8926294 

 

 

 

   

8. 

Члан штаба ДР НЕНАД 

ДИМИТРОВ 

Директора Дома 

здравља 

012/250-177 012/530356 065/6512345  

9. Члан штаба ЈАНОШЕВИЋ 

ЖЕЉКО 

Командир 

Ватрогасно-

спасилачке 

јединице 

012/250-093 012/256-878 064/8924997  

 

10

. 

Члан штаба НАСТИЋ 

ЖИВОРАД 

Директор ЈКП 

„Комуналац“ 

012/250-857 012/254-430 063/334714  

11

. 

Члан штаба МАРИНА  

МИЛОШЕВИЋ 

Директор центра за 

социјални рад 

012/250-301 

 

 062/8051255  

12

. 

Члан штаба РАЈКОВИЋ 

СВЕТЛАНА 

Дипломирани 

ветеринар 

012/256-420 012/256-875 064/5262787 

063/574 446 

 

13

. 

Члан штаба  Секретар Црвеног 

крста 

012/250-418    

14

. 

Члан штаба ЈОВАНЧЕВИЋ 

ЗЛАТАН 

Шеф РЈ 

„Електроморава“у 

Александровцу 

012/254-419 012/254-395 064/8306045  

15 Члан штаба Кап. Ι кл. 

ЈЕВТОВИЋ 

ВЛАДИМИР 

Лице за цивилну 

сарадњу 

012/223-666 

Лок. 49123 

 

- 0638308596 Лице за ЦВС 

П.пук. Зоран 

Дом 

Лок. 49109 

064/2448617 

16

. 

Члан штаба МАРКОВИЋ 

НЕБОЈША 

Комунални 

инспектор 

012/250-130 012/250-166 063/8761371 064 

8133218 

17

. 

Члан штаба ВУЈЧИЋ 

НЕНАД 

Лице задужено за 

послове заштите и 

спасавања у 

Општинској управи 

012/250-130 012/250-462 064/1038412 064 

8133224 
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ШЕМА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА 

(Председник општине) 

   

 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА 

(Заменик председника општине) 

 

 

НАЧЕЛНИК ШТАБА 

(Представник за ванредне ситуације МУП-а) 

 

 

 

ЧЛАНОВИ ШТАБА (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 С  П  И  С  А  К 

ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У  

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

РЕД. 

БРОЈ 

МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

ПОВЕРЕНИК 

 

ТЕЛЕФОН 

(фиксни/ 

мобилни) 

ЗАМЕНИК 

ПОВЕРЕНИКА 

1 2 3 4 5 

1. Александровац ЧОЛИЋ  

ИГОР 

254-170 

065/2254252 
Николић Славиша 

066/254081 

2. Брзоходе ПЕРИЋ ЖАК 064/5797882 Животић Зоран 

064/9181450 

3. Витежево МАРЈАНОВИЋ 

СЛАВИША 

256-400 

063/7514863 
Стојковић Миодраг 

064/1179427 

4. Влашки До ТРУЈИЋ 

НЕМАЊА 

012/7100624 

064/8133270 
Пауновић Драгиша 

069/2761980 

 Точка БУРИЧИЋ 

АЛЕКСАНДАР 

276-285 

061/8183223 

 

5. Жабари ИЛИЋ 

МАРКО 

250-103 

064/8133279 
Арсић Бошко 

062/718821 

6. Кочетин НОВАКОВИЋ  

РАДИША 

337-573 

064/0735127 
Стокић Ненад 

064/2551248 

7. Мирјево ДРАГУЉЕВИЋ  

ТИХОМИР 

253-090 

062/1720223 
Илић Рале 

063/7632461 

8. Ореовица ЂОКИЋ 

ДАРКО 

258-151 

062/8857640 
Ивановић Небојша 

061/1114790 
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9. Полатна ЖИВОТИЋ 

ТИХОМИР 

258-352 

064/0941403 
Станојловић Горан 

062/8857699 

10. Породин ЗУБАНОВИЋ 

ВЕЛИБОР 

256-730 

069/2567777 
Чичић Драги 

064/9529520 

 Горња Ливадица АЛЕКСИЋ 

ДРАГАН 

256-694 

064/2698840 
Страиновић Мирослав 

069/0054931 

11. Свињарево АНИЋ 

СИНИША 

253-250 

065/5489208 
Вујчић Новица 

064/0711192 

12. Сибница ЈОВАНОВИЋ 

БОЈАН 

258-314 

062/258314 
Павловић Марко 

065/6074152 

13. Симићево ЈАНКОВИЋ 

ВУЧКОВИЋ 

СЛАЂАНА 

060/7230210 Милић Оливер 

062/8081780 

 

14. Тићевац ЈАНКОВИЋ 

ТИХОМИР 

253-213 

061/6280462 
Младеновић Дејан 

253-273 

15. Четереже РАДОСАВЉЕВИЋ 

ЖАРКО 

012/7100622 

064/3470770 
Милорадовић Бобан 

064/9177869 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНАЖАБАРИ 
Општински оперативни штаб за одбрану од поплава и  елементарних непогода 

Генерална и детаљна шема руковођења 

у заштити од поплава и елементарних  непогода 
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Систем веза у спровођењу одбране од поплава за подручје општине Жабари  

- Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју општине 

Жабари, обезбеђен је применом постојеће фиксне и мобилне телефонске везе за везу свих 

субјеката у одбрани,  

- Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава и руководства 

општинског Штаба, одвија се по датој шеми руковођења и координације, 

- Оперативним годишњим планом, по усвојеној шеми руковођења, дефинисани су подаци од 

значаја за успостављење ефикасне и поуздане комуникације између учесника у одбрани, 

- Командант Штаба је задужен за ажурност ових података и благовремено успостављање 

комуникације са субјектима у свима фазама одбране. 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 

Да би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што мање, 

неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава и то: 

- стално радити на изградњи и реконструкцији обрамбених линија, 

- стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава, 

- редовно иновирати техничку документацијуо објектима и подручјима, насипима и линијама 

одбране, 

- унапређивати системе осматрања, веза и информација о извршењу задатака. 

- изградња мањих устава и брана, за пријем поплавног таласа, 

- стално радити на пошумљавању голети и засејавању травом. 

 

Огромна количина наноса и растиња у кориту рекаусловљава отежан проток, што је веома често 

основни узрок изливања воде и плављења, те треба предузети мере да се оваква места очисте.  

Превентивне мере: 

1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, одреде општи и 

посебни услови за заштиту од непогода и поплава; 

2. Кроз урбанистичко уређење простора и насеља, предвидети и мере зазаштиту животаи 

здравља људи, као и материјалних добара, од поплава у рату и у миру. 

3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта,  

4. Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавања постојећих, 

5. Одржавање система канала за одвођење воде, 

6. Изградња мостова и пропуста са већом пропусном моћи, 

7. Организација службе осматрања и обавештавања на већим водотоцима,ради благовременог 

обавештавања о опасностима од поплава, 

8. Оспособљавање грађана за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и узајамну заштиту, 

9. Оспособљавање предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплаваи уношење 

њихових задатака у планове одбране, 

10. Оспособљавање свих јединица ЦЗ, а посебно специјализоваих за спасавање на води, 

11. Остваривање сарадње са јединицамаи Штабовима Војске Србије (посебноса јединицама чија 

је активност везана за воду), 

12. Оспособљавање Штабова ЦЗ-аза руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава, 

13. Кроз мирнодопске вежбе увежбати и систем спасавања од поплава, 

14. Израда планова заштите и спасавања од поплава. 
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10. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА 
 

Стручно оперативни тим је дужан да сагледа и евидентира појаве нових клизишта и опасности од 

поплава на територији општине Жабари, по закључку Штаба за ванредне ситуације општине 

Жабари број 06-4/2021-01/8 од 03.03.2021. године.                                                                                                                                                       

                                                                                                                            

1. Сања Пушица 064/8-133-217 

2. Славиша Здравковић 064/8-133-215 

3. Предраг Тасић 064/8-133-266 

4. Дарко Ђокић 064/8-133-239 

5. Жељко Јововић 063/7-560-181 

6. Љубодраг Чолић  064/8-133-207 

 

 

 

 

 

 

 



 189 
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11. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА И ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 

 

Критичних места по насељима са приоритетима за санацију. 

Р.бр. Месна 

заједница 

Критична тачка Мера 

1. Тићевац Поток „Трестар“ Потребно је наставити са радовима на 

продубљивању потока, а испод моста уклонити 

наносе 

2. Породин Поток од сокака Шуркуљевић  

 

 

Ископ канала.  

У самом сокаку изградити мост са решеткама 

који би воду са брда усмерио и на другу страну 

канала и да домаћинства направе мост са 

приписаним пропустом воде, где пролази 

садашњи канал, са горње стране пута 

Поток код куће Илић Милорада  Продубити корито и очистити од растиња 

Поток поред куће Мирка Савића  Потребно је да се ископа шанац са леве и десне 

стране пута (пут поред стоваришта), а такође 

потребно је код куће Мирка Савића изградити 

мост са већим пречником пропуста воде, или 

изградити мост са решеткама. 

Поток у сокаку испред куће Ђорђевић 

Властимира 

Треба ископати канал дужине око 100м који би 

воду прихватио са брдских терена у главни 

канал испод села. 

У ул. Породинска где је асфатирано, од 

амбуланте до ТС Прњавор, 

Изградити два нова моста и то у сокаку Мирка 

Микуљевића и сокак који води према кући 

Јаношевић Богосава 

Војин поток Чишћење потока од растиња и одмуљивање 

3. Горња  

Ливадица 

Поток Шајковац Чишћење потока од растиња и  

одмуљивање  

4. Четереже Поток поред школе Ископ потока 

Потоку центру села Ископ поток 

5. Влашки До Поток у улици 29. новембар  Регулација бујичног потока 

Канал од куће Марковић Сретена, 

према југу. 

Регулација канала и одмуљивање 

Улица Михајло Николић  Регулација одвода воде у одводне канал 

Улица Вукајло Кукољ  Регулација воде 

Одводни поток из улице Милоша 

Обилића,  

Чишћење и продубљивање 

Пропуст на атарском путу кроз велике 

капије фудбалског игралишта према 

одводном каналу 

Чишћење и продубљивање 

6. 

 

Ореовица  Бујични поток „Букварски поток“ Продубљивање и одмуљивање, а поготову у 

свом доњем сливу где је веома густа насељеност 

7. Витежево  Сеоски поток у дужини од 1.5 км,  Чишћење од растиња и продубљивање 

Поток Бељево дужине око 2.5 км, Чишћење од растиња и продубљивање  

Мост на реци Бељево Санација моста 

Поток Булињак дужине од око 3.5 км Чишћење од растиња и продубљивање  
8. Брзоходе  Брзоходски поток - пропуст 

Брзоходског потока на државном 

путу IIA реда 147, са Петровацем на 

Млави.  

Чишћење од растиња и продубљивање  
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9. Жабари Турски поток Чишћење од растиња и продубљивање  
Поток код Дома здравља  Чишћење од растиња и продубљивање  

Поток код Ветеринарске станице Чишћење од растиња и продубљивање  

Поток у улици Кнеза Милоша у центру 

насеља 

Чишћење и продубљивање 

Бујични поток, потес „Поток“ (ул. 

Милице Радовановић) 

Чишћење и продубљивање 

10. Свињарево На територији насеља Свињарево нема 

критичних места по питању поплава. 
 

11. Точка Поток који протиче испод насеља      Чишћење од растиња и продубљивање 

12. Симићево „Коиски поток“  

Поток од кућа Мицић Драгослава до 

канала испод села. 

Чишћење од растиња и продубљивање 

13. Кочетин Река Чокордин Чишћење од растиња и продубљивање 

Поток Пивнице Чишћење од растиња и продубљивање 

Сибнички поток Чишћење од растиња и продубљивање 

Урвински поток Чишћење од растиња и продубљивање 

14. Сибница Река Чокордин Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Сибнички поток Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

15. Александровац Црквени  поток   Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Канал Точак  Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Акумулационо језеро  Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Два бујична потока у „Влашкој мали“, 

Зољин и Пиловски поток,  

Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Поток према ветеринарској станици Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

Поток у потесу Провац, тзв. 

Ћићирикин поток.  

Чишћење од растиња и смећа, продубљивање 

16. Полатна Језеро  Полатна Бетонска  брана је оштећена и која захтева  

хитну  санацију, како не би дошло до пуцања и 

плављења насеља Полатна и Кочетин. 

17. Миријево На територији насеља Миријево нема 

критичних места по питању поплава. 
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Одлуком о буџету општине Жабари за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 22/2021) 

планирана су следећа средства за ванредне ситуације:  

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Организациона 
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0014  220     Цивилна одбрана   

        81 422 Трошкови путовања 50.000,00 

        81.1 4221 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 

    82 423 Услуге по уговору 100.000,00 

    82.1 4234 Услуге информисања 50.000,00 

    82.2 4235 Стручне услуге 50.000,00 

        82.3 4239 Остале опште услуге 0,00 

    83 426 Материјал 70.000,00 

    83.1 4261 Административни материјал 10.000,00 

    83.2 4264 Материјал за саобраћај 10.000,00 

    83.3 4269 Материјал за посебне намене 50.000,00 

        84 484 Накнаде штете услед елементарних непогода 300.000,00 

    84.1 4841 Накнаде штете услед елементарних непогода 300.000,00 

      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220 520.000,00 

          Извори финансирања за функцију 220:   

          01 Општи приходи и примања буџета 520.000,00 

 

РАДОВИ У 2021. ГОДИНИ:  

У 2021. години реализован је пројекат „САНАЦИЈА БУЈИЧНИХ ПОТОКА – 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА БУЈИЧНИХ ПОТОКА У ОПШТИНИ ЖАБАРИ“ 

који се финансирао средствима буџета Републике Србије, по основу Јавнoг конкурса за доделу 

средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, Одлуке о расподели средстава из 

Буџетског фонда за програм локалне самоуправе; број: 401-00-344/2021-24, од 19. марта 2021. 

године и уговора закљученог са Министарством државне управе и локалне самоуправе под бројем: 

401-00-314/63/2021-24 од 23. марта 2021 године. 

Уговор о извођењу радова на санацији бујичних потока – обезбеђивање протицајног  

профила бујичних потока у општини Жабари закључен је између Општинске управе општине 

Жабари – Наручилац, број 401-3/2021-01 од 04.06.2021. године, и извођача радова 

ВОДОПРИВРЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦ, 100442147, 07282087, Светосавска, 33, 12000, Пожаревац, 

број 02-117 од 07.06.2021. године, вредност уговора 3.940.107,90 динара без ПДВ-а, 788.021,58  

динара ПДВ, односно 4.728.129,48 динара са ПДВ-ом. 

На основу извода број 222 од 23.09.2021. године, Извођачу радова је плаћена окончана 

ситуација, у износу од 4.087.622,94 динара, средства Министарства државне управе и локалне 

самоуправе. 

На основу извода број 227 од 30.09.2021. године, Општина Жабари је извршила плаћање 

ПДВ-а по окончаној ситуацији у износу од 640.506,54 динара, и то:  

-  12.377,06 динара, средства Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
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-  400.000,00 динара, средства општине Жабари, извор 13 – нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година,  

-  228.129,48 динара, средства општине Жабари, извор 1 – општи приходи и примања буџета. 

 

У оквиру пројекта санирани су бујични потоци: 

1. Александровац – Радови на уређењу „Зојиног“ бујичног потока у насељу Александровац на 

КП8760 и КП8658 КО Александровац. Укупна дужина уређења канала износи L = 773.22 m. 

2. Кочетин  - Радови на уређењу канала бујичних вода уз локални пут у насељу Кочетин 

(270 m) и уређење потока Чокордин од пропуста на локалном путу у дужини од 550 m низводно и 

50 m узводно, (КП2065, КО Кочетин). Укупна дужина уређења канала износи L = 766,30 m. 

 

ОПИС РАДОВА:  

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

Геодетско снимање и обележавање постојеће каналске мреже и потока.  

Израда и обезбеђење сервисних - приступних путева и одржавање истих током извођења 

радова, као и поправка након изведених радова.  

УКЛАЊАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ  

Механизовано сечење дрвенастог растиња - тарупирање на неуређеним површинама под 

шибљем. 

Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана. 

Вађење пањева одговарајућом механизацијом.  

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Машински ископ земљаног материјала из каналске мреже према попречним профилима из 

пројекта са одлагањем мокрог материјала дуж трасе и формирањем привремене депоније, ради 

просушивања.  

Ручно чишчење пропуста на локалном путу са утоваром у камионе. 

Транспорт земљаног материјала на депонију. 

Формирање насипа машинским разастирањем ископаног и измуљеног материјала.  

ЗАВРШНИ РАДОВИ    

Геодетско снимање каналске мреже након изведених радова и израда Елабората изведеног 

стања. 

АЛЕКСАНДРОВАЦ КОЧЕТИН 
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ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ:  

Средства за  редовне трошкове спровођења Оперативног план за одбрану од поплава, за воде 

II реда на територији општине Жабари за 2022. годину, обезбеђена су на основу Одлуке о буџету 

општине Жабари за 2022. годину, за Санацију бујичних потока – обезбеђење протицајног профила 

бујичних потока, у износу од 1.000.000,00 динара, кроз превентивну заштиту, док би се у случају 

настанка поплаве – ванредне ситуације, користила средства сталне буџетске резерве за санирање 

последица проузроковане штете.  
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

САНАЦИЈА БУЈИЧНИХ ПОТОКА 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА БУЈИЧНИХ ПОТОКА 

Р.бр. Опис позиције радова  
Јединица 

мере 
Количина 

Јед.цена без 

ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

1 

Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем 

грана и остављањем на страну. Обрачун по ком. 

према средњем пречник         

Ø 10-20 cm ком 100,00 255,00 25.500,00 

Ø 20-30 cm ком 50,00 635,00 31.750,00 

Ø 30-50 cm ком 40,00 1.500,00 60.000,00 

2 

Вађење пањева одговарајућом механизацијом, са 

транспортом до 50 м, истоваром у претходно 

ископану јаму и затврпавањем слојем земље 

дебљине мин 0,50 м.  

Обрачун по једном комаду пања.         

Ø 10-30 cm ком 150,00 886,00 132.900,00 

Ø 31-50 cm ком 20,00 1.484,15 29.683,00 

3 
Сечење шибља у кориту потока са одлагањем на 

страну.600m*10m=6.000,00m2         

Обрачун по m2. m2 6.000,00 60,00 360.000,00 

4 
Геодетско обележавање трасе потока.600m         

Обрачун по m. m 600,00 150,00 90.000,00 

5 

Ископ каналског профила или корита багером у 

земљишту I, II и III категорије.Ископ са 

одбацивањем у страну ако је ценом обухваћено и 

шкарпирање косина канала или корита 

реке.2.5m3/m         

 Обрачун по 1 m3 самониклог тла.  m3 300,00 155,00 46.500,00 

6 
Разастирање материјала дуж потока у слојевима.          

 Обрачун по 1 m3.  m3 300,00 90,00 27.000,00 

7 

Елаборат изведеног стања у три примерка и у 

електронској форми у отвореном формату.         

Обрачун по m. m 600,00 50,00 30.000,00 

    

БЕЗ ПДВ-А 833.333,00 

    

ПДВ 20% 166.666,60 

    
СА ПДВ-ОМ 999.999,60 
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ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ – Ниш 

 

У складу са финансијским спредствима, у 2021. години на територији општине Жабари, 

радило се на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава. 

 

Инвеститор Србијаводе 

Измуљивање канала 2021 

Дужина канала у метрима 

Планирано у 2022 / м  

Булињак 3.027,00  

О-II 893,00 1.100,00 

Водоток Точак  3.250,00 

 

 

12.ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

Одбрану од поплава на водотоцима I реда са изграђеним заштитним водопривредним 

објектима обухваћеним републичким Оперативним плановима, финансира Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине, средствимао безбеђеним у оквиру годишњих планова и 

програма радова које доноси Влада Републике Србије. 

Како су на територији Општине Жабари водотоци Велика Морава, Булињак, Точак и 

Чокордин  I реда, одбрану од поплава на финансира, организује и спроводи ЈВП ''Србијаводе'' 

Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, односно секторски руководилац у сарадњи са Општином Жабари, 

односно Штабом заванредне ситуације.  

Одбрана од поплавних вода на водотоковима II реда обухваћених Општинским 

Оперативним планом, финансира се из буџета Општине Жабари. 

Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава и појава које 

прате штетно дејство вода, који су у надлежности Општине Жабари, дефинисаће се посебним 

годишњим плановима рада Општинског Штаба. 

 

 

 

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Овај план примењује се од дана доношења. 

2. За имплементацију Плана, задужен је командант Штаба. 

3. Командант Штаба је дужанда у року од 30 дана од дана доношења Оперативног плана 

сачини план и програм рада Штаба за 2022. годину и да га достави Општинском већу на 

верификацију. 

Предмет плана и програма рада Штаба за 2022. годину је: 

- Реализација ургентних активности у надлежности Општине Жабари (дефинисани детаљним 

планом активности, радова и мера); 

- Ангажовање у обезбеђењу реализације ургентних активности, радова и мера унадлежности 

водопривреде; 

- Оперативни послови; едукација и упознавање са планом становништва, општинских 

комуналних служби и органа управе; 

- Командант Штаба о раду Штаба квартално извештава Општинско веће у писаном облику, 

као и Скупштину општине Жабари. 

4. За израду завршног извештаја Командант Штаба је дужан да обезбеди актуелни извештај 

Главног руководиоца одбране од поплава о стању водопривредних заштитних објеката на 

подручју Општине Жабри. 
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5. Командант Штаба је дужан да благовремено организује припрему за израду Оперативног 

плана за наредну годину на основу одредби Општег плана Општинског Штаба.  

Извор података за Оперативни план за наредну годину су нове информације помоћника и 

повереника са подручја, и Извештај Главног руководиоца одбране од поплава о стању 

водопривредних заштитних објеката на подручју Општине Жабари. 

6. Оперативни план одбране од поплава на територији Општине Жабари за воде II реда за 2022. 

годину, доставити Скупштини општине Жабари на усвајање и објавити у ''Службеном 

гласнику општине Жабари“.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

     Број: 020-13/2022-1                                                                                

     Датум: 11.02.2022. године                                                                

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ           

                                                                                                                        ДЕЈАН АДАМОВИЋ, с.р. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други  закон, 9/2020 и 52/2021), 

члана 32.  Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 

101/2016-други закон и 47/2018), чланова 68. став 1.Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019),члана 

40. став 1. тачка 4) Статута општине Жабари(„Сл.гласник Општине Жабари",бр.1/2019), и 

прибављеног мишљења Комисије за планове Општине Жабари број 350-16/2021-03 од 

31.01.2022.године, на предлог Општинског већа Општине Жабари, Скупштина Општине Жабари 

на одржаној седници дана 11.02.2022. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ПРВИХ  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА 

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА  ОРЕОВИЦА,  

ОПШТИНА  ЖАБАРИ,  РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 

 

Члан 1. 

 

ДОНОСИ СЕ урбанистички план, Прве измене и допуна Плана генералне регулације 

насеља Ореовица, Општина Жабари, Република Србија (у даљем тексту “план“), у складу 

саважећим Планом генералне регулације насеља Ореовица (“Службени гласник Општине 

Жабари“, бр. 11/2006). 

 

Члан 2. 

 

Саставни део ове одлуке је нацрт Првих измена и допуна Плана генералне регулације 

насеља Ореовица,који садржи текстуалне и графичке прилоге, чији је обрађивач Друштво са 

ограниченом одговорношћу за планирање, пројектовање, аутоматску обраду података и 

инжењеринг “ИНФОПЛАН“ д.о.о. Арнђеловац улица Ратних војних инвалида број 4, 

Аранђеловац, руководилац радног тима одговорни урбаниста Драгана Стојиловићдипл.инж.арх. 

број лиценце 200 1454 14 као руководилац радног тима.  

Радни тим чине Наташа Миливојевић дипл.инж.грађ., Марија Пауновић Милојевић 

дипл.инж.арх., Јадранка Каралић дипл.инж.арх., Марија Орлић Пољаковић дипл.пр.планер., 

Тијана Лукић дипл.пр.планер. маст.инж.зашт.жив.сред., Слађана Гајић дипл.инж.геод., Никола 

Мијатовић дипл.инж.геод., Наташа Цветковић инж.грађ., Саша Цветковић инж..грађ.  и Мира 

Продановић арх.техничар, са сарадницима Дејан Петровић дипл.инж.ел. и Слободан Божић 

дипл.инж.маш., и директор Марина Агатуновић дипл.екон. 

 

Члан 3. 

 

План обухвата  следеће  катастарске  парцеле: 

1) Делови парцела: 5931, 5847, 4955/6, 995/1, 4955/6, 993/3, 993/1, 993/2, 991, 990, 989, 988, 

987, 983, 975, 974/1, 974/2, 971, 970/3, 3580/1, 3606, 982, све К..О Ореовица, и 

2) Целе парцеле: 994, 995/2, 997/2, све К.О. Ореовица 

У случају неког неслагања описа и графичког прилога важи графички прилог бр.4. -„План 

површина јавних намена са аналитичко-геодетским елементима“. 

Површина обухвата плана износи 1,42 ха. 

Садржај плана, чини: 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

0. Регистрација предузећа 

1. Решење о постављању одговорног урбанисте са фотокопијом лиценце 

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

1. Опште одредбе  
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2. Основа за израду Плана  

1.1. Подлоге за израду Плана  

1.2. Опис границе Плана  

2. Захтеви о постојећем стању и условима планизградње и коришћења простора 

3. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда  

3.1. Извод из Просторног плана општине Жабари 

3.2. Извод из ПГР насеља Ореовица 

4. Анализа постојећег стања 

4.1. Начин коришћења земљишта у границама плана 

4.2. Основна ограничења и проблеми 

5. Општи циљеви израде плана генералне регулације 

II. ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

1.1. Грађевинско земљиште 

1.1.1. Јавне површине 

1.1.2. Остале површине – производња 

1.2. Концепција уређења и типологија грађевинских зона 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

2.1. Правила уређења јавних површина 

2.1.1. Планиране трасе, коридори и регулација саобраћајница и мреже 

јавнекомуналне инфраструктуре 

2.1.1.1. Саобраћајна инфраструктура 

2.1.1.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода 

2.1.1.3. Електроенергетска инфраструктура 

2.1.1.4. Гасификација 

2.1.1.5. Телекомуникациона инфраструктура  

2.2. Правила уређења осталих површина 

2.3. Правила уређења водног земљишта  

2.4. Зоне за које је предвиђена израда УП  

2.5. Услови и мере заштите животне средине  

2.5.1. Заштита природних ресурса и природних добара  

2.5.1.1. Заштита ваздуха  

2.5.1.2. Заштита земљишта и подземних вода  

2.5.1.3. Заштита вода  

2.5.1.4. Заштита од буке  

2.5.1.5. Управљање отпадом  

2.5.2. Заштите од пожара 

2.5.3. Заштите од елементарних непогода 

2.5.3.1. Заштита од земљотреса 

2.5.3.2. Заштита од поплава и атмосферских непогода 

2.5.4. Заштите од техничко-технолошких несрећа 

2.5.4.1. Заштита од акциденталних загађења 

2.5.4.2. Заштита од нејонизујућег зрачења 

2.5.5. Услови заштите од ратних дејстава 

2.6. Мере заштите заштићених природних целина 

2.6.1. Заштиће на природна добра 

2.6.2. Заштићена културна добра 

2.7. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним 

особама са инвалидитетом 

2.8. Мере енергeтске ефикасност и изградње 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

1.1. Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру подручја плана 

1.2. Парцелација грађевинског 
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1.2.1. План парцелације 

1.2.2. Општа правила парцелације и препарцелације 

1.2.3. Општа правила  регулације 

1.2.4. Компатибине намене 

1.3. Правила грађења на површинама јавне намене 

1.3.1. Општа правила 

1.3.2. Правила грађења за објекте инфраструктуре 

1.3.2.1. Правила грађења за електроенергетске објекте 

1.3.2.2. Правила грађења за телекомуникациону мрежу 

1.4. Правила грађења на осталих површинама–производња 

4. УПОРЕДНИ БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА 

II. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

IV. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА: 

1. Катастарско – топографски план са границом .............................................Р 1:1 000 

2. Постојећа намена површина .......................................................................... Р 1:1 000 

3. Регулациони и нивелациони план ..................................................................Р 1:1 000 

4. План површина јавних намена са аналитичко – геод. елементима ............Р 1:1 000 

5. План и рана намена површина са поделом на урбанe.зоне .........................Р 1:1 000 

6. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре ....................................Р 1:1 000 

 

Члан 4. 

 

Kатастарске парцеле бр.994, 995/2 и 997/2 су планиране као производна намена јер се на 

њима налази објекат кланице и прераде меса, АД. “КЛАНИЦА“ Ореовица, која планира да 

изгради и Постројење за пречишћавање технолошких и санитарно – фекалних отпадних вода 

(парцела бр.994). 

Анализом постојећег стања и обиласком терена дошло се до закључка да у оквиру 

целокупног простора могу издвојити две зоне: 

1) ЗОНА 1 - Зона КЛАНИЦЕ.  

У оквиру ове зоне је постојећи објекат кланице и планирана површина за ППОВ, тј. 

планирана производна намена. Површина ове зоне износи 0,39 ха. 

2) ЗОНА 2 - Зона КОЛЕКТОРА.  

У оквиру ове Зоне је саобраћајница дуж које је планиран колектор и водно 

земљиште тј. канал као реципијент. Површина Зоне 2 је 1,03 ха. 

 

Члан 5. 

 

Доношењем ове одлуке о Првим изменама и допунама Плана генералне регулације насеља 

Ореовица стављасе ван снаге део Плана генералне регулације насеља Ореовица (“Службени 

гласник ОпштинеЖабари“, број 350-17 од 30.11.2006.године), и то у делу директног спровођења 

ових Првих измена идопуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, и чиме сеплан 

допуњује новим прописом који се тиче читавог плана. 

 

Члан 6. 

 

Овом одлуком одређује се закључење уговора законског заступника Општине Жабари као 

инвеститора, са финансијером А.Д “КЛАНИЦА“ Ореовица,за потребе извођења радова на 

изградњи комуналне инфраструктуре на парцелама које су у својини општине, и то на к.п.бр. 

4955/6, 5847 и другим све у К.О. Ореовица. 

Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора и финансијера ако је уз захтев за 

издавање приложен уговор између инвеститора и финансијера, оверен у складу са законом који 
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уређује оверу потписа, у коме се инвеститор сагласио да носилац права и обавезе из грађевинске 

дозволе буде и финансијер. 

Финансијер одговара за све обавезе према трећим лицима, које су последица радњи које 

предузме у складу са овлашћењима која су му пренета уговором из става 2. овог члана. 

Закључењем уговора из става 2. овог члана и издавањем грађевинске дозволе и на име 

финансијера, сматра се да финансијер има право приступа земљишту на коме се гради предметни 

објекат односно изводе радови, као и да то право може даље пренети на извођача радова у циљу 

изградње објекта односно извођења радова. 

По упису изграђене непокретности у евиденцију непокретности, финансијер предаје 

непокретност у посед, коришћење и управљање лицу које је власник непокретности, односно лицу 

које је одређено као управљач. 

 

Члан 7. 

 

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

Општине Жабари''. 

 

Број:020-14/2022-01 

У насељу Жабари, дана 11.02. 2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

         ПРЕДСЕДНИК 

      Дејан Адамовић, с.р. 
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Образложење 

 

I. Процедура израде и контроле планског документа 

 Плански основ за доношење овог плана садржан је у плановима вишег реда и ширег 

подручја као што су: 

1. Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (“Службени гласник 

РС“, бр. 88/2010), 

2. Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 

2011-2020. године (“Службени гласник РС“, бр. 8/2015), 

3. Просторни план општине Жабари (“Службени гласник општине Жабари“, бр. 3/2011), 

4. План генералне регулације насеља Ореовица (“Службени гласник општине Жабари“, 

бр. 11/2006). 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у: 

1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 

– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 

132/14 и 145/14), 

2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања("Службени гласник РС", бр. 64/2015), 

3. Одлука о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица 

број 020-9/2017-01 од 27.02.2017. године, објављена у “Службеном гласнику Општине 

Жабари“, бр. 2/2017). 

 

 Израда Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, финасирала 

је А.Д. “КЛАНИЦА“ Ореовица. 

 Израђивач Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица Општине 

Жабари је Друштво са ограниченом одговорношћу за планирање, пројектовање, аутоматску 

обраду података и инжењеринг “ИНФОПЛАН“ д.о.о. Арнђеловац улица Ратних војних инвалида 

број 4, Аранђеловац, руководилац радног тима одговорни урбаниста Драгана 

Стојиловићдипл.инж.арх. број лиценце 200 1454 14 као руководилац радног тима.  

 

 

II. Извештај о извршеном јавном увиду планског документа 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА,  

Нацрта плана, Прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ореовица,  

Општине Жабари, Републике Србије 

 

I. УВОДНИ ДЕО 

Предмет је сачињавање извештаја након извршеног јавног увида планског документа, 

нацрта плана, Прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ореовице Општине 

Жабари, који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по 

свакој примедби. 

Разлог за доношења одлуке о изменама и допунама плана је: 

1) формирање производне зоне у којој се планира изградња постројења за пречишћавање 

технолошких и санитарно фекалних вода (ППОВ) са комплекса објекта кланице и 

прераде меса А.Д “КЛАНИЦА“ Ореовица на к.п.бр. 997/2, 994 и 995/2 К.О. Ореовица, 

као и канализационе инфраструктуре за одвођење пречишћене отпадне воде на к.п. бр. 

4955/6, 5847 и 5931 К.О. Ореовица, и друге парцеле. 

2) преиспитивање правила уређења и грађења у погледу грађевинских линија у 

текстуалном дела измене и допуне плана. 
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Имајући у виду да су објекти кланице у изграђени 50. тих година, тиме је одређена 

функционална намена тог простора. 

 

II. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 Иницијативу за израду измена и допуна плана Плана генералне регулације насеља 

Ореовица поднео је Часлав Денковић директор је А.Д “КЛАНИЦА“ Ореовица, чиме је заведен 

предмет под бројем 353-3/2021-02 од 18. 01. 2021. године, којим се обухвата к.п.бр. 997/2, 994, 

995/2 и 4955/6 К.О. Ореовица, чиме ће се тачна граница плана утврдити у фази израде нацрта 

плана. Разлог за доношење плана јеупотребида се унапреди постојеће стање на терену кроз 

стварање планских услова за изградњу потребне инфраструктуре и објеката како би се обезбедило 

адекватно коришћење постојећих објеката. Циљ израде је стварање планског основа за изградњу 

постројења за прераду отпадних технолошких вода са инфраструктуром и промена намене на 

парцелама 997/2, 995/2 и 994, односно усклађивање намене са постојећим стањем у простору ради 

наставка постојеће делатности која се обавља на парцели 997/2, а то је производња меса. 

Финансирање трошкова израде измене и допуне дела плана пада на терет наручиоца плана, 

односно подносиоца иницијативе. 

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину број 501-

3/2021-02 од 10. 02. 2021. године, донето је од стране Групе за обједињену процедуру, Одељења за 

привреду, урбанизам и друштвене делатности Општинске управе Општине Жабари, чиме се не 

приступа се изради стратешке процне утицаја, већ ће се примењивати Извештај о стратешкој 

процени утицаја на животну средину Планова генералне регулације за насеља Александровац, 

Влашки До, Жабари, Ореовица, Породин и Симићево урађен од стране А.Д. “Инфоплан“ из 

Аранђеловца од јула 2006.године. 

 Комисија за планове општине Жабари, на одржаној седници сачинила је записникброј 353-

3/2021-02 од 10. 02. 2021. године чиме је разматрајући предлог Одлуке о изради првих измена и 

допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, дала мишљење: 

1) Даје се позитивно мишљење на предлог одлуке о измени и допуни Плана генералне 

регулације насеља Ореовицаи на решење о неприступању израде стратешке процене, за 

потребе изградње постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода из кланице 

са канализационом инфраструктуром до првог отвореног канала за наводњавање у 

Ореовици, 

2) Даје се предлог да се донесеОдлука о измени и допуни Плана генералне регулације 

насеља Ореовица за потребе изградње постројења за пречишћавање технолошких 

отпадних вода из кланице са канализационом инфраструктуром до отвореног канала за 

наводњавање у Ореовици, чиме је потребно израдити сепарат за измену и допуну плана, 

и то за производну зону који обухвата блок парцела јужне и источне оријентације 

граница коју чине саобраћајнице, а северне и западне коју чине суседне парцеле. 

Изградњу комуналне инфраструктуре на општинској парцели могуће је, уколико је 

финансијер А.Д. “КЛАНИЦА“ Ореовица, а инвеститор Општина Жабари,  

Општинском већу Општине Жабари поднет је дана 26.02.2021. године захтев за доношење 

предлог Одлуке о измени и допуни првних измен и допуна Плана генералне регулације насеља 

Ореовица, са записником са седнице комисије за планове и решењем о непроступању израде 

стратешке процене утицаја на животну средине. 

Одлука о изради првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица број 

020-10/2021-01 од 12.03.2021. године, донета је од стране Скупштине Општине Жабари, објављена 

у Службеном гласнику Општине Жабари број 1/2021, чији је разлог за доношења: 

3) формирање производне зоне у којој се планира изградња постројења за пречишћавање 

технолошких и санитарно фекалних вода (ППОВ) са комплекса објекта кланице и 

прераде меса А.Д “КЛАНИЦА“ Ореовица на к.п.бр. 997/2, 994 и 995/2 К.О. Ореовица, 

као и канализационе инфраструктуре за одвођење пречишћене отпадне воде на к.п. бр. 

4955/6, 5847 и 5931 К.О. Ореовица, и друге парцеле, и 
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4) преиспитивање правила уређења и грађења у погледу грађевинских линија у 

текстуалном дела измене и допуне плана. 

Одлуком је прописано да ће израђивач измене и допуне плана бити правно лице уписано у 

одговарајући регистар, које испуњава услове за израду планске документације, а финансираће 

подносилац иницијативе за измену плана А.Д. “КЛАНИЦА“ Ореовица. 

  

III. РАНИ ЈАВНИ  УВИД  ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

Документација за Рани јавни увид Прве измене и допуне Плана генералне регулације 

насеља Ореовица Општине Жабари достављена је дана 14. 06. 2021. године од стране обрађивача 

плана “ИНФОПЛАН“ д.о.о. Аранђеловац, улица Ратних војних инвалида 4.   

Рани јавни увид за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља 

Ореовица, Општина Жабари број 350-8/2021-02 од 23. 06. 2021. године, оглашен је од стране 

Комисије за планове Општине Жабари, чиме је упозната јавност да ће се рани јавни увид обавити 

у згради Општине Жабари, у улици Кнеза Милоша 103/I, у насељу Жабари, у трајањуод 15 дана у 

периодуод 29. јуна (уторак) 2021.годинедо 14. јула (среда) 2021.године.Рани јавни увид оглашен је 

у средствима јавног информисања недељном листу “Реч народа“ а.д. Пожаревац улица Таковска 5, 

дана 29. 06. 2021. године, у електронском облику на интернет страници јединице локалне 

самоуправе Општине Жабари (http://www.zabari.org.rs) и на огласној табли Општине Жабари. 

 Примедбе на рани јавни увид нису биле, у току трајања јавног увида. 

 

 

IV. СТРУЧНА КОНТРОЛА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

Документација нацрта плана Прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља 

Ореовица Општине Жабари достављена је дана 02. 11. 2021. године од стране обрађивача плана 

“ИНФОПЛАН“ д.о.о. Аранђеловац, улица Ратних војних инвалида 4, чиме је комисија за планове 

Општине Жабари на одржаној седници сачинила записник број 350-16/2021-02 дана 03. 11. 2021. 

године, да даје позитивномишљењена предлогнацртПрвихизмена и допуна Плана генералне 

регулације насеља Ореовица (“Сл. гласник Општине Жабари“, бр. 11/2006), за формирање 

производне зоне у којој се планира изградња постројења за пречишћавање технолошких и 

санитарно фекалних вода (ППОВ) са комплекса објекта кланице и прераде меса А.Д. 

“КЛАНИЦА“ Ореовицанак.п.бр. 997/2, 994 и 995/2 К.О. Ореовица, као и канализационе 

инфраструктуре за одвођење пречишћене отпадне воде на к.п. бр. 4955/6, 5847 и 5931 К.О. 

Ореовица. 

 

 

V. ЈАВНИ УВИД 

Јавни увид у нацрт плана, Првe изменe и допунe плана генералне регулације насеља 

Ореовица, ОпштинеЖабари број 350-16/2021-03 од 08. 11. 2021. године, оглашен је од стране 

Комисије за планове Општине Жабари, чиме на јавни увид изложен нацртплана Првeизменe и 

допунe Плана генералне регулације насеља Ореовица ОпштинеЖабари, у трајању од 30 дана, и то 

у периодуод 16.новембра 2021. годинедо16. децембра 2021. године, сваког радног дана у времену 

од 10
00

 до 14
00

 часова,упросторијама Општине Жабари, улица Кнеза Милоша број103/I, 

Жабари.Физичка и правна лица примедбе на нацрт плана могу доставити у писаној форми 

Комисији за планове  Општине Жабари,преко писарнице у приземљу зграде, у току трајања јавног 

увида, закључно са16. децембром 2021. године до 15
00

 часова. 

Нацрт плана оглашен је у средствима јавног информисања, и то недељни лист “Реч народа“ 

а.д. Пожаревац улица Таковска 5 дана 16. 11. 2021. године, дневни лист Новинско-издавачко 

друштво компанија “Новости“ А.Д. улица Трг Николе Пашића 7 Београд, дана 16. 11. 2021. 

године, електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе Општине 

Жабари (http://www.zabari.org.rs) и на огласној табли Општине Жабари. 

 Примедбе на рани јавни увид нису биле, у току трајања јавног увида. 

 

http://www.zabari.org.rs/
http://www.zabari.org.rs/
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VI. ЗАКЉУЧАК 

На седници Комисије за планове Општине Жабари донето је позитивно мишљење о 

упућивању плана у процедуру усвајања. 

 

Број: 350-16/2021-03 

у насељу Жабари, дана 31. 01. 2022. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

СЕКРЕТАР 

Славиша  Здравковић  дипл.грађ.инж. , с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), и члана 40. Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари “, број 1/19) Скупштина општине Жабари, на седници одржаној  11. 02. 

2022.године, донела је  
 

 

ОДЛУКУ  
О ПРИЈАВЉИВАЊУ И УПРАВЉАЊУ ПРИВАТНИМ ИНТЕРЕСИМА ЈАВНИХ 

ФУНКЦИОНЕРА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА  
 

 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се уређује поступак пријављивања и управљања приватним 

интересима јавних функционера општине Жабари, у поступку утврђивања предлога и доношења 

одлука и других општих аката из надлежности Скупштине општине Жабари. 
 

Члан 2. 
Јавни функционер, у смислу ове одлуке, јесте председник општинског већа, члан 

општинског већа и одборник Скупштине општине Жабари.  
Приватни интерес јавног функционера, у смислу ове одлуке, јесте било каква корист или 

погодност за јавног функционера или за друго са њиме повезано лице у вези са предметом одлуке 

или другог општег акта у чијем предлагању, односно доношењу учествује.  
На одређивање круга повезаних лица, у смислу одредби ове одлуке, примењују се прописи 

којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 
Члан 3.  

Јавни функционер је дужан да пријави приватни интерес у вези са одлуком или другим 

општим актом у чијем предлагању или доношењу учествује. 
 

Члан 4. 
Пријављивање и управљање приватним интересом одборника Скупштине општине Жабари 

у поступку усвајања одлука и других општих аката из надлежности Скупштине општине Жабари , 

врши се на начин и по поступку уређеним Пословником Скупштине општине Жабари . 
  

Члан 5. 
Председник, односно члан општинског већа (у даљем тексту: члан већа) дужан је да одмах 

по сазнању, а најкасније у року од 15 дана од дана сазнања, пријави писаним путем органу 

надлежном за решавање сукоба интереса јавних функционера, у смислу закона којим се уређује 

спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, општинском већу и Савету за праћење 

примене Етичког кодекса постојање приватног интереса у погледу предмета одлуке или другог 

општег акта чији предлог утврђује општинско веће. 
Члан већа је дужан да о постојању приватног интереса из става 1. овог члана истог дана 

обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други примерен начин.  
Члан 6. 

Сматраће се да приватни интерес члана већа не постоји уколико се корист или погодност 

предвиђена одлуком или другим општим актом чији се предлог утврђује односи на све грађане на 

територији општине Жабари. 
Члан 7. 

Члан већа је дужан да се уздржи од било каквих активности у вези са предлогом одлуке 

или општег акта из члана 3. ове одлуке од тренутка достављања пријаве до тренутка добијања 

обавештења од органа надлежног за решавање сукоба интереса јавних функционера, у смислу 

закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 
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Члан 8. 

 
Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смернице у вези са 

пријављивањем приватног интереса јавних функционера, води евиденцију о пријавама приватног 

интереса јавних функционера и прати извршавање обавезе пријављивања приватних интереса 

јавних функционера. 
 

 

Члан 9. 
 

Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера садржи податке о датуму 

пријема пријаве; предмету пријаве и обавештењу органа надлежног за решавање сукоба интереса 

јавних функционера, које буде достављено општинском већу, у складу са законом којим се уређује 

спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.  
 

Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера објављује се на интернет 

презентацији општине Жабари. 

 
Члан 10. 

Савет за праћење примене Етичког кодекса извештава Скупштину о пријављивању 

приватних интереса јавних функционера у поступку доношења општих аката.  
Извештај из става 1. овог члана подноси се Скупштини најкасније до 31. марта текуће 

године за претходну годину. 
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о броју и предмету пријава приватног 

интереса и податке о праћењу извршавања обавезе пријављивања приватног интереса.  
Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији општине Жабари. 

 

Члан 11. 
 

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

општине Жабари “. 
 

 

Број: 020-15/2022 -01                 
 Датум:11.02.2022.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

 
                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                        Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 40.  став 1. тачка54) Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 1/19), члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др.зако, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), на 

предлог Општинског већа општине Жабари, 

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад 

општине Жабари за 2022. годину 

 

 

I 

 

        

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада Центра за социјални рад општине Жабари за 

2022. годину,  који је усвојен на седници Управног одбора Центра за социјални рад општине 

Жабари која је одржана дана 03.08.2021. године. 

 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број:020-16/2022-01     

Датум:11.02.2022.године 

Жабари      

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

Адамовић  Дејан, с.р. 
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На основу  члана 40. став 1. тачка 69) Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, бр. 1/19), на предлог Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

o давању сагласности на Извештај о реализованим јавним набавкама и извршеним 

уговорима у 2021.  години 

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Извештај о реализованим јавним набавкама и извршеним уговорима у 

2021.  години, под  бројем 404-15/2021-01 од 31.01.2022.године. 

 

 

II 

 

Овај закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-17/2022-01 

Дана: 11.02.2022. године 

Жабари        

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ 

 

 

 Председник  СО  Жабари 

Адамовић  Дејан, с.р. 
 

 

 



 

Република Србија 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Општинска управа 

Број: 404-15/2021-01 

Датум: 31.01.2022. године 

Ж а б а р и  

 

 
 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ  
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На основу члана 82. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

1/2019), Правилника о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступка јавних 

набавки и праћење извршења уговора о набавкама број 404-52/2020-02 од 15.09.2020. године, 

начелник Општинске управе општине Жабари, дана 31.01.2022. године, доноси 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА 

у 2021. години 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

На основу члана 82. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 

1/2019), а у вези са чланом 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

91/2019), донет је Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака 

јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 404-52/2020-02 од 15.09.2020. 

године. 

Правилником се, за потребе јавног наручиоца Општине Жабари – Општинске управе, ближе 

уређује планирање набавки, начин спровођења поступака јавних набавки и набавки друштвених и 

других посебних услуга и праћење извршења закључених уговора о набавкама, као и одговорност 

за законито, стручно и благовремено поступање у вези с пословима јавних набавки.    

Правилник је намењен свим организационим јединицама ЈЛС и свим лицима која учествују 

у пословима набавки, а који су дужни да га примењују.    

Циљеви овог правилника су: прецизно уређивање начина обављања послова у вези с 

набавкама у фазама планирања набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења 

извршења уговора о набавкама и уређивање одговорности у пословима у вези с набавкама.  

 Циљеви обављања послова набавки у ЈЛС су:  

- набавка добара, услуга и радова који су потребни грађанима;  

- набавка добара, услуга и радова који су неопходни за квалитетно обављање послова 

организационих јединица ЈЛС;  

- целисходност и оправданост набавке - прибављање добара, услуга и радова одговарајућег 

квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних потреба ЈЛС на ефикасан, економичан 

и ефективан начин;  

- економично трошење средстава - принцип „вредност за новац“, односно прибављање 

добара, услуга и радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;  

- благовремено и ефикасно спровођење поступака набавки; 

- транспарентно трошење средстава из буџета ЈЛС;  

- обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих привредних субјеката; 

- заштита животне средине, кроз набавку предмета који минимално утичу на животну 

средину и инвестиција у циљу побољшања животне средине.   

 

На основу Правилника о организацији радних места у Општинској управи, општинском 

правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Опшитне Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 11/2017, 2/2018, 4/2018, 11/2018, 6/2020, 12/2020, 14/2020, 15/2020, 

19/2020, 9/2021 и 19/2021), поступци јавних набавки спроводе се у оквиру Одељења за привреду, 

урбанизам и друштвене делатности и Одељења за буџет и финансије.  
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2. ЗАКОНСКИ ОКВИР  

 

Годишњи извештај о реализованим јавним набавкама и извршеним уговорима у 2020. години, 

уређује се на основу следећих закон, правилника, одлука и осталих докумената:  

- Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019), 

- Статут општине Жабари („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 1/2019); 

- Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки 

и праћења извршења уговора о набавкама број 404-52/2020-02 од 15.09.2020. године; 

- Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним 

набавкама не примењује број 404-52/2020-02 од 15.09.2020. године; 

- Одлуке и закључци Скупштине општине Жабари и Општинског већа општине Жабари и 

овлашћења Председника општине; 

- Програма, обавештења и остале докуметнтације одобрене од стране министарства и канцеларија 

Владе Републике Србије. 

 

3. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

У току 2021. године је донета одлука о спровођењу поступка јавних набавки у складу са 

Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019), и то:  

 РАДОВИ ДОБРА УСЛУГЕ УКУПНО 

Отворени поступак 5 3 6 14 

Отворени поступак - оквирни споразум 1 / / 1 

Преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда 
/ / 1 1 

УКУПНО  6 3 7 16 

 

Пројекти су реализовани средствима из буџета општине Жабари и буџета Републике Србије.  

 

Број  
Поступа

к 

Процењена 

вредност 

ЈН 

Предмет јавне 

набавке 

Извођач радова/Извршилац 

услуга/Добављач 

Вредност 

уговора без 

ПДВ-а 

Вредност 

уговора са 

ПДВ-ом 

Датум 

закључења 

уговора 

1/2021  

 

404-

6/2020-

02 

Отворени 

поступак 
26.910.477,6

0 

ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈ

И ОБЈЕКТА 

ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД 

У ЖАБАРИМА  

Заједничка понуда:  

Носилац посла:  

RUKI COOP DOO SLADAJA, 

DESPOTOVAC, 103229839, 

17534882, /, /, 35215, Sladaja 

Чланови групе:  

- TEMING 

ELECTROTECHNOLOGY DOO 

NIŠ, CARA DUŠANA 90, 

106952327, 20712597, CARA 

DUŠANA, 90, 18000, Niš 

- 

KOVILOVAĈADOO,101360794, 

07126875, SAVE KOVAĈEVIĆA 

14, 35213, DESPOTOVAC 

- PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU PROMET I 

USLUGE FRENKI-ALARM 

DOO, VALJEVO, 100070559, 

07626304, Naselje Oslobodioca 

Valjeva 73/6, 14000,Valjevo 

24.006.298,6

7 

28.807.558,4

0 
23.07.2021. 

2/2021 

 

404-

18/2021-

01 

Отворени 

поступак 
12.000.000,0

0 

Набавка услуга 

поступка 

усаглашења са 

захтевима Закона о 

јавној својини 

општине Жабари 

MANRAD COMPANY DOO 

BEOGRAD, 109778149, Koĉe 

Popovića, 9, Beograd (Savski 

Venac), 11000, Srbija 
11.953.000,0

0 

14.343.600,0

0 
09.04.2021. 
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3/2021 

 

404-

21/2021-

01 

Преговар

ачки 

поступак 

без 

објављив

ања 

позива за 

подноше

ње 

понуда   

316.666,00 

„Набавка услуга 

одржавања и 

ажурирања 

софтвера                             

“Партија 1. 

Одржавање и 

ажурирање 

софтвера 

рачуноводства, 

ZUP DOO BEOGRAD, 

101744155, 07738749, Ustaniĉka, 

64/XIV, 11000, Beograd 

(Voţdovac) 

180.000,00 216.000,00 15.04.2021. 

850.000,00 

Партија 2. 

Одржавање 

информационог 

система ЛПА. 

INSTITUT MIHAJLO PUPIN 

DOO BEOGRAD, 100008310, 

07014694, Volgina, 15, 11060, 

Beograd (Zvezdara) ул. Волгина 

бр.15. 11000 Београд 

798.000,00 957.600,00 15.04.2021. 

4/2021 

 

404-

24/2021-

01 

Отворени 

поступак 

300.000,00 

Услуге дератизације 

и сузбијањa 

комараца Партија 1. 

Дератизација 

RACOM 92 DOO BEOGRAD, 

100168833, PILOTA MIHAILA 

PETROVIĆA, 79a, BEOGRAD 

(RAKOVICA), 11090, Srbija 

Београд-Раковица 

167.300,00 167.300,00 19.05.2021. 

1.700.000,00 

Партија 2. 

Сузбијање комараца  

RACOM 92 DOO BEOGRAD, 

100168833, PILOTA MIHAILA 

PETROVIĆA, 79a, BEOGRAD 

(RAKOVICA), 11090, Srbija 

Београд-Раковица 

798.350,00 798.350,00 19.05.2021. 

5/2021 

 

404-

37/2021-

01 

Отворени 

поступак 
10.909.090,0

0 

Превоз ученика 

основних и средњих 

школа са територије 

општине Жабари 

MOTO BOEM TRANS DOO 

NEGOTIN, 106156606, 

BADNJEVSKA, bb, Negotin, 

19300, Srbija 
8.516.737,50 9.368.411,25 

09.07.2021. 

Анекс уговора 01.12.2021. 

6/2021 

 

404-

38/2021-

02 

Отворени 

поступак 
28.666.107,0

0 

Асфалтирање 

путева на 

територији општине 

Жабари – Влашки 

До, Александровац, 

Свињарево, 

Ореовица, Жабари, 

Породин и 

Витежево 

PZP POŢAREVAC DOO 

POŢAREVAC, 100440287, Trg 

Radomira Vujovića, 1/II, 

Poţarevac, 12000, Srbija 

28.335.392,1

4 

34.002.470,5

7 
23.07.2021. 

7/2021 

 

401-

3/2021-

01 

Отворени 

поступак 
3.949.326,00 

Санација бујичних 

потока – 

обезбеђивање 

протицајног 

профила бујичних 

потока у општини 

Жабари 

VODOPRIVREDA DOO 

POŢAREVAC, 100442147, 

Svetosavska, 33, Poţarevac, 

12000, Srbija 

3.940.107,90 4.728.129,48 04.06.2021. 

8/2021 

 

404-

47/2020-

01 

Отворени 

поступак 
1.333.333,00 

Набавка и испорука 

електричне енергије 

JP EPS Ogranak EPS 

Snabdevanje, 103920327, 

Makenzijeva 37/II, Beograd, 

11000, Srbija 
1.633.932,80 1.960.719,36 26.07.2021. 

9/2021 

 

404-

58/2020-

02 

Отворени 

поступак 
3.041.080,00 

Геодетске услуге – 

израда КТП-а за 

канализациону 

мрежу у општини 

Жабари 

Решењем број 4-00-648/2021 од 

07.10.2021. године, Републичка 

комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки је по 

захтеву за заштиту права «ГЕО 

ЖУПА» Момчило Ђорђевић пр 

из Александровца у целини 

поништила отворени поступак 

јавне набавке. 

0,00 0,00 / 

10/2021 

 

404-

59/2021-

01 

Отворени 

поступак 
1.700.000,00 

Набавка адресних 

таблица и бројева  

IZDAVAĈKO PREDUZEĆE 

EPOHA DOO POŢEGA, 

101813534, 07393687, 

BAKIONICA, BB, 31210, 

Bakionica 

1.674.184,50 2.009.021,40 18.10.2021. 

11/2021 

 

404-

65/2021-

02 

Отворени 

поступак 
14.442.685,0

0 

Асфалтирање 

путева на 

територији општине 

Жабари – Витежево, 

Породин, Брзоходе 

и Точка 

На основу решења Републичке 

комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки број 

4-00-794/2021 од 03.12.2022. 

године, одбијен је захтев за 

заштиту права подносиоца 

0,00 0,00 / 
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захтева групе понуђача коју 

чине понуђач „Арбаг“ д.о.о. 

Аранђеловац, као овлашћени 

члан групе понуђача, и понуђач 

„Саба Белча“ д.о.о. Прешево, 

као члан групе, као неоснован. 

12/2021 

 

404-

71/2021-

02 

Отворени 

поступак 
6.000.000,00 

Израда техничке 

документације за 

реконструкцију 

водоводне мреже у 

општини Жабари – 

ИДР, ПГД и ПЗИ 

ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД, 

102007907, Браће Срнића, 23а, 

Београд (Звездара), 11050, 

Србија 
3.940.000,00 4.728.000,00 30.11.2021. 

13/2021 

 

404-

77/2021-

02 

Отворени 

поступак 

- оквирни 

споразум 

70.000.000,0

0 

Модернизација 

система јавне 

расвете применом 

паметне ЛЕД 

технологије 

ЕНЕРГОТРАДЕ ДОО, 

100264719, ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЋА 52, БЕОГРАД, 

11050, Србија 

СМАРТ ЛИГХТС д.о.о. Београд, 

111773181, ВЛАДИМИРА 

ПОПОВИЋА 6/М/Б36, Нови 

Београд, 11070, Србија 

69.913.870,0

0 

83.896.644,0

0 
22.12.2021. 

14/2021 

 

404-

81/2021-

02 

Отворени 

поступак 
3.041.080,00 

Геодетске услуге – 

израда КТП-а за 

канализациону 

мрежу у општини 

Жабари  

Поднет захтев за заштиту права 

у поступцима јавних набавки 
0,00 0,00 /  

15/2021 

 

404-

95/2021-

01 

Отворени 

поступак 
7.687.930,00 

Набавка технике и 

опреме за ПУ 

„Моравски цвет“ 

Жабари 

 – кухиња и два 

вешераја 

За јавну набавку је донета 

одлука о спровођењу поступка, 

а поступак ће се спроводити у 

2022. години. 
0,00 0,00  / 

16/2021 

 

404-

96/2021-

02 

Отворени 

поступак 
4.924.002,87 

Извођење радова на 

изградњи јавне 

површине локалног 

општинског јавног 

пута ПРВА ФАЗА у 

оквиру планираног 

грађевинског 

подручја насеља 

Александровац, на 

к.п.бр. 9068, 8724, 

9069/1 и 8890 К.О. 

Александровац 

За јавну набавку је донета 

одлука о спровођењу поступка, 

а поступак ће се спроводити у 

2022. години. 

0,00 0,00  / 

          155.857.173,51 185.983.804,46   

 

 

 

 

План јавних набавки за 2021. годину општинске управе донет је 10.02.2021. године под 

бројем 404-15/2021-01.  
 

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), План 

јавних набавки и измене плана јавних набавки су објављени на Порталу јавних набаки и на 

интернет страници општине Жабари. 
Верзија 

плана 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Датум 

усвајања 
10.02.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 02.09.2021. 28.09.2021. 20.10.2021. 02.11.2021. 29.12.2021 

 

РАДОВИ 153.620.241,23 

УСЛУГЕ 38.616.836,00 

ДОБРА 10.721.263,00 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ БЕЗ ПДВ-А 

202.958.340,23 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Наручилац Општинска управа општине Жабари 

Година плана 2021 

Верзија плана 8 

Датум усвајања 29.12.2021 

Р.бр. Врста 

предмета 

Предмет јавне набавке Процењена 

вредност 

Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покретања 

ЦПВ 

0001 Радови Грађевински радови на 

реконструкцији објекта 

Центра за социјални рад у 

Жабарима 

26.910.477,60 Отворени 

поступак 

1. квартал 45000000 - 

Грађевински радови 

0002 Услуге Набавка услуге израде 

Идејног пројекта санације и 

рекултивације неуређених 

дивљих депонија на 

територији општине 

Жабари 

3.500.000,00 Отворени 

поступак 

1. квартал 71320000 - Услуге 

техничког 

пројектовања 

0003 Услуге Превоз ученика основних и 

средњих школа са 

територије општине Жабари 

10.909.090,00 Отворени 

поступак 

1. квартал 60130000 - Услуге 

друмског путничког 

превоза за посебне 

намене 

0004 Услуге Услуга поступка 

усаглашења са захтевима 

Закона о јавној својини 

општине Жабари 

12.000.000,00 Отворени 

поступак 

1. квартал 71241000 - Студије 

изводљивости, 

саветодавне услуге, 

анализа 

0005 Услуге Набавка услуга одржавања 

и ажурирања софтвера 

1.166.666,00 Преговарачки 

поступак без 

објављивања 

јавног позива 

1. квартал 72267000 - Услуге 

одржавања и 

поправке софтвера 

0006 Услуге Услуге дератизација и 

сузбијања комараца 

2.000.000,00 Отворени 

поступак 

1. квартал 90700000 - Услуге у 

области заштите 

животне средине 

0007 Добра Набавка и испорука 

електричне енергије 

1.333.333,00 Отворени 

поступак 

2. квартал 09310000 - 

Електрична енергија 

0008 Радови Асфалтирање путева на 

територији општине 

Жабари – Влашки До, 

Александровац, Свињарево, 

Ореовица, Жабари, 

Породин и Витежево 

28.666.107,00 Отворени 

поступак 

2. квартал 45233140 - Радови на 

путевима 

0009 Радови Санација бујичних потока – 

обезбеђивање протицајног 

профила бујичних потока у 

општини Жабари 

3.949.926,00 Отворени 

поступак 

2. квартал 45246410 - Радови на 

одржавању објеката 

за заштиту од 

поплава 

0010 Услуге Геодетске услуге – израда 

КТП-а за канализациону 

мрежу у општини Жабари  

3.041.080,00 Отворени 

поступак 

3. квартал 71250000 - 

Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге 

0011 Добра Набавка табли са називима 

улица и таблица кућних 

бројева у  општини Жабари 

1.700.000,00 Отворени 

поступак 

3. квартал 34992300 - Уличне 

ознаке 

0012 Радови Асфалтирање путева на 

територији општине 

Жабари –  Витежево, 

Породин, Брзоходе и Точка 

14.442.685,00 Отворени 

поступак 

3. квартал 45233140 - Радови на 

путевима 
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0013 Радови Извођење радова на 

изградњи јавне површине 

локалног општинског јавног 

пута ПРВА ФАЗА у оквиру 

планираног грађевинског 

подручја насеља 

Александровац, на к.п.бр. 

9068, 8724, 9069/1 и 8890 

К.О. Александровац  

4.727.042,76 Отворени 

поступак 

4. квартал 45233140 - Радови на 

путевима 

0014 Услуге Израда техничке 

документације за 

реконструкцију водоводне 

мреже у општини Жабари – 

ИДР, ПГД и ПЗИ 

6.000.000,00 Отворени 

поступак 

4. квартал 71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова 

0015 Радови Модернизација система 

јавне расвете применом 

паметне ЛЕД технологије 

70.000.000,00 Отворени 

поступак 

4. квартал 45310000 - 

Електроинсталациони 

радови 

0016 Добра Набавка технике и опреме 

за ПУ „Моравски цвет“ 

Жабари  – кухиња и два 

вешераја 

7.687.930,00 Отворени 

поступак 

4. квартал 39221000 - Кухињска 

опрема 

0017 Радови Извођење радова на 

изградњи јавне површине 

локалног општинског јавног 

пута ПРВА ФАЗА у оквиру 

планираног грађевинског 

подручја насеља 

Александровац, на к.п.бр. 

9068, 8724, 9069/1 и 8890 

К.О. Александровац  

4.924.002,87 Отворени 

поступак 

4. квартал 45233140 - Радови на 

путевима 

 
 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

РАДОВИ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

1/2021 - Грађевински радови на реконструкцији објекта  

Центра за социјални рад у Жабарима 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Oтворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Грађевински радови на реконструкцији објекта 

Центра за социјални рад у Жабарима 

Редни број јавне набавке 1/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0001  

Процењена вредност – 26.910.477,60 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Влада Републике Србије Канцеларија за управљање јавним 

улагањима 

На основу уговора о правима и обавезама Канцеларије за 

управљање јавним улагањима и општине Жабари у реализацији 

пројекта обнове и унапређења објекта зграде Центра за социјални 

рад у Жабарима број 404-6/2020-02 од 28.01.2020. године 

 

Број поднетих понуда: 10. 
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Р.бр. Сви понуђачи су поднели понуде као Група понуђача 

1. AD SPEKTAR INVEST, 100875643, 07115903, VOJVODE MIŠIĆA 37, 35250, PARAĆIN 

SIGURNOST DOO NIŠ,100667551, 06470289, VUKADINA JOCIĆA, 19, 18000,Niš 

ALARM-ELEKTRONIK USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA GORAN VESELINOVIĆ PR PARAĆIN, 

103428914, 56627553, VOJVODE MIŠIĆA, 3, 35250,PARAĆIN 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 25.159.187,90 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 30.191.025,48 РСД 

2. RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC, 103229839, 17534882, /, /, 35215, Sladaja 

TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90, 106952327, 20712597, CARA 

DUŠANA, 90, 18000, Niš 

KOVILOVAĈA DOO,101360794, 07126875, SAVE KOVAĈEVIĆA 14,35213, DESPOTOVAC 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FRENKI-ALARM DOO, VALJEVO, 

100070559, 07626304, Naselje Oslobodioca Valjeva 73/6,14000, Valjevo 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 24.006.298,67 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 28.807.558,40 РСД 

3. MIZONI DOO BEOGRAD,104078476, 20086238, Kraljice Katarine, 91,11030,Beograd (Ĉukarica) 

PROTEC ENGINEERING DOO BEOGRAD, 103836996, 20032235, ŠAVNIĈKA, 50, 11030, Beograd 

(Ĉukarica) 

LEVER INŢENJERING DOO BEOGRAD, 102662714, 17458663, USTANIĈKA, 64/XVII, 11010, 

Beograd (Voţdovac) 

LUNATRONIK DOO BEOGRAD, 102104653, 07526610, Poţeška, 36, 11030, BEOGRAD 

(ĈUKARICA) 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 25.889.611,15 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 31.067.533,42 РСД 

4. COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, 106512878, 20619252, Kneza Miloša, bb, 35210, 

Svilajnac 

TECHNOSECTOR DOO KRAGUJEVAC, 106515039, 20619872, KRALJA ALEKSANDRA PRVOG 

KARAĐORĐEVIĆA, 34, 34000, Kragujevac 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 24.145.992,84 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 28.975.191,40 РСД 

5. SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR, 100017369, 08286523, Adi Endre, 27, 25000, Sombor 

DALKOM DOO SMEDEREVO, 103963186, 20061359, SRPSKOG SOVJETA, 1 A, 11300, 

Smederevo 

WATCHOUT SECURITY DOO, 106460446, 20606576, KRALJA ALEKSANDRA I 

KARAĐORĐEVIĆA 132, 34000, KRAGUJEVAC 

KVM TEHNIK DOO, 109905411, 21264776, Đure Daniĉića 6, lokal 1, 11300, Smederevo 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 22.668.473,41 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 27.202.168,09 РСД 

6. PRESEK DOO NIŠ, 107317482, 20779900, SOLUNSKIH RATNIKA, 57, 18000, Niš 

AMS ELECTRONIC DOO, NIŠ, 104204910, 20112328, Borislava Nikolića Serjoţe, 38, 18000, NIŠ 

(PANTELEJ) 

QUADEL DOO NIŠ, 100185045, 06256520, Zorana Radosavljevića Ĉupe, 30, 18000, NIŠ 

(PANTELEJ) 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 26.491.520,75 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 31.789.824,90 РСД 

7. KUĆA STIL DOO SVILAJNAC, 101475828, 17278231, Kralja Petra Prvog, bb, 35210, Svilajnac 

PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZVODJENJE 

GRADJEVINSKIH RADOVA I IZRADU SILOSA STATIK DOO, KOVIN, 101406319, 08246874, 

Smederevska, 72, 26220, KOVIN 

METRO SECURITY DOO KRAGUJEVAC, 103920394, 20048786, Kralja Petra I, 8 B, 34000, 

KRAGUJEVAC 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 21.983.354,88 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 26.380.025,85 РСД 
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8. Komunalno preduzeće "Dimniĉar" ad Beograd, 100124790, 07037899, Deligradska 26,  

11000, Beograd 

FITIŠ-JU PREDUZEĆE ZA INŢENJERING I PROIZVODNJU PROTIVPOŢARNIH I ALARMNIH 

SISTEMA I SISTEMA INTERNE TELEVIZIJE,DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU 

SUBOTICA, 100838664, 08193860, Petra Svaĉića, 12a, 24000, Subotica 

THERMO FRIGO EXPERT DOO, 112243697, 21633801, BOSANSKA, 10, 11211, BORĈA 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 24.616.590,68 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 29.539.908,82 РСД 

9. JOVIĆ-GRADNJA DOO POŢAREVAC, 103565368, 17585304, VARDARSKA, 10/20, 12000, 

Poţarevac  

TVI DOO, 106707005, 20663987, STOJANA MATIĆA, 44/2, 11136, Beograd (Ĉukarica) 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 20.195.712,52 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 24.234.855,02 РСД 

10. Jastrebac dimnjaci d.o.o., 105408284, 20371269, S. Sovjeta, 7/24, 11300, Smederevo 

MULTITEK ELEKTRONIK DOO LESKOVAC, 104800409, 20221950, STEVANA SREMCA, 14, 16000, 

Leskovac 

INVESTGRADNJA DOO LESKOVAC, 103407679, 17558935, Jug Bogdanova, bb,  

16000, Leskovac 

ELEKTROLUKS 012 DOO, 106307551, 20575263, LOLE RIBARA, 67, 12000, Poţarevac 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 22.646.862,76 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 27.176.235,31 РСД 

Неприхватљиве понуде:  

Р.бр. Групе понуђача Разлози за одбијање 

1. 

MIZONI DOO BEOGRAD, 104078476, 

20086238, Kraljice Katarine, 91, 11030, 

Beograd (Ĉukarica) 

PROTEC ENGINEERING DOO BEOGRAD, 

103836996, 20032235, ŠAVNIĈKA, 50,11030, 

Beograd (Ĉukarica) 

LEVER INŢENJERING DOO BEOGRAD, 

102662714, 17458663, USTANIĈKA, 64/XVII, 

11010, Beograd (Voţdovac) 

LUNATRONIK DOO BEOGRAD, 

102104653, 07526610, Poţeška, 36, 11030, 

BEOGRAD (ĈUKARICA) 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

-  члана 144. став 1. тачка 4. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер понуђач није доставио средство 

обезбеђења за озбиљност понуде, у складу 

са документацијом о набавци. 

 

 

 

2. 

COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, 

106512878, 20619252, Kneza Miloša, bb, 

35210, Svilajnac 

TECHNOSECTOR DOO KRAGUJEVAC, 

106515039, 20619872, KRALJA 

ALEKSANDRA PRVOG KARAĐORĐEVIĆA, 

34, 34000, Kragujevac 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 6. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер је понуђач у обрасцу понуде 

уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 24.145.992,84 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 28.975.191,40 РСД 

У моделу уговора је уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 23.723.045,24 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 28.467.654,28 РСД 

У обрасцу структуре цене је уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 23.723.045,24 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 28.467.654,28 РСД 

3. 

SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR, 

100017369, 08286523, Adi Endre, 27,  

25000, Sombor 

DALKOM DOO SMEDEREVO, 103963186, 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 91/19), јер достављени докази у 
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20061359, SRPSKOG SOVJETA, 1 A,  

11300, Smederevo 

WATCHOUT SECURITY DOO, 106460446, 

20606576, KRALJA ALEKSANDRA I 

KARAĐORĐEVIĆA 132,  

34000, KRAGUJEVAC 

KVM TEHNIK DOO, 109905411, 21264776, 

Đure Daniĉića 6, lokal 1, 11300, Smederevo 

обрасцу о произвођачима материјала и 

опреме не испуњавају прописане 

критеријуме у складу са документацијом о 

набавци. 

4. 

KUĆA STIL DOO SVILAJNAC, 101475828, 

17278231, Kralja Petra Prvog, bb, 35210, 

Svilajnac 

PRIVREDNO DRUŠTVO SA 

OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA I 

IZRADU SILOSA STATIK DOO, KOVIN, 

101406319, 08246874, Smederevska, 72, 

26220, KOVIN 

METRO SECURITY DOO KRAGUJEVAC, 

103920394, 20048786, Kralja Petra I, 8 B,  

34000, KRAGUJEVAC 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 6. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер је понуђач у обрасцу понуде 

уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 21.983.354,88 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 26.380.025,85 РСД 

У моделу уговора је уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 22.014.351,78 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 26.417.222,13 РСД 

У обрасцу структуре цене је уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 21.983.354,88 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 26.380.025,85 РСД 

5. 

JOVIĆ-GRADNJA DOO POŢAREVAC, 

103565368, 17585304, VARDARSKA, 10/20, 

12000, Poţarevac 

TVI DOO, 106707005, 20663987, STOJANA 

MATIĆA, 44/2, 11136, Beograd (Ĉukarica) 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 91/19), јер достављени докази у 

обрасцу о произвођачима материјала и 

опреме не испуњавају прописане 

критеријуме у складу са документацијом о 

набавци. 

6. 

AD SPEKTAR INVEST, 100875643, 07115903, 

VOJVODE MIŠIĆA 37, 35250, PARAĆIN 

SIGURNOST DOO NIŠ, 100667551, 06470289, 

VUKADINA JOCIĆA, 19, 18000, Niš 

ALARM-ELEKTRONIK USLUGE SISTEMA 

OBEZBEĐENJA GORAN VESELINOVIĆ PR 

PARAĆIN,103428914, 56627553, VOJVODE 

MIŠIĆA, 3, 35250, PARAĆIN 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

-  члана 144. став 1. тачка 4. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер понуђач није доставио средство 

обезбеђења за озбиљност понуде, у складу 

са документацијом о набавци. 

- члана 144. став 1. тачка 6. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер понуђач није доставио образац 

изјаве о преузимању обавеза, образац о 

произвођачима материјала и опреме и 

образац изјаве о обиласку локације у 

складу са документацијом о набавци. 

7. 

Jastrebac dimnjaci d.o.o., 105408284, 

20371269, S. Sovjeta, 7/24, 11300, 

Smederevo 

MULTITEK ELEKTRONIK DOO 

LESKOVAC, 104800409, 20221950, 

STEVANA SREMCA, 14, 

16000, Leskovac 

INVESTGRADNJA DOO LESKOVAC, 

103407679, 17558935, Jug Bogdanova, bb,  

16000, Leskovac 

ELEKTROLUKS 012 DOO, 106307551, 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19), јер достављени докази у обрасцу о 

произвођачима материјала и опреме не 

испуњавају прописане критеријуме у 

складу са документацијом о набавци. 



 227 

20575263, LOLE RIBARA, 67, 12000, 

Poţarevac 

 

Прихватљиве понуде:  

Ранг листа понуђача:  

Р.бр. Групе понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. 

RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC, 103229839, 17534882, /, /, 35215, Sladaja 

TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90, 106952327, 20712597, 

CARA DUŠANA, 90, 18000, Niš 

KOVILOVAĈA DOO, 101360794, 07126875, SAVE KOVAĈEVIĆA 14, 

35213,DESPOTOVAC 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FRENKI-ALARM DOO, VALJEVO, 

100070559, 07626304, Naselje Oslobodioca Valjeva 73/6, 14000,Valjevo 

24.006.298,67 

динара 

2. 

Komunalno preduzeće "Dimniĉar" ad Beograd, 100124790, 07037899, Deligradska 26, 11000, 

Beograd 

FITIŠ-JU PREDUZEĆE ZA INŢENJERING I PROIZVODNJU PROTIVPOŢARNIH I 

ALARMNIH SISTEMA I SISTEMA INTERNE TELEVIZIJE,DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM 

ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, 100838664, 08193860, Petra Svaĉića, 12a, 24000, Subotica 

THERMO FRIGO EXPERT DOO, 112243697, 21633801, BOSANSKA, 10, 11211, 

BORĈA 

24.616.590,68 

динара 

3. 

PRESEK DOO NIŠ, 107317482, 20779900, SOLUNSKIH RATNIKA, 57, 18000, Niš 

AMS ELECTRONIC DOO, NIŠ, 104204910, 20112328, Borislava Nikolića Serjoţe, 38,  

18000, NIŠ (PANTELEJ) 

QUADEL DOO NIŠ, 100185045, 06256520, Zorana Radosavljevića Ĉupe, 30, 18000, NIŠ 

(PANTELEJ) 

26.491.520,75 

динара 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-6/2020-02 од 23.04.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 26.04.2020. године. 

Захтев за заштиту права поднет је од стране лица које је у предметном поступку јавне 

набавке учествовало као привредни субјект који је поднео заједничку понуду Јовић Градња ДОО 

Пожаревац (Водећи члан групе понуђача), Вардарска 10/20, 12000 Пожаревац и ТВИ ДОО Београд 

(Чукарица) (Члан групе понуђача) Стојана Матића 44/2, 11030 Београд (Чукарица), путем Портала 

јавних набавки дана 27.04.2021. године 

Захтев за заштиту права поднет је преко пуномоћника адвоката Саше Варинца, ул. Томаша 

Јежа бр. 16. Београд за понуђача – понуда групе понуђача коју чине „KUĆA-STIL“ d.o.o. ул. Краља 

Петра Првог бб, 35210 Свилајнац, као овлашћени члан групе за подношење захтева и чланови групе 

„METRO SECURITY“ д.о.о. Крагујевац и „STATIK“ д.о.о. Ковин, путем Портала јавних набавки 

дана 06.05.2021. године. 

 

На основу решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 

4-00-319/2021 од 18.06.2021. године и решења број 4-00-357/2021 од 18.06.2021. године, оба захтева 

за заштиту права подносиоца Јовић Градња ДОО Пожаревац и „KUĆA-STIL“ d.o.o. Свилајнац су 

одбијени у делу навода и за накнаду трошкова поступка заптите права, као неосновани. 

 

Уговор је закључен са понуђачем који је поднео заједничку понуду  

RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC, 103229839, 17534882, /, /, 35215, Sladaja 

TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90, 106952327, 20712597,  

CARA DUŠANA, 90, 18000, Niš 

KOVILOVAĈA DOO, 101360794, 07126875, SAVE KOVAĈEVIĆA 14, 35213, 
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DESPOTOVAC 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FRENKI-ALARM DOO, VALJEVO, 

100070559, 07626304, Naselje Oslobodioca Valjeva 73/6, 14000,Valjevo,  

чија је понуда број 02-02-064 oд 16.03.2021. године, оцењена као најповољнија. 

 

Вредност уговора: 24.006.298,67 динара без ПДВ-а, односно 28.807.558,40 динара са ПДВ-

ом. 
 Извођач радова је уведен у посао 16.08.2021. године 

Рок извођења радова  је 150 календарских дана од увођења у посао извођача радова. 

 

На основу уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и 

општине Жабари у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта зграде Центра за социјални 

рад у Жабарима број 404-6/2020-02 од 28.01.2020. године, дефинисане су активности потписника. 

Средства за реализацију Програма обезбеђена су из међународне развојне помоћи, 

финансијских и нефинансијских донација и кредита, као и из буџета Републике Србије у складу са 

ликвидним могућностима буџета и буџета јединица локалне самоуправе. 

Носилац реализације програма је јединица локалне самоуправе, која, по добијању 

обавештења од Канцеларије да су обезбеђена потребна финансијска средства за реализацију 

пројекта покреће, спроводи поступак јавне набавке и закључује уговор са извођачем радова уз 

потпис Канцеларије као координатора. 

Канцеларија врши плаћање по ситуацијама из уговорене вредности радова по Пројекту. 

 

Законом о порезу на додату вредност прописано је да се може ослободити од плаћања ПДВ 

промет добара и услуга који се врши на основу међународних уговора. 

 

Подаци о међународном уговору: 

Назив уговора: Споразум о изменама и допунама који се односи на Споразум о 

финансирању између Републике Србије и Немачке развојне банке KFW програм "Јачање социјалне 

инфраструктуре 

у општинама погођеним мигрантском кризом" 

Број уговора: Сл. гласник 16/19 - KFW 

Датум потписивања: 09.11.2016. 

 

Од увођења у посао до 31.12.2021. године, извођач радова је доставио следеће ситуације за 

изведене радове и за које је извршено ослобађање од ПДВ-а:  

  

Вредност без 

ПДВ-а 

Потврда о 

пореском 

ослобођењу 

Укупна вредност 

изведених радова 

по ситуацијама  

Укупно 

правдање 

аванса по 

ситуацијама  

Укупно за 

плаћање по 

ситуацијама  

Уговорено без ПДВ-

а 
24.006.298,67         

Авансна ситуација 7.201.889,60 16.09.2021.       

Прва привремена 

ситуација 
752.658,00 18.10.2021. 752.658,00 225.797,40 526.860,60 

Друга привремена 

ситуација 
2.747.847,00 09.11.2021. 2.747.847,00 824.354,10 1.923.492,90 

Трећа привремена 

ситуација 
6.360.052,90 14.12.2021. 6.360.052,90 1.908.015,87 4.452.037,03 

Четврта привремена 

ситуација  
3.308.885,50 29.12.2021. 3.308.885,50 992.665,65 2.316.219,85 

     13.169.443,40 3.950.833,02 9.218.610,38 
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 Канцеларија за управљање јавним улагањима је до 31.12.2021. године, извршила плаћање по 

авансној ситуацији, првој, другој и трећој привременој ситуацији у износу од 16.420.499,98 дианра 

без ПДВ-а. 

 

 

 

 

 

6/2021 - Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Влашки До, Александровац, 

Свињарево, Ореовица, Жабари, Породин и Витежево 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Oтворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Влашки До, 

Александровац, Свињарево, Ореовица, Жабари, Породин и 

Витежево 

Редни број јавне набавке 6/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0008  

Процењена вредност – 28.666.107,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари  

 

На поднети захтев за заштиту права у фази пре истека рока за подношење понуда, 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је донела Решење број 4-00-

387/2021 од 08.06.2021. године, којим је усвојен као основан захтев за заштиту права и надоканаду 

трошкова подносиоца захтева „АРБАГ“ д.о.о. Аранђеловац и делимично поништио отворени 

поступак јавне набавке радова. 

Након усвајања захтева за заштиту права и делимичног поништавања отвореног плоступка 

јавне набавке по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 

4-00-387/2021 од 08.06.2021. године, наручилац је наставио поступак предметне јавне набавке са 

изменама конкурсне документације (критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта) и 

продужио рок за достављање понуда. 

 

Број поднетих понуда: 1. 

PZP POŢAREVAC DOO POŢAREVAC, Trg Radomira Vujovića, 1/II, PIB 100440287 – носилац посла,  

Подизвођач: COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, Kneza Miloša, bb, 35210 Svilajnac,  

PIB 106512878 

Део уговора који ће извршити подизвођач:припремне, земљане и део радова на уградњи камена 

Проценат: 34% 

 

Неприхватљиве понуде: Нема. 

Прихватљива понуда:  

Ранг листа понуђача:  

Р.бр. Понуђач 

Понуђена 

цена (без 

ПДВ-а) 

1. 

PZP POŢAREVAC DOO POŢAREVAC, Trg Radomira Vujovića, 1/II, PIB 

100440287 – носилац посла,  

Подизвођач: COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, Kneza Miloša, bb, 35210 

Svilajnac,  

28.335.392,14 
динара 
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Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-38/2021-02 од 22.07.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки дана 22.07.2021. године. 

Уговор је закључен са понуђачем који је поднео са подизвођачем PZP POŢAREVAC DOO 

POŢAREVAC, Trg Radomira Vujovića, 1/II, PIB 100440287 – носилац посла,  

Подизвођач: COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, Kneza Miloša, bb, 35210 Svilajnac, 

чија је понуда број 3/135   од 16.07.2021. године, оцењена као прихватљива. 

Вредност уговора 28.335.392,14 динара без ПДВ-а, 5.667.078,43 динара ПДВ, односно 

34.002.470,57 динара са ПДВ-ом. 

Извођач радова је уведен у посао 04.08.2021. године. 

Рок извођења радова 90 календарских дана од увођења у посао извођача радова 

Радови су завршени у уговореном року 29.10.2021. године, изведене су следеће деонице: 

Р.бр. Пројекат  дужина 
Вредност 

без ПДВ-а 
ПДВ 

Вредност са 

ПДВ-ом 

            

1. ВЛАШКИ ДО         

1. Војводе Путника, Влашки До 158,11 896.354,45 179.270,89 1.075.625,34 

2. Ђуре Јакшића, Влашки До 153,43 981.861,41 196.372,28 1.178.233,69 

3. Живојина Мишића, Влашки До 154,24 1.021.733,64 204.346,73 1.226.080,37 

4. Његошева (два крака), Влашки До 131,28 805.024,18 161.004,84 966.029,02 

    597,06 3.704.973,68 740.994,74 4.445.968,42 

            

2. АЛЕКСАНДРОВАЦ         

5. 

Мите апотекара и Тихомира Димитријевића, 

Александровац,  
674,28 4.139.524,35 827.904,87 4.967.429,22 

6. 

Локални пут на к.п.бр. 9066 К.О. 

Александровац 
78,88 1.039.362,31 207.872,46 1.247.234,77 

    753,16 5.178.886,66 1.035.777,33 6.214.663,99 

            

3. СВИЊАРЕВО         

7. Устаничка, Свињарево 347,85 3.271.450,44 654.290,09 3.925.740,53 

    347,85 3.271.450,44 654.290,09 3.925.740,53 

            

4. ОРЕОВИЦА         

8. Ореовица - Милована Минића 119,48 1.135.681,23 227.136,25 1.362.817,48 

9. Ореовица - Николе Тесле 119,48 984.274,61 196.854,92 1.181.129,53 

10. Ореовица - Коче Поповића 98,54 752.524,58 150.504,92 903.029,50 

11. Ореовица - Боже Јовановића 143,86 1.169.410,74 233.882,15 1.403.292,89 

12. Ореовица - Љубе Шоше 87,18 765.428,93 153.085,79 918.514,72 

13. Ореовица - Моше Пијаде 137,12 1.281.219,47 256.243,89 1.537.463,36 

14. Ореовица - Ж. Ивановића  28,84 2.264.747,83 452.949,57 2.717.697,40 

    734,50 8.353.287,39 1.670.657,48 10.023.944,87 

            

5. ЖАБАРИ         

15. Милице Радовановић, Жабари  139,75 942.428,93 188.485,79 1.130.914,72 

16. Александра Милетића, Жабари 171,28 1.496.568,32 299.313,66 1.795.881,98 

17. Смедеревска, Жабари 70,88 508.458,37 101.691,67 610.150,04 

    381,91 2.947.455,62 589.491,12 3.536.946,74 

            

6. ПОРОДИН         

18. 8. октобар, Породин, 182,78 1.419.250,24 283.850,05 1.703.100,29 

19. Спасовданска,  Породин 108,47 818.496,95 163.699,39 982.196,34 
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    291,25 2.237.747,19 447.549,44 2.685.296,63 

            

7. ВИТЕЖЕВО          

20. Витежево, Бељево,  343,78 2.640.915,62 528.183,12 3.169.098,74 

    343,78 2.640.915,62 528.183,12 3.169.098,74 

            

    3.449,51 28.334.716,60 5.666.943,32 34.001.659,92 

 

 

7/2021 – Санација бујичних потока – обезбеђивање протицајног профила бујичних потока у 

општини Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Oтворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Санација бујичних потока – обезбеђивање протицајног профила 

бујичних потока у општини Жабари 

Редни број јавне набавке 7/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0009  

Процењена вредност – 3.949.326,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања На основу уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за 

програм локалне самоуправе који је закључен између Министарства 

државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд 

(број: 401-00-314/63/2021-24 од 23.03.2021. године) и Општине Жабари, 

Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари (број: 401-3/2021-01 од 25.03.2021. 

године). 

 

Број поднетих понуда: 1. 

ВОДОПРИВРЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦ, 100442147, 07282087, Светосавска, 33, 12000, Пожаревац 

 

Неприхватљиве понуде: Нема. 

 

Прихватљива понуда:  

Ранг листа понуђача:  

Р.бр. Понуђач Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 
ВОДОПРИВРЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦ, 100442147, 07282087, 

Светосавска, 33, 12000, Пожаревац 
3.940.107,90 

динара 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 401-3/2021-01 од 03.06.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки дана 03.06.2021. године. 

Уговор је закључен са понуђачем ВОДОПРИВРЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦ, 100442147, 

07282087, Светосавска, 33, 12000, Пожаревац чија је понуда број 02-113 од 25.05.2021. године, 

оцењена као прихватљива. 

Вредност уговора 3.940.107,90 динара без ПДВ-а, 788.021,58 динара ПДВ, односно 

4.728.129,48 динара са ПДВ-ом. 

 

Извођач радова је уведен у посао 21.06.2021. године. 

Рок извођења радова 45 календарских дана од увођења у посао извођача радова. 
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Локација извођења радова:  

1. Александровац – Радови на уређењу „Зојиног“ бујичног потока у насељу 

Александровац на КП8760 и КП8658 КО Александровац. Укупна дужина уређења канала износи L 

= 773.22 m. 

2. Кочетин  - Радови на уређењу канала бујичних вода уз локални пут у насељу Кочетин 

(270 m) и уређење потока Чокордин од пропуста на локалном путу у дужини од 550 m низводно и 

50 m узводно, (КП2065, КО Кочетин). Укупна дужина уређења канала износи L = 766,30 m. 

 

На основу извода број 222 од 23.09.2021. године, Извођачу радова је плаћена окончана 

ситуација, у износу од 4.087.622,94 динара, средства Министарства државне управе и локалне 

самоуправе. 

На основу извода број 227 од 30.09.2021. године, Општина Жабари је извршила плаћање 

ПДВ-а по окончаној ситуацији у износу од 640.506,54 динара, и то:  

-  12.377,06 динара, средства Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

-  400.000,00 динара, средства општине Жабари, извор 13 – нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година,  

-  228.129,48 динара, средства општине Жабари, извор 1 – општи приходи и примања буџета. 

 

 

11/2021 – Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево, Породин,  

Брзоходе и Точка 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Oтворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево, 

Породин, Брзоходе и Точка 

 

Редни број јавне набавке 11/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0012 

Процењена вредност – 14.442.685,00  динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 2. 

1. АРБАГ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, СТЕРИЈИНА, 2, 34300, Аранђеловац, Србија;Приватно 

трго-грађевинско предузеће "САБА БЕЛЧА" ДОО, Салвадора Аљендеа 22, 17523, Прешево, Србија 

2. ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД KЛАДОВО, Ђердапски пут, бб, 19320, Kладово, Србија;ГП-ЗОРАН-

Р ДОО ДОЊА МУТНИЦА, Зајечарски пут, бб, 35255, Доња Мутница, Србија. 

 

Неприхватљиве понуде:  

1. АРБАГ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, 

СТЕРИЈИНА, 2, 34300, Аранђеловац, 

Србија;Приватно трго-грађевинско 

предузеће "САБА БЕЛЧА" ДОО, 

Салвадора Аљендеа 22, 17523, Прешево, 

Србија 

 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19), 

нису испуњени критеријуми за избор привредног 

субјекта у делу технички и стручни капацитет, 

техничка лица или тела – извођење радова, јер 

привредни субјект није доказао да располаже са 10 

грађевинских радника. 

2. ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД KЛАДОВО, 

Ђердапски пут, бб, 19320, Kладово, 

Србија; ГП-ЗОРАН-Р ДОО ДОЊА 

МУТНИЦА, Зајечарски пут, бб, 35255, 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

-  члана 144. став 1. тачка 4. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19) јер 

понуђач није доставио средство обезбеђења за 
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Доња Мутница, Србија. озбиљност понуде, у складу са документацијом о 

набавци. 

 

У складу са чланпм 147. став 1. тач. 8) - наручилац је дана 19.10.2021. године донео одлуку о 

обустави поступка из разлога што су све понуде неприхватљиве. 

 

Прихватљива понуда: Нема. 

 

Захтев за заштиту права поднет је од стране лица које је у предметном поступку јавне 

набавке учествовало као привредни субјект - понуђач - група понуђача коју чине АРБАГ ДОО 

АРАНЂЕЛОВАЦ, ул. Стеријина бр.2, 34300 Аранђеловац - водећи члан групе и ПТГП САБА 

БЕЛЧА ДОО ПРЕШЕВО, ул. Салвадора Аљендеа бр. 22, 17523 Прешево, путем Портала јавних 

набавки дана 29.10.2021 14:15:31, број 78/21. 

На основу решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 

4-00-794/2021 од 03.12.2022. године, одбијен је захтев за заштиту права подносиоца захтева групе 

понуђача коју чине понуђач „Арбаг“ д.о.о. Аранђеловац, као овлашћени члан групе понуђача, и 

понуђач „Саба Белча“ д.о.о. Прешево, као члан групе, као неоснован. 

 

 

16/2021 – Извођење радова на изградњи јавне површине локалног општинског јавног пута  

ПРВА ФАЗА у оквиру планираног грађевинског подручја насеља Александровац,  

на к.п.бр. 9068, 8724, 9069/1 и 8890 К.О. Александровац 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак  

Предмет јавне набавке 

Извођење радова на изградњи јавне површине локалног 

општинског јавног пута ПРВА ФАЗА у оквиру планираног 

грађевинског подручја насеља Александровац,  

на к.п.бр. 9068, 8724, 9069/1 и 8890 К.О. Александровац 

Редни број јавне набавке 16/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0017 

Процењена вредност – 4.924.002,87 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања          Средства за планирану набавку предвиђена су на основу Одлуке о 

првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2021. 

годину („Службени гласник општине Жабари“, бр. 1/2021) и Уговора о 

суфинансирању програма подршке унапређења развоја недовољно 

развијених општина за Програм 2, који је закључен са Кабинетом 

минстра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно 

развијених општина на територији општине Жабари број 401-01-5/2021-

01/39 од 18.11.2021. године и Општине Жабари број 400-121/2021-01 од 

21.11.2021. године. 

Уговором су Општини Жабари додељена средства у износу од 

4.727.042,76 динара са ПДВ-ом. Учешће општине Жабари је 

1.181.760,69 динара са ПДВ-ом. Укупна вредности пројекта износи 

5.908.803,46 динара са ПДВ-ом. 

Решењем о отварању апропријације из извора финансирања 07 -

трансфери других нивоа власти број 400-158/2021-01 од 30.12.2021. 

године средства су распоређена на,  

Раздео 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 7. – 

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 

„Извођење радова на изградњи јавне површине локалног 
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општинског јавног пута ПРВА ФАЗА у оквиру планираног 

грађевинског подручја насеља Александровац, на к.п.бр. 9068, 8724, 

9069/1 и 8890 К.О. Александровац“, 0701-7001, функција 451 – 

Друмски саобраћај, апропријација 201, економска класификација 511 – 

Зграде и грађевински објекти (5113 – Капитално одржавање зграда и 

објеката), у износу од 4.727.043,00 динара. 

На основу извода број 307 од 30.12.2021. године, Општина 

Жабари, рачун за извршење буџета, пренета су средства у износу од 

4.727.042,76 динара КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА. 

 

За јавну набавку је донета одлука о спровођењу поступка, а поступак ће се спроводити у 2022. 

години. 

 

 

РАДОВИ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

13/2021 – Модeрнизација система јавне расвете применом паметне ЛЕД технологије 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка 
На основу члана 52. Закона о јавним набавкама – Отворени поступак и 

члана 66. Закона о јавним набавкама – Оквирни споразум 

Предмет јавне набавке 
Модeрнизација система јавне расвете применом паметне ЛЕД 

технологије 

Редни број јавне набавке 13/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0015 

Процењена вредност – 70.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

По закљученом уговору плаћање се реализује у три буџетске године 

(2022, 2023 и 2024. години) и обавезе које доспевају у наредним 

буџетским годинама биће реализоване највише до износа средстава која 

ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години сходно Уредби о 

критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину 

прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због 

природе расхода, захтевају плаћање у више година 

 

Број поднетих понуда: 1.  

ЕНЕРГОТРАДЕ ДОО, 100264719, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 52, БЕОГРАД, 11050, Србија 

СМАРТ ЛИГХТС д.о.о. Београд, 111773181, ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 6/М/Б36, Нови Београд, 

11070, Србија 

 

Неприхватљиве понуде: Нема. 
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Прихватљива понуда:  

Ранг листа понуђача:  

Р.бр. Понуђач Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 

ЕНЕРГОТРАДЕ ДОО, 100264719, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 

52, БЕОГРАД, 11050, Србија 

СМАРТ ЛИГХТС д.о.о. Београд, 111773181, ВЛАДИМИРА 

ПОПОВИЋА 6/М/Б36, Нови Београд, 11070, Србија 
 

69.913.870,00 

динара 

 

Одлука о закључењу оквирног споразума је донета 15.12.2021. године. 

Оквирни споразум за извођење радова  је закључен са понуђачем 22.12.2021. године чија је 

понуда број 006/2021 од 06.12.2021. године, оцењена као прихватљива. 

На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор дана 24.12.2022. године 

којим се предвиђа плаћање у три буџетске године и то: 

-   2022. година – 20.000.000,00 РСД од укупне вредности појединачног уговора са ПДВ-ом. 

-   2023. година – 31.948.322,00 РСД од укупне вредности појединачног уговора са ПДВ-ом. 

-   2024. година – 31.948.322,00 РСД од укупне вредности појединачног уговора са ПДВ-ом. 

Вредност уговора 69.913.870,00 динара без ПДВ-а, односно 83.896.644,00 динара са ПДВ-

ом. 

 

 

УСЛУГЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

2/2021 – Набавка услуга поступка усаглашења са захтевима  

Закона о јавној својини општине Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Oтворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Набавка услуга поступка усаглашења са захтевима  

Закона о јавној својини општине Жабари 

Редни број јавне набавке 2/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,   

Процењена вредност – 12.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари  

 

Број поднетих понуда: 1. 

MANRAD COMPANY DOO BEOGRAD, 109778149, Koĉe Popovića, 9, Beograd (Savski Venac), 

11000, Srbija 

 

Неприхватљиве понуде: Нема. 

 
Прихватљива понуда: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
MANRAD COMPANY DOO BEOGRAD, 109778149, Koĉe Popovića, 

9, Beograd (Savski Venac), 11000, Srbija 
11.953.000,00 

динара 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-18/2021-01 од 08.04.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки дана 08.04.2021. године. 
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Уговор је закључен са понуђачем MANRAD COMPANY DOO BEOGRAD, 109778149, 

Koĉe Popovića, 9, Beograd (Savski Venac), 11000, Srbija, чија је понуда број 02/2021 од 19.03.2021. 

године, оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 11.953.000,00 динара без ПДВ-а, односно 14.343.600,00 динара са ПДВ-

ом. 

 

4/2021 – Услуге дератизације и сузбијања комараца 

 

Подаци о јавној набавци – ПАРТИЈА 1: 

Врста поступка Отворени поступак 

Предмет јавне набавке Партија 1. - Дератизација 

Редни број јавне набавке 4/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки, 0006 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а,  

Партија 1. износи 300.000,00 динара. 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 2. 

1. TOCSIQUM DOO BEOGRAD, 110692689, 21376728, Vladislava Lalickog, 24 B, 11050, 

BEOGRAD (ZVEZDARA) 

ANIT GROUP DOO, 110773059, 21385077, PAVLA VUJISIĆA, 91, 11080, Beograd (Zemun) 

NENAD STEVANOVIĆ PR RADNJA ZA DEZINFEKCIJU OBJEKATA I UNIŠTAVANJE 

ŠTETOĈINA AVENIJA MBNS1 NOVO SELO, 108212904, 63295159, NOVO SELO, 826, 

36216, Novo Selo 

2. RACOM 92 DOO BEOGRAD, 100168833, 06300588, PILOTA MIHAILA PETROVIĆA, 79a, 

11090, BEOGRAD (RAKOVICA) 

 

Неприхватљива понуда: Нема. 

 

Прихватљиве понуде:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 

 

 

RACOM 92 DOO BEOGRAD, 100168833, 06300588, PILOTA 

MIHAILA PETROVIĆA, 79a, 11090, BEOGRAD (RAKOVICA) 
167.300,00 

2. 

TOCSIQUM DOO BEOGRAD, 110692689, 21376728, Vladislava 

Lalickog, 24 B, 11050,BEOGRAD (ZVEZDARA) 

ANIT GROUP DOO, 110773059, 21385077, PAVLA VUJISIĆA, 91, 

11080, Beograd (Zemun) 

NENAD STEVANOVIĆ PR RADNJA ZA DEZINFEKCIJU OBJEKATA 

I UNIŠTAVANJE ŠTETOĈINA AVENIJA MBNS1 NOVO SELO, 

108212904, 63295159, NOVO SELO, 826, 36216, Novo Selo 

295.000,00 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-24/2021-01 од 21.04.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки дана 21.04.2021. године. 

Уговор је закључен са понуђачем RACOM 92 DOO BEOGRAD, 100168833, 06300588, 

PILOTA MIHAILA PETROVIĆA, 79a, 11090, BEOGRAD (RAKOVICA), чија је понуда број 309 od 

09.04.2021. године, оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 167.300,00 динара без ПДВ-а (Понуђач није у систему ПДВ-а). 

 

Подаци о јавној набавци – ПАРТИЈА 2: 
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Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке Партија 2. – Сузбијање комараца 

Редни број јавне набавке 4/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0006 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а,  

Партија 2. износи 1.700.000,00 динара. 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 2. 

1. TOCSIQUM DOO BEOGRAD, 110692689, 21376728, Vladislava Lalickog, 24 B, 11050, 

BEOGRAD (ZVEZDARA) 

ANIT GROUP DOO, 110773059, 21385077, PAVLA VUJISIĆA, 91, 11080, Beograd (Zemun) 

NENAD STEVANOVIĆ PR RADNJA ZA DEZINFEKCIJU OBJEKATA I UNIŠTAVANJE 

ŠTETOĈINA AVENIJA MBNS1 NOVO SELO, 108212904, 63295159, NOVO SELO, 826, 36216, Novo 

Selo 

2. RACOM 92 DOO BEOGRAD, 100168833, 06300588, PILOTA MIHAILA PETROVIĆA, 79a, 

11090, BEOGRAD (RAKOVICA) 

 

Неприхватљива понуда: Нема. 

 

Прихватљиве понуде:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. 
RACOM 92 DOO BEOGRAD, 100168833, 06300588, PILOTA 

MIHAILA PETROVIĆA, 79a, 11090, BEOGRAD (RAKOVICA) 
798.350,00 

2. 

TOCSIQUM DOO BEOGRAD, 110692689, 21376728, Vladislava 

Lalickog, 24 B, 11050,BEOGRAD (ZVEZDARA) 

ANIT GROUP DOO, 110773059, 21385077, PAVLA VUJISIĆA, 91, 

11080, Beograd (Zemun) 

NENAD STEVANOVIĆ PR RADNJA ZA DEZINFEKCIJU OBJEKATA 

I UNIŠTAVANJE ŠTETOĈINA AVENIJA MBNS1 NOVO SELO, 

108212904, 63295159, NOVO SELO, 826, 36216, Novo Selo 

1.440.000,00 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-24/2021-01 од 21.04.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки дана 21.04.2021. године. 

Уговор је закључен са понуђачем RACOM 92 DOO BEOGRAD, 100168833, 06300588, 

PILOTA MIHAILA PETROVIĆA, 79a, 11090, BEOGRAD (RAKOVICA), чија је понуда број 310 od 

09.04.2021. године, оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 798.350,00 динара без ПДВ-а (Понуђач није у систему ПДВ-а). 
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5/2021- Превоз ученика основних и средњих школа  

са територије општине Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Превоз ученика основних и средњих школа са територије 

општине Жабари 

Редни број јавне набавке 5/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0003 

Процењена вредност –10.909.090,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 5. 

1. SP LASTA AD BEOGRAD, Autoput Beograd-Niš, 4, 11050, Beograd (Zvezdara), Srbija, 

2. INTEGRAL TRAVEL BG DOO NOVI SAD, Zmaj Jovina 26., 21000, Novi Sad, Srbija, 

3. CONTINENTAL-TURS DOO KULA, Nema ulice bb, 12313, Kula, Srbija;ZORAN-REISEN 

DOO RIBARE , JAGODINA, GORANA STANKOVIĆA, 20, 35220, Ribare, Srbija, 

4. ARRIVA LITAS D.O.O., MOŠE PIJADE, 9, 12000, Poţarevac, Srbija, 

5. MOTO BOEM TRANS DOO NEGOTIN, BADNJEVSKA, bb, 19300, Negotin, Srbija. 

 

Неприхватљива понуда: Нема. 

 

Прихватљиве понуде:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. MOTO BOEM TRANS DOO NEGOTIN 8.106.000,00 

2. INTEGRAL TRAVEL BG DOO NOVI SAD 8.417.073,05 

3. ARRIVA LITAS D.O.O. 10.399.900,00 

4. SP LASTA AD BEOGRAD 10.418.900,00 

5. 
CONTINENTAL-TURS DOO KULA; 

ZORAN-REISEN DOO RIBARE , JAGODINA 

10.899.996,80 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-37/2021-01 од 21.06.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки дана 21.06.2021. године. 

Уговор је закључен са понуђачем MOTO BOEM TRANS DOO NEGOTIN чија је понуда број 

281-06/21 од 14.06.2021. године, оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 8.106.000,00 динара без ПДВ-а, односно 8.916.600,00 динара са ПДВ-

ом. 
410.737,50 
 На основу захтева превозника MOTO BOEM TRANS DOO NEGOTIN, за повећање 

вредности уговора за 7,5% због повећања цене горива, дана 01.12.2021. године, закључен је анекс 

уговора. 

Извешена је измена у члану 3. став 1. основног уговора који гласи:  

«3.1. Цена услуга  након измене уговора износи 8.516.737,50 без ПДВ-а, односно 

9.368.411,25 са ПДВ-ом. 

Цена услуге из основног уговора увећана је за 7,5%, и односи се на преосталу вредност 

основног уговора, на период од 01.12.2021. године до 31.08.2022. године, а на основу захтева 

превозника због повећања цене горива. 

Саставни део анекса уговора је Рекапитулација спецификације цена превоза ученика 

основних и средњих школа.« 

Вредност измене уговора: 410.737,50 динара без ПДВ-а. 
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Наручилац је Обавештење о измени уговора број 404-37/2021-01 од 09.12.2021. године 

објавио на Порталу јавних набавки дана 09.12.2021. године. 

 

 

9/2021 - Геодетске услуге – израда КТП-а  

за канализациону мрежу у општини Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Геодетске услуге – израда КТП-а за канализациону мрежу у 

општини Жабари 

Редни број јавне набавке 9/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0010 

Процењена вредност – 3.041.080,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 3. 

1. Nenad Todorović PR geodetske usluge GEOZOOM Svilajnac, 111900352, 65732980, 

RADOMIRA 

BISIĆA, 16, 35210, SVILAJNAC. 

2. NIKOLA MILIĆ PR GEODETSKI BIRO ŠANE-SV SVILAJNAC, 109250329, 64043021, 

SVETOG SAVE, 64, 35210, Svilajnac, 

3. BIRO ZA GEODETSKE I POSLOVNO-TEHNIĈKE USLUGE GEO-ŢUPA ĐORĐEVIĆ 

MOMĈILO PR, ALEKSANDROVAC, 100365889, 51736460, DVADESET DEVETOG 

NOVEMBRA, 21, 37230, ALEKSANDROVAC 

 

Неприхватљива понуда:  

Назив/име понуђача Понуђена цена/дин без ПДВ-а 

1. Nenad Todorović PR geodetske usluge GEOZOOM Svilajnac, 

RADOMIRA BISIĆA, 16, 35210, SVILAJNAC, Srbija 
1.900.625,00 

 

Прихватљиве понуде:  

Назив/име понуђача Понуђена цена/дин без ПДВ-а 

1. NIKOLA MILIĆ PR GEODETSKI BIRO ŠANE-SV 

SVILAJNAC, 109250329, 64043021, SVETOG SAVE, 64, 

35210, Svilajnac 
2.188.756,00 

2. BIRO ZA GEODETSKE I POSLOVNO-TEHNIĈKE 

USLUGE GEO-ŢUPA ĐORĐEVIĆ MOMĈILO PR, 

ALEKSANDROVAC, 100365889, 51736460, 

DVADESET DEVETOG NOVEMBRA, 21, 37230, 

ALEKSANDROVAC 

2.912.999,00 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-58/2021-02 од 19.08.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права поднет је од стране лица које је у предметном поступку јавне 

набавке учествовало као привредни субјект BIRO ZA GEODETSKE I POSLOVNO-TEHNIČKE 

USLUGE GEO-ŽUPA ĐORĐEVIĆ MOMČILO PR, ALEKSANDROVAC путем Портала јавних 

набавки дана дана  29.08.2021 - 11:59:14. 
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Решењем број 4-00-648/2021 од 07.10.2021. године, Републичка комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки је по захтеву за заштиту права «ГЕО ЖУПА» Момчило Ђорђевић пр из 

Александровца у целини поништила отворени поступак јавне набавке услуга – израда КТП-а за 

канализациону мрежу у општини Жабари ЈН бр. 9/2021.  

 

12/2021 - Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у општини 

Жабари – ИДР, ПГД и ПЗИ 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже 

у општини Жабари – ИДР, ПГД и ПЗИ 

Редни број јавне набавке 12/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0014 

Процењена вредност – 6.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 4. 

1. ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД, Браће Срнића, 23а, 11050, Београд (Звездара), Србија, 

2. ВППП ВЕЛИКА МОРАВА ДОО БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША, 9, 11000, Београд (Врачар), 

Србија, 

3. ENVIRO SYSTEM DOO, ОЛГЕ АЛКАЛАЈ 7/63, 11050, Београд (Звездара), 

Србија;ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д. БЕОГРАД, Булевар Михаила 

Пупина, 12, 11070, Београд (Нови Београд), Србија, 

4. ХИДРОМОНТАЖА ДОО БЕОГРАД, ЈУЖНИ БУЛЕВАР, 144/218, 11000, Београд (Врачар), 

Србија;ИПЕX ГРАДЊА ДОО, ПРВОМАЈСКА, 60, 11420, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, 

Србија 

 

Неприхватљива понуда: Нема. 

 

Прихватљива понуда:  

Назив/име понуђача 

Понуђена 

цена/дин 

без ПДВ-а 

1. ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД 3.940.000,00 

2. ВППП ВЕЛИКА МОРАВА ДОО БЕОГРАД 3.990.000,00 

3. ХИДРОМОНТАЖА ДОО БЕОГРАД;ИПЕX ГРАДЊА ДОО 5.300.000,00 

4. ENVIRO SYSTEM DOO;ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ 

А.Д. БЕОГРАД 

5.800.000,00 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-71/2021-02 од 18.11.2021. године објавио 

на Порталу јавних набавки. 

Уговор је закључен са понуђачем ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД, чија је понуда број 100 од 

29.10.2021. године, која је оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 3.940.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.728.000,00 динара са ПДВ-

ом. 

 

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:  
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 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. 

 

 

14/2021 - Геодетске услуге – израда КТП-а  

за канализациону мрежу у општини Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Геодетске услуге – израда КТП-а за канализациону мрежу у 

општини Жабари 

Редни број јавне набавке 14/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0010 

Процењена вредност – 3.041.080,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 4. 

1. ГЕОПУТ ДОО БЕОГРАД, Томе Росандића, 2, 11000, Београд (Вождовац), Србија 

2. Гео Опрема д.о.о. Јелашница, ЗАДРУГАРСКА, 9, 18206, ЈЕЛАШНИЦА, Србија;МАРКО 

ЋИРОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОДАТА БГ БЕОГРАД 

(ЗВЕЗДАРА), ШЕЈКИНА, 051, 11050, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), Србија;МИЛАН 

ЧАПКУНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ ГЕО ПРИЗМА 011 

БЕОГРАД, ДАЛМАТИНСКА, 8, 11060, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), Србија 

3. Ненад Тодоровић ПР геодетске услуге ГЕОЗООМ Свилајнац, РАДОМИРА БИСИЋА, 16, 

35210, СВИЛАЈНАЦ, Србија;НИКОЛА МИЛИЋ ПР ГЕОДЕТСКИ БИРО ШАНЕ-СВ 

СВИЛАЈНАЦ, СВЕТОГ САВЕ, 64, 35210, Свилајнац, Србија 

4. БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ ГЕО-ЖУПА ЂОРЂЕВИЋ 

МОМЧИЛО ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТОГ НОВЕМБРА, 21, 37230, 

АЛЕКСАНДРОВАЦ, Србија 

 

Неприхватљиве понуде:  

Назив/име понуђача 

Понуђена 

цена/дин 

без ПДВ-а 

 

1. ГЕОПУТ ДОО БЕОГРАД 
2.940.810,00 

Понуђач у прописаном року није дао 

захтевано појашњење, понуда је одбијена 

као неприхватљива, у складу са чланом 
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144. став 1. тачка 2). 

2. Гео Опрема д.о.о. Јелашница; 

МАРКО ЋИРОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА 

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОДАТА БГ 

БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА);МИЛАН 

ЧАПКУНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БИРО 

ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ ГЕО 

ПРИЗМА 011 БЕОГРАД 

2.234.799,00 

Понуђач није у прописаном року 

доставио сагласност на исправку 

рачунске грешке и није дао захтевано 

појашњење за члана групе Гео Опрема 

д.о.о. Јелашница, понуда је одбијена 

као неприхватљива, у складу са 

чланом 144. став 1. тачка 2) и тачка 6). 

 

Прихватљиве понуде:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. Ненад Тодоровић ПР геодетске услуге ГЕОЗООМ Свилајнац;НИКОЛА 

МИЛИЋ ПР ГЕОДЕТСКИ БИРО ШАНЕ-СВ СВИЛАЈНАЦ 
1.733.416,60 

2. БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ ГЕО-ЖУПА 

ЂОРЂЕВИЋ МОМЧИЛО ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ 
2.684.918,00 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-81/2021-02 од 16.12.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права поднет је од стране лица које је у предметном поступку јавне 

набавке учествовало као привредни субјект Биро за геодетске и пословно – техничке услуге 

„ГЕО-ЖУПА“ Момчило Ђорђевић ПР из Александровца ул. 29. Новембра бр. 21, путем 

Портала јавних набавки дана дана 26.12.2021 - 00:01:28. 

 

Наручилац је дана 30.12.2021. године донео решење којим се усваја захтев за заштиту 

права и надокнаду трошкова, подносиоца захтева „ГЕО-ЖУПА“ Момчило Ђорђевић ПР из 

Александровца ул. 29. Новембра бр. 21 и ДЕЛИМИЧНО ПОНИШТАВА отворени поступак 

јавне набавке услуга – израда КТП-а за канализациону мрежу у општини Жабари, ЈН бр. 14/2021, за 

који је дана 16.11.2021. године јавни позив објављен на Порталу јавних набавки (послат на 

објављивање дана 16.11.2021. године), у делу стручне оцене понуда и доношење Одлуке о додели 

уговора у складу са разлозима за усвајање поднетог захтева за заштиту права.  

Наручилац ће извршити поновну стручну оцену понуда и о томе сачинити Извештај  o 

поступку, на основу кога ће бити донета нова Одлука о додели уговора. 

 Решење наручилац је путем Портала јавних набавки доставио подносиоцу захтева, 

понуђачима и Републичкој комисији. 

 

 

 

ДОБРА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

8/2021 - Набавка и испорука електричне енергије 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке Набавка и испорука електричне енергије 

Редни број јавне набавке 8/2021 -  добра 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0007 

Процењена вредност – 1.333.333,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 
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Број поднетих понуда: 1. 

JP EPS Ogranak EPS Snabdevanje, 103920327, Makenzijeva 37/II, Beograd, 11000, Srbija 
 

Неприхватљива понуда: Нема. 

 

Прихватљива понуда:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. JP EPS Ogranak EPS Snabdevanje, 103920327, Makenzijeva 37/II, 

Beograd, 11000, Srbija 
1.633.932,80 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-74/2021-01 од 20.07.2021. године објавио 

на Порталу јавних набавки. 

Уговор је закључен са понуђачем JP EPS Ogranak EPS Snabdevanje, 103920327, Makenzijeva 

37/II, Beograd, 11000, Srbija, чија је понуда број 221579/1-21 од 09.07.2021. године, која је оцењена 

као најповољнија. 

Вредност уговора: 1.633.932,80 динара без ПДВ-а, односно 1.960.719,36 динара са ПДВ-

ом. 

 

 

10/2021 - Набавка табли са називима улица и 

таблица кућних бројева у  општини Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Набавка табли са називима улица и 

таблица кућних бројева у  општини Жабари 

Редни број јавне набавке 10/2021 -  добра 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0011 

Процењена вредност – 1.700.000,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Средства за планирану набавку су обезбеђена на основу  

- уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и 

бројева који је Општина Жабари закључила са Министарством државне 

управе и локалне самоуправе, број 401-26/2021-01 од 23.04.2021. године у 

износу од 1.050.000,00 динара са ПДВ-ом ,  

- Уговора о додели наменских средстава број 401-00-00436/2021-24-6 од 

04.10.2021. године у износу од 825.500,00 и  

- средства из буџета општине Жабари у износу од 133.521,40 динара. 

 

Број поднетих понуда: 1. 

IZDAVAČKO PREDUZEĆE EPOHA DOO POŽEGA, 101813534, BAKIONICA, BB, Bakionica, 

31210, Srbija 

 

Неприхватљива понуда: Нема. 
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Прихватљива понуда:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. IZDAVAČKO PREDUZEĆE EPOHA DOO POŽEGA, 

101813534, BAKIONICA, BB, Bakionica, 31210, Srbija 

1.674.184,50 

 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-59/2021-01 од 29.09.2021. године објавио 

на Порталу јавних набавки. 

Уговор је закључен са понуђачем IZDAVAĈKO PREDUZEĆE EPOHA DOO POŢEGA, 

101813534, BAKIONICA, BB, Bakionica, 31210, Srbija, чија је понуда број 325 од 15.09.2021. године, 

која је оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 1.674.184,50 динара без ПДВ-а, односно 2.009.021,40 динара са ПДВ-

ом. 

 

Дописом добављач ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕПОХА“ Д.О.О. Пожега, је обавестио 

наручиоца да због пандемије КОВИДА 19 и лошег здравственог стања запослених, није у 

могућности да изврши уговору у предвиђеном року и захтева да се рок испоруке продужи до 

15.12.2021. године. 

Како је потреба за изменом настала због околности које савестан наручилац није могао да 

предвиди, изменом се немења природа уговора, нити се повећава вредност првобитног уговора, 

врши се измена уговора у складу са чланом 158. ЗЈН. 

Наручилац је на основу захтева добављача објавио обавештење о измени уговора 22.11.2021. 

године. 

Дописом добављач ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕПОХА“ Д.О.О. Пожега, је обавестио 

наручиоца да због пандемије КОВИДА 19 и лошег здравственог стања запослених, није у 

могућности да изврши уговору у предвиђеном року и захтева да се рок испоруке продужи за 90 

дана. 

Наручилац је на основу захтева добављача објавио обавештење о измени уговора 24.12.2021. 

године за продужење рока за испоруку добара до 14.02.2022. године   

 

15/2021 - Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ Жабари 

 – кухиња и два вешераја 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ Жабари 

 – кухиња и два вешераја 

Редни број јавне набавке 15/2021 -  добра 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0016 

Процењена вредност – 7.687.930,00 динара без ПДВ-а 

 

 

Извор финансирања          Средства за планирану набавку предвиђена су на основу Уговора 

који је закључен између Министарства државне управе и локалне 

самоуправе број 401-00-00508/4/2021-24 од 13.12.2021. године и 

Општине Жабари број 401-35/2021-02 од 13.12.2021. године за 

реализацију пројекта Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ 

Жабари – кухиња и два вешераја“ у износу од 9.200.000,00 динара и 

средстава општине Жабари. 

Решењем о отварању апропријације из извора финансирања 07-

трансфери других нивоа власти број 400-152/2021-01 од 23.12.2021. 

године средства су распоређена на,  

Раздео 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 8. – Предшколско 
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образовање и васпитање, шифра  2002, Пројекат: Набавка технике и 

опреме за ПУ „Моравски цвет“ Жабари – кухиња и два вешераја, 2002-

5001, функција 911 – Предшколско образовање, апропријација  200, 

економска класификација 512 – Машине и опрема (5122 – Опрема за 

домаћинство и угоститељство).  

На основу извода број 299 од 21.12.2021. године, Општина Жабари, 

рачун за извршење буџета, пренета су средства у износу од 9.200.000,00 

динара као наменски трасфери од републике у корист општине. 

 

За јавну набавку је донета одлука о спровођењу поступка, а поступак ће се спроводити у 2022. 

години. 

 

 

УСЛУГЕ - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

3/2021 - Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера  

 

На основу Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда број 404-02-207/201 од 05.03.2021. године, Начелник 

општинске управе општине Жабари донео је одлуку о поректању поступка  за набавку услуга 

одржавања и ажурирања софтвера. 

 

Подаци о јавној набавци - Партија 1. – Одржавање и ажурирање софтвера рачуноводства: 

Врста поступка 
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда   

Предмет јавне набавке 
 Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера 

Партија 1. – Одржавање и ажурирање софтвера рачуноводства 

Редни број јавне набавке 3/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0005 

Процењена вредност – Партија 1– 316.666,00 динара без ПДВ-а 

 

Број поднетих понуда: 1. 

ЗУП ДОО БЕОГРАД, 101744155, Устаничка, 64/XИВ, Београд (Вождовац), 11000, Србија 

 

Неприхватљива понуда: Нема. 

 

 

Прихватљива понуда:  

Назив/име понуђача 

Понуђена 

цена/дин 

без ПДВ-а 

1. ЗУП ДОО БЕОГРАД, 101744155, Устаничка, 64/XИВ, Београд 

(Вождовац), 11000, Србија 
180.000,00 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-21/2021-01 од 26.03.2021. године објавио 

на Порталу јавних набавки. 

Уговор је закључен са понуђачем ЗУП ДОО БЕОГРАД, 101744155, Устаничка, 64/XИВ, 

Београд (Вождовац), 11000, Србија, чија је понуда број 01-12/21 од 11.03.2021. године, која је 

оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 180.000,00 динара без ПДВ-а, односно 216.000,00 динара са ПДВ-ом. 
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Подаци о јавној набавци - Партија 2. – Одржавање информационог система ЛПА: 

Врста поступка 
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда   

Предмет јавне набавке 
 Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера 

Партија 2. – Одржавање информационог система ЛПА 

Редни број јавне набавке 3/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0005 

Процењена вредност – Партија 2– 850.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Број поднетих понуда: 1. 

ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, Волгина, 15, 11060, Београд (Звездара), 

Србија 
 

Неприхватљива понуда: Нема. 

 

Прихватљива понуда:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, Волгина, 

15, 11060, Београд (Звездара), Србија 
798.000,00 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-21/2021-01 од 26.03.2021. године објавио на 

Порталу јавних набавки. 

Уговор је закључен са понуђачем ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН ДОО БЕОГРАД, 

Волгина, 15, 11060, Београд (Звездара), Србија чија је понуда број 580/1-21 од 12.03.2021. године, 

која је оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 798.000,00 динара без ПДВ-а, односно 957.600,00 динара са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Број  Предмет јавне набавке Извођач радова/Извршилац услуга/Добављач 
Вредност 

уговора 

Извршење 

уговора 

1/2021  

 

404-

6/2020-

02 

ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД У 

ЖАБАРИМА  

Заједничка понуда:  

Носилац посла:  

RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC, 

103229839, 17534882, /, /, 35215, Sladaja 

Чланови групе:  

- TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, 

CARA DUŠANA 90, 106952327, 20712597, CARA 

DUŠANA, 90, 18000, Niš 

- KOVILOVAĈADOO,101360794, 07126875, SAVE 

KOVAĈEVIĆA 14, 35213, DESPOTOVAC 

- PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I 

USLUGE FRENKI-ALARM DOO, VALJEVO, 

100070559, 07626304, Naselje Oslobodioca Valjeva 

73/6, 14000,Valjevo 

28.807.558,40 16.420.499,98 
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2/2021 

404-

18/2021

-01 

Набавка услуга поступка 

усаглашења са захтевима 

Закона о јавној својини 

општине Жабари 

MANRAD COMPANY DOO BEOGRAD, 

109778149, Koĉe Popovića, 9, Beograd (Savski 

Venac), 11000, Srbija 
14.343.600,00 14.343.600,00 

3/2021 

 

404-

21/2021

-01 

„Набавка услуга 

одржавања и ажурирања 

софтвера                             

“Партија 1. Одржавање и 

ажурирање софтвера 

рачуноводства, 

ZUP DOO BEOGRAD, 101744155, 07738749, 

Ustaniĉka, 64/XIV, 11000, Beograd (Voţdovac) 
216.000,00 135.000,00 

Партија 2. Одржавање 

информационог система 

ЛПА. 

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD, 

100008310, 07014694, Volgina, 15, 11060, Beograd 

(Zvezdara) ул. Волгина бр.15. 11000 Београд 
957.600,00 598.500,00 

4/2021 

 

404-

24/2021

-01 

Услуге дератизације и 

сузбијањa комараца 

Партија 1. Дератизација 

RACOM 92 DOO BEOGRAD, 100168833, PILOTA 

MIHAILA PETROVIĆA, 79a, BEOGRAD 

(RAKOVICA), 11090, Srbija 

Београд-Раковица 

167.300,00 167.300,00 

Партија 2. Сузбијање 

комараца  

RACOM 92 DOO BEOGRAD, 100168833, PILOTA 

MIHAILA PETROVIĆA, 79a, BEOGRAD 

(RAKOVICA), 11090, Srbija 

Београд-Раковица 

798.350,00 798.349,98 

5/2021 

404-

37/2021

-01 

Превоз ученика основних 

и средњих школа са 

територије општине 

Жабари 

MOTO BOEM TRANS DOO NEGOTIN, 106156606, 

BADNJEVSKA, bb, Negotin, 19300, Srbija 9.368.411,25 6.937.572,14 

Анекс уговора 

6/2021 

 

404-

38/2021

-02 

Асфалтирање путева на 

територији општине 

Жабари – Влашки До, 

Александровац, 

Свињарево, Ореовица, 

Жабари, Породин и 

Витежево 

PZP POŢAREVAC DOO POŢAREVAC, 100440287, 

Trg Radomira Vujovića, 1/II, Poţarevac, 12000, Srbija 
34.002.470,57 34.001.659,92 

7/2021 

 

401-

3/2021-

01 

Санација бујичних потока 

– обезбеђивање 

протицајног профила 

бујичних потока у 

општини Жабари 

VODOPRIVREDA DOO POŢAREVAC, 100442147, 

Svetosavska, 33, Poţarevac, 12000, Srbija 
4.728.129,48 4.728.129,48 

8/2021 

404-

47/2020

-01 

Набавка и испорука 

електричне енергије 

JP EPS Ogranak EPS Snabdevanje, 103920327, 

Makenzijeva 37/II, Beograd, 11000, Srbija 
1.960.719,36 882.351,63 

9/2021 

404-

58/2020

-02 

Геодетске услуге – израда 

КТП-а за канализациону 

мрежу у општини Жабари 

Решењем број 4-00-648/2021 од 07.10.2021. године, 

Републичка комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки је по захтеву за заштиту 

права «ГЕО ЖУПА» Момчило Ђорђевић пр из 

Александровца у целини поништила отворени 

поступак јавне набавке. 

0,00 0,00 

10/2021 

404-

59/2021

-01 

Набавка адресних таблица 

и бројева  

IZDAVAĈKO PREDUZEĆE EPOHA DOO 

POŢEGA, 

101813534, 07393687, BAKIONICA, BB, 31210, 

Bakionica 

2.009.021,40 0,00 

11/2021 

 

404-

65/2021

-02 

Асфалтирање путева на 

територији општине 

Жабари – Витежево, 

Породин, Брзоходе и 

Точка 

На основу решења Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки број 4-00-

794/2021 од 03.12.2022. године, одбијен је захтев за 

заштиту права подносиоца захтева групе понуђача 

коју чине понуђач „Арбаг“ д.о.о. Аранђеловац, као 

овлашћени члан групе понуђача, и понуђач „Саба 

Белча“ д.о.о. Прешево, као члан групе, као 

неоснован. 

0,00 0,00 
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12/2021 

 

404-

71/2021

-02 

Израда техничке 

документације за 

реконструкцију 

водоводне мреже у 

општини Жабари – ИДР, 

ПГД и ПЗИ 

ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД, 102007907, Браће 

Срнића, 23а, Београд (Звездара), 11050, Србија 

4.728.000,00 0,00 

13/2021 

404-

77/2021

-02 

Модернизација система 

јавне расвете применом 

паметне ЛЕД технологије 

ЕНЕРГОТРАДЕ ДОО, 100264719, ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЋА 52, БЕОГРАД, 11050, Србија 

СМАРТ ЛИГХТС д.о.о. Београд, 111773181, 

ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 6/М/Б36, Нови 

Београд, 11070, Србија 

83.896.644,00 0,00 

14/2021 

404-

81/2021

-02 

Геодетске услуге – израда 

КТП-а за канализациону 

мрежу у општини Жабари  

Поднет захтев за заштиту права у поступцима 

јавних набавки 
0,00 0,00 

15/2021 

404-

95/2021

-01 

Набавка технике и опреме 

за ПУ „Моравски цвет“ 

Жабари – кухиња и два 

вешераја 

За јавну набавку је донета одлука о спровођењу 

поступка, а поступак ће се спроводити у 2022. 

години. 0,00 0,00 

16/2021 

 

404-

96/2021

-02 

Извођење радова на 

изградњи јавне површине 

локалног општинског 

јавног пута ПРВА ФАЗА 

у оквиру планираног 

грађевинског подручја 

насеља Александровац, на 

к.п.бр. 9068, 8724, 9069/1 

и 8890 К.О. 

Александровац 

За јавну набавку је донета одлука о спровођењу 

поступка, а поступак ће се спроводити у 2022. 

години. 

0,00 0,00 

 

 Укупно  
185.983.804,46 79.012.963,13 

Буџет општине Жабари 153.076.246,06 58.492.463,15 

Министарство државне управе и локалне самоуправе 4.100.000,00 4.100.000,00 

Канцеларија за управљање јавним улагањима 28.807.558,40 16.420.499,98 

 

 

5. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈЕ СУ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА 

 

Основ за изузеће од примене 

Закона 

Врста 

предмета 

јавних 

набавки 

Укупан 

број 

закључених 

уговора 

Укупна уговорена 

вредност без пореза 

на додату вредност 

Укупна уговорена 

вредност са 

порезом на додату 

вредност 

Члан 27. тачка 1) - набавке чија је 

процењена вредност мања од 

прагова до којих се Закон не 

примењује - за набавку добара, 

услуга и спровођење конкурса за 

дизајн, чија је процењена вредност 

мања од 1.000.000 динара и набавку 

радова чија је процењена вредност 

мања од 3.000.000 динара 

 

ДОБРА 25 

 

5.567.691,47 

 

6.648.729,65 
 

 

УСЛУГЕ 29 

 

5.945.899,00 6.765.285,00 

РАДОВИ  9 13.146.483,00 14.456.725,05 

  63 24.660.073,47 27.870.739,70 

 

НАЧЕЛНИК  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Небојша Миловановић, дипл.прав., с.р. 
 



На основу члана 40. став 1. тачка 54) 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),  

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној  11.02.2022. године, донела је  

 

 

 
З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Извештај о реализацији  годишњег  програма  одржавања, 

уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2021. годину 

 

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Извештај о реализацији  годишњег  програма  одржавања, 

уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2021. годину. 

 

 

II 

 

 

Оваj   Закључак   ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 

Жабари". 

 

 

Број: 020-18/2022-01  

Датум: 11.02.2022. године 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК СО 

    Адамовић Дејан, с.р. 
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ОПШТИНА ЖАБАРИ 
 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

за 2021. 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, јануар 2022. год. 
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На основу члана 65. Статута општине Жабари («Службени гласник општине Жабари», 

бр. 1/2019) 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 

31.01.2022. године, доноси 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, УРЕЂЕЊА И 

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

за 2021. 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. 11/2017, 2/2018, 4/2018, 11/2018, 6/2020, 

12/2020, 14/2020, 15/2020, 19/2020, 9/2021 и 19/2021), 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,  

6. Стара се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дифинисаним 

роковима,  
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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, 

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, 149/2020 и 118/2021); 

- 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. и 126/2020 - усклађени дин. изн. 

99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 – др.закон); 

- Одлуке о буџету општине Жабари за 2022. годину („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 22/2021); 

- Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних 

набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 404-52/2020-02 од 15.09.2020. 

године; 

- Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним 

набавкама не примењује број 404-52/2020-02 од 15.09.2020. године; 

- Одлуке и закључци Скупштине општине Жабари и Општинског већа општине Жабари и 

овлашћења Председника општине; 

- Програма, обавештења и остале докуметнтације одобрене од стране министарства и 

канцеларија Владе Републике Србије. 
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3. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

У току 2021. године је донета одлука о спровођењу поступка јавних набавки у складу са 

Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019), и то:  

 РАДОВИ ДОБРА УСЛУГЕ УКУПНО 

Отворени поступак 5 1 3 9 

Отворени поступак - оквирни споразум 1 / / 1 

УКУПНО  6 1 3 10 

 

Пројекти су реализовани средствима из буџета општине Жабари и буџета Републике 

Србије.  

 

Број  
Поступа

к 

Процењена 

вредност 

ЈН 

Предмет јавне 

набавке 

Извођач радова/Извршилац 

услуга/Добављач 

Вредност 

уговора без 

ПДВ-а 

Вредност 

уговора са 

ПДВ-ом 

Датум 

закључењ

а уговора 

1/2021  

 

404-

6/2020-

02 

Отворени 

поступак 
26.910.477,6

0 

ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈ

И ОБЈЕКТА 

ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД 

У ЖАБАРИМА  

Заједничка понуда:  

Носилац посла:  

RUKI COOP DOO SLADAJA, 

DESPOTOVAC, 103229839, 

17534882, /, /, 35215, Sladaja 

Чланови групе:  

- TEMING 

ELECTROTECHNOLOGY DOO 

NIŠ, CARA DUŠANA 90, 

106952327, 20712597, CARA 

DUŠANA, 90, 18000, Niš 

- 

KOVILOVAĈADOO,101360794

, 07126875, SAVE 

KOVAĈEVIĆA 14, 35213, 

DESPOTOVAC 

- PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU PROMET I 

USLUGE FRENKI-ALARM 

DOO, VALJEVO, 100070559, 

07626304, Naselje Oslobodioca 

Valjeva 73/6, 14000,Valjevo 

24.006.298,67 28.807.558,40 
23.07.2021

. 

6/2021 

 

404-

38/2021-

02 

Отворени 

поступак 
28.666.107,0

0 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине Жабари – 

Влашки До, 

Александровац, 

Свињарево, 

Ореовица, Жабари, 

Породин и 

Витежево 

PZP POŢAREVAC DOO 

POŢAREVAC, 100440287, Trg 

Radomira Vujovića, 1/II, 

Poţarevac, 12000, Srbija 

28.335.392,14 34.002.470,57 
23.07.2021

. 

7/2021 

 

401-

3/2021-

01 

Отворени 

поступак 
3.949.326,00 

Санација бујичних 

потока – 

обезбеђивање 

протицајног 

профила бујичних 

потока у општини 

Жабари 

VODOPRIVREDA DOO 

POŢAREVAC, 100442147, 

Svetosavska, 33, Poţarevac, 

12000, Srbija 

3.940.107,90 4.728.129,48 
04.06.2021

. 

9/2021 

 

404-

58/2020-

02 

Отворени 

поступак 
3.041.080,00 

Геодетске услуге – 

израда КТП-а за 

канализациону 

мрежу у општини 

Жабари 

Решењем број 4-00-648/2021 од 

07.10.2021. године, Републичка 

комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки је 

по захтеву за заштиту права 

«ГЕО ЖУПА» Момчило 

Ђорђевић пр из Александровца 

у целини поништила отворени 

поступак јавне набавке. 

0,00 0,00 / 
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10/2021 

 

404-

59/2021-

01 

Отворени 

поступак 
1.700.000,00 

Набавка адресних 

таблица и бројева  

IZDAVAĈKO PREDUZEĆE 

EPOHA DOO POŢEGA, 

101813534, 07393687, 

BAKIONICA, BB, 31210, 

Bakionica 

1.674.184,50 2.009.021,40 
18.10.2021

. 

11/2021 

 

404-

65/2021-

02 

Отворени 

поступак 
14.442.685,0

0 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине Жабари – 

Витежево, 

Породин, Брзоходе 

и Точка 

На основу решења Републичке 

комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки 

број 4-00-794/2021 од 

03.12.2022. године, одбијен је 

захтев за заштиту права 

подносиоца захтева групе 

понуђача коју чине понуђач 

„Арбаг“ д.о.о. Аранђеловац, као 

овлашћени члан групе 

понуђача, и понуђач „Саба 

Белча“ д.о.о. Прешево, као члан 

групе, као неоснован. 

0,00 0,00 / 

12/2021 

 

404-

71/2021-

02 

Отворени 

поступак 
6.000.000,00 

Израда техничке 

документације за 

реконструкцију 

водоводне мреже у 

општини Жабари – 

ИДР, ПГД и ПЗИ 

ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД, 

102007907, Браће Срнића, 23а, 

Београд (Звездара), 11050, 

Србија 
3.940.000,00 4.728.000,00 

30.11.2021

. 

13/2021 

 

404-

77/2021-

02 

Отворени 

поступак 

- оквирни 

споразум 

70.000.000,0

0 

Модернизација 

система јавне 

расвете применом 

паметне ЛЕД 

технологије 

ЕНЕРГОТРАДЕ ДОО, 

100264719, ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЋА 52, БЕОГРАД, 

11050, Србија 

СМАРТ ЛИГХТС д.о.о. 

Београд, 111773181, 

ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 

6/М/Б36, Нови Београд, 11070, 

Србија 

69.913.870,00 83.896.644,00 
22.12.2021

. 

14/2021 

 

404-

81/2021-

02 

Отворени 

поступак 
3.041.080,00 

Геодетске услуге – 

израда КТП-а за 

канализациону 

мрежу у општини 

Жабари  

Поднет захтев за заштиту права 

у поступцима јавних набавки 
0,00 0,00 /  

16/2021 

 

404-

96/2021-

02 

Отворени 

поступак 
4.924.002,87 

Извођење радова на 

изградњи јавне 

површине локалног 

општинског јавног 

пута ПРВА ФАЗА у 

оквиру планираног 

грађевинског 

подручја насеља 

Александровац, на 

к.п.бр. 9068, 8724, 

9069/1 и 8890 К.О. 

Александровац 

За јавну набавку је донета 

одлука о спровођењу поступка, 

а поступак ће се спроводити у 

2022. години. 

0,00 0,00  / 

          131.809.853,21 158.171.823,85   
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План јавних набавки за 2021. годину општинске управе донет је 10.02.2021. 

године под бројем 404-15/2021-01.  
 

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), 

План јавних набавки и измене плана јавних набавки су објављени на Порталу јавних 

набаки и на интернет страници општине Жабари. 
Верзија 

плана 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Датум 

усвајања 
10.02.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 02.09.2021. 28.09.2021. 20.10.2021. 02.11.2021. 29.12.2021 

 

РАДОВИ 153.620.241,23 

УСЛУГЕ 38.616.836,00 

ДОБРА 10.721.263,00 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ БЕЗ ПДВ-А 

202.958.340,23 

 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Наручилац Општинска управа општине Жабари 

Година плана 2021 

Верзија плана 8 

Датум 

усвајања 
29.12.2021 

Р.бр. Врста 

предмета 

Предмет јавне 

набавке 

Процењена 

вредност 

Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покретања 

ЦПВ 

0001 Радови Грађевински радови на 

реконструкцији 

објекта Центра за 

социјални рад у 

Жабарима 

26.910.477,60 Отворени 

поступак 

1. квартал 45000000 - 

Грађевински радови 

0002 Услуге Набавка услуге израде 

Идејног пројекта 

санације и 

рекултивације 

неуређених дивљих 

депонија на 

територији општине 

Жабари 

3.500.000,00 Отворени 

поступак 

1. квартал 71320000 - Услуге 

техничког 

пројектовања 

0003 Услуге Превоз ученика 

основних и средњих 

школа са територије 

општине Жабари 

10.909.090,00 Отворени 

поступак 

1. квартал 60130000 - Услуге 

друмског путничког 

превоза за посебне 

намене 

0004 Услуге Услуга поступка 

усаглашења са 

захтевима Закона о 

јавној својини 

општине Жабари 

12.000.000,00 Отворени 

поступак 

1. квартал 71241000 - Студије 

изводљивости, 

саветодавне услуге, 

анализа 

0005 Услуге Набавка услуга 

одржавања и 

ажурирања софтвера 

1.166.666,00 Преговарачки 

поступак без 

објављивања 

јавног позива 

1. квартал 72267000 - Услуге 

одржавања и 

поправке софтвера 

0006 Услуге Услуге дератизација и 

сузбијања комараца 

2.000.000,00 Отворени 

поступак 

1. квартал 90700000 - Услуге у 

области заштите 

животне средине 

0007 Добра Набавка и испорука 

електричне енергије 

1.333.333,00 Отворени 

поступак 

2. квартал 09310000 - 

Електрична енергија 
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0008 Радови Асфалтирање путева 

на територији 

општине Жабари – 

Влашки До, 

Александровац, 

Свињарево, Ореовица, 

Жабари, Породин и 

Витежево 

28.666.107,00 Отворени 

поступак 

2. квартал 45233140 - Радови на 

путевима 

0009 Радови Санација бујичних 

потока – обезбеђивање 

протицајног профила 

бујичних потока у 

општини Жабари 

3.949.926,00 Отворени 

поступак 

2. квартал 45246410 - Радови на 

одржавању објеката 

за заштиту од 

поплава 

0010 Услуге Геодетске услуге – 

израда КТП-а за 

канализациону мрежу 

у општини Жабари  

3.041.080,00 Отворени 

поступак 

3. квартал 71250000 - 

Архитектонске, 

техничке и геодетске 

услуге 

0011 Добра Набавка табли са 

називима улица и 

таблица кућних 

бројева у  општини 

Жабари 

1.700.000,00 Отворени 

поступак 

3. квартал 34992300 - Уличне 

ознаке 

0012 Радови Асфалтирање путева 

на територији 

општине Жабари –  

Витежево, Породин, 

Брзоходе и Точка 

14.442.685,00 Отворени 

поступак 

3. квартал 45233140 - Радови на 

путевима 

0013 Радови Извођење радова на 

изградњи јавне 

површине локалног 

општинског јавног 

пута ПРВА ФАЗА у 

оквиру планираног 

грађевинског подручја 

насеља 

Александровац, на 

к.п.бр. 9068, 8724, 

9069/1 и 8890 К.О. 

Александровац  

4.727.042,76 Отворени 

поступак 

4. квартал 45233140 - Радови на 

путевима 

0014 Услуге Израда техничке 

документације за 

реконструкцију 

водоводне мреже у 

општини Жабари – 

ИДР, ПГД и ПЗИ 

6.000.000,00 Отворени 

поступак 

4. квартал 71242000 - Израда 

пројеката и нацрта, 

процена трошкова 

0015 Радови Модернизација 

система јавне расвете 

применом паметне 

ЛЕД технологије 

70.000.000,00 Отворени 

поступак 

4. квартал 45310000 - 

Електроинсталациони 

радови 

0016 Добра Набавка технике и 

опреме за ПУ 

„Моравски цвет“ 

Жабари  – кухиња и 

два вешераја 

7.687.930,00 Отворени 

поступак 

4. квартал 39221000 - Кухињска 

опрема 

0017 Радови Извођење радова на 

изградњи јавне површине 

локалног општинског 

јавног пута ПРВА ФАЗА 

у оквиру планираног 

грађевинског подручја 

насеља Александровац, 

на к.п.бр. 9068, 8724, 

9069/1 и 8890 К.О. 

Александровац  

4.924.002,87 Отворени 

поступак 

4. квартал 45233140 - Радови на 

путевима 
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

РАДОВИ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

1/2021 - Грађевински радови на реконструкцији објекта  

Центра за социјални рад у Жабарима 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Oтворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Грађевински радови на реконструкцији објекта 

Центра за социјални рад у Жабарима 

Редни број јавне набавке 1/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0001  

Процењена вредност – 26.910.477,60 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Влада Републике Србије Канцеларија за управљање јавним 

улагањима 

На основу уговора о правима и обавезама Канцеларије за 

управљање јавним улагањима и општине Жабари у реализацији 

пројекта обнове и унапређења објекта зграде Центра за социјални 

рад у Жабарима број 404-6/2020-02 од 28.01.2020. године 

 

Број поднетих понуда: 10. 

Р.бр. Сви понуђачи су поднели понуде као Група понуђача 

1. AD SPEKTAR INVEST, 100875643, 07115903, VOJVODE MIŠIĆA 37, 35250, PARAĆIN 

SIGURNOST DOO NIŠ,100667551, 06470289, VUKADINA JOCIĆA, 19, 18000,Niš 

ALARM-ELEKTRONIK USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA GORAN VESELINOVIĆ PR PARAĆIN, 

103428914, 56627553, VOJVODE MIŠIĆA, 3, 35250,PARAĆIN 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 25.159.187,90 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 30.191.025,48 РСД 

2. RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC, 103229839, 17534882, /, /, 35215, Sladaja 

TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90, 106952327, 20712597, CARA 

DUŠANA, 90, 18000, Niš 

KOVILOVAĈA DOO,101360794, 07126875, SAVE KOVAĈEVIĆA 14,35213, DESPOTOVAC 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FRENKI-ALARM DOO, VALJEVO, 

100070559, 07626304, Naselje Oslobodioca Valjeva 73/6,14000, Valjevo 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 24.006.298,67 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 28.807.558,40 РСД 

3. MIZONI DOO BEOGRAD,104078476, 20086238, Kraljice Katarine, 91,11030,Beograd (Ĉukarica) 

PROTEC ENGINEERING DOO BEOGRAD, 103836996, 20032235, ŠAVNIĈKA, 50, 11030, Beograd 

(Ĉukarica) 

LEVER INŢENJERING DOO BEOGRAD, 102662714, 17458663, USTANIĈKA, 64/XVII, 11010, 

Beograd (Voţdovac) 

LUNATRONIK DOO BEOGRAD, 102104653, 07526610, Poţeška, 36, 11030, BEOGRAD 

(ĈUKARICA) 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 25.889.611,15 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 31.067.533,42 РСД 

4. COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, 106512878, 20619252, Kneza Miloša, bb, 35210, 

Svilajnac 

TECHNOSECTOR DOO KRAGUJEVAC, 106515039, 20619872, KRALJA ALEKSANDRA PRVOG 

KARAĐORĐEVIĆA, 34, 34000, Kragujevac 
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 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 24.145.992,84 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 28.975.191,40 РСД 

5. SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR, 100017369, 08286523, Adi Endre, 27, 25000, Sombor 

DALKOM DOO SMEDEREVO, 103963186, 20061359, SRPSKOG SOVJETA, 1 A, 11300, 

Smederevo 

WATCHOUT SECURITY DOO, 106460446, 20606576, KRALJA ALEKSANDRA I 

KARAĐORĐEVIĆA 132, 34000, KRAGUJEVAC 

KVM TEHNIK DOO, 109905411, 21264776, Đure Daniĉića 6, lokal 1, 11300, Smederevo 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 22.668.473,41 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 27.202.168,09 РСД 

6. PRESEK DOO NIŠ, 107317482, 20779900, SOLUNSKIH RATNIKA, 57, 18000, Niš 

AMS ELECTRONIC DOO, NIŠ, 104204910, 20112328, Borislava Nikolića Serjoţe, 38, 18000, NIŠ 

(PANTELEJ) 

QUADEL DOO NIŠ, 100185045, 06256520, Zorana Radosavljevića Ĉupe, 30, 18000, NIŠ 

(PANTELEJ) 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 26.491.520,75 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 31.789.824,90 РСД 

7. KUĆA STIL DOO SVILAJNAC, 101475828, 17278231, Kralja Petra Prvog, bb, 35210, Svilajnac 

PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZVODJENJE 

GRADJEVINSKIH RADOVA I IZRADU SILOSA STATIK DOO, KOVIN, 101406319, 08246874, 

Smederevska, 72, 26220, KOVIN 

METRO SECURITY DOO KRAGUJEVAC, 103920394, 20048786, Kralja Petra I, 8 B, 34000, 

KRAGUJEVAC 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 21.983.354,88 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 26.380.025,85 РСД 

8. Komunalno preduzeće "Dimniĉar" ad Beograd, 100124790, 07037899, Deligradska 26,  

11000, Beograd 

FITIŠ-JU PREDUZEĆE ZA INŢENJERING I PROIZVODNJU PROTIVPOŢARNIH I ALARMNIH 

SISTEMA I SISTEMA INTERNE TELEVIZIJE,DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU 

SUBOTICA, 100838664, 08193860, Petra Svaĉića, 12a, 24000, Subotica 

THERMO FRIGO EXPERT DOO, 112243697, 21633801, BOSANSKA, 10, 11211, BORĈA 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 24.616.590,68 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 29.539.908,82 РСД 

9. JOVIĆ-GRADNJA DOO POŢAREVAC, 103565368, 17585304, VARDARSKA, 10/20, 12000, 

Poţarevac  

TVI DOO, 106707005, 20663987, STOJANA MATIĆA, 44/2, 11136, Beograd (Ĉukarica) 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 20.195.712,52 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 24.234.855,02 РСД 

10. Jastrebac dimnjaci d.o.o., 105408284, 20371269, S. Sovjeta, 7/24, 11300, Smederevo 

MULTITEK ELEKTRONIK DOO LESKOVAC, 104800409, 20221950, STEVANA SREMCA, 14, 16000, 

Leskovac 

INVESTGRADNJA DOO LESKOVAC, 103407679, 17558935, Jug Bogdanova, bb,  

16000, Leskovac 

ELEKTROLUKS 012 DOO, 106307551, 20575263, LOLE RIBARA, 67, 12000, Poţarevac 

 Укупна цена понуде без ПДВ-а: 22.646.862,76 РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 27.176.235,31 РСД 
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Неприхватљиве понуде:  

Р.бр. Групе понуђача Разлози за одбијање 

1. 

MIZONI DOO BEOGRAD, 104078476, 

20086238, Kraljice Katarine, 91, 11030, 

Beograd (Ĉukarica) 

PROTEC ENGINEERING DOO BEOGRAD, 

103836996, 20032235, ŠAVNIĈKA, 50,11030, 

Beograd (Ĉukarica) 

LEVER INŢENJERING DOO BEOGRAD, 

102662714, 17458663, USTANIĈKA, 64/XVII, 

11010, Beograd (Voţdovac) 

LUNATRONIK DOO BEOGRAD, 

102104653, 07526610, Poţeška, 36, 11030, 

BEOGRAD (ĈUKARICA) 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

-  члана 144. став 1. тачка 4. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер понуђач није доставио средство 

обезбеђења за озбиљност понуде, у складу 

са документацијом о набавци. 

 

 

 

2. 

COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, 

106512878, 20619252, Kneza Miloša, bb, 

35210, Svilajnac 

TECHNOSECTOR DOO KRAGUJEVAC, 

106515039, 20619872, KRALJA 

ALEKSANDRA PRVOG KARAĐORĐEVIĆA, 

34, 34000, Kragujevac 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 6. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер је понуђач у обрасцу понуде 

уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 24.145.992,84 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 28.975.191,40 РСД 

У моделу уговора је уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 23.723.045,24 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 28.467.654,28 РСД 

У обрасцу структуре цене је уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 23.723.045,24 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 28.467.654,28 РСД 

3. 

SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR, 

100017369, 08286523, Adi Endre, 27,  

25000, Sombor 

DALKOM DOO SMEDEREVO, 103963186, 

20061359, SRPSKOG SOVJETA, 1 A,  

11300, Smederevo 

WATCHOUT SECURITY DOO, 106460446, 

20606576, KRALJA ALEKSANDRA I 

KARAĐORĐEVIĆA 132,  

34000, KRAGUJEVAC 

KVM TEHNIK DOO, 109905411, 21264776, 

Đure Daniĉića 6, lokal 1, 11300, Smederevo 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 91/19), јер достављени докази у 

обрасцу о произвођачима материјала и 

опреме не испуњавају прописане 

критеријуме у складу са документацијом о 

набавци. 

4. 

KUĆA STIL DOO SVILAJNAC, 101475828, 

17278231, Kralja Petra Prvog, bb, 35210, 

Svilajnac 

PRIVREDNO DRUŠTVO SA 

OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA I 

IZRADU SILOSA STATIK DOO, KOVIN, 

101406319, 08246874, Smederevska, 72, 

26220, KOVIN 

METRO SECURITY DOO KRAGUJEVAC, 

103920394, 20048786, Kralja Petra I, 8 B,  

34000, KRAGUJEVAC 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 6. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер је понуђач у обрасцу понуде 

уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 21.983.354,88 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 26.380.025,85 РСД 

У моделу уговора је уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 22.014.351,78 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 26.417.222,13 РСД 

У обрасцу структуре цене је уписао: 

Укупна цена без ПДВ-а: 21.983.354,88 РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом: 26.380.025,85 РСД 
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5. 

JOVIĆ-GRADNJA DOO POŢAREVAC, 

103565368, 17585304, VARDARSKA, 10/20, 

12000, Poţarevac 

TVI DOO, 106707005, 20663987, STOJANA 

MATIĆA, 44/2, 11136, Beograd (Ĉukarica) 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 91/19), јер достављени докази у 

обрасцу о произвођачима материјала и 

опреме не испуњавају прописане 

критеријуме у складу са документацијом о 

набавци. 

6. 

AD SPEKTAR INVEST, 100875643, 07115903, 

VOJVODE MIŠIĆA 37, 35250, PARAĆIN 

SIGURNOST DOO NIŠ, 100667551, 06470289, 

VUKADINA JOCIĆA, 19, 18000, Niš 

ALARM-ELEKTRONIK USLUGE SISTEMA 

OBEZBEĐENJA GORAN VESELINOVIĆ PR 

PARAĆIN,103428914, 56627553, VOJVODE 

MIŠIĆA, 3, 35250, PARAĆIN 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

-  члана 144. став 1. тачка 4. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер понуђач није доставио средство 

обезбеђења за озбиљност понуде, у складу 

са документацијом о набавци. 

- члана 144. став 1. тачка 6. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19) јер понуђач није доставио образац 

изјаве о преузимању обавеза, образац о 

произвођачима материјала и опреме и 

образац изјаве о обиласку локације у 

складу са документацијом о набавци. 

7. 

Jastrebac dimnjaci d.o.o., 105408284, 

20371269, S. Sovjeta, 7/24, 11300, 

Smederevo 

MULTITEK ELEKTRONIK DOO 

LESKOVAC, 104800409, 20221950, 

STEVANA SREMCA, 14, 

16000, Leskovac 

INVESTGRADNJA DOO LESKOVAC, 

103407679, 17558935, Jug Bogdanova, bb,  

16000, Leskovac 

ELEKTROLUKS 012 DOO, 106307551, 

20575263, LOLE RIBARA, 67, 12000, 

Poţarevac 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 

91/19), јер достављени докази у обрасцу о 

произвођачима материјала и опреме не 

испуњавају прописане критеријуме у 

складу са документацијом о набавци. 

 

Прихватљиве понуде:  

Ранг листа понуђача:  

Р.бр. Групе понуђача 
Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

1. 

RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC, 103229839, 17534882, /, /, 35215, Sladaja 

TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90, 106952327, 20712597, 

CARA DUŠANA, 90, 18000, Niš 

KOVILOVAĈA DOO, 101360794, 07126875, SAVE KOVAĈEVIĆA 14, 

35213,DESPOTOVAC 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FRENKI-ALARM DOO, VALJEVO, 

100070559, 07626304, Naselje Oslobodioca Valjeva 73/6, 14000,Valjevo 

24.006.298,67 

динара 

2. 

Komunalno preduzeće "Dimniĉar" ad Beograd, 100124790, 07037899, Deligradska 26, 11000, 

Beograd 

FITIŠ-JU PREDUZEĆE ZA INŢENJERING I PROIZVODNJU PROTIVPOŢARNIH I 

ALARMNIH SISTEMA I SISTEMA INTERNE TELEVIZIJE,DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM 

ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA, 100838664, 08193860, Petra Svaĉića, 12a, 24000, Subotica 

THERMO FRIGO EXPERT DOO, 112243697, 21633801, BOSANSKA, 10, 11211, 

BORĈA 

24.616.590,68 

динара 
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3. 

PRESEK DOO NIŠ, 107317482, 20779900, SOLUNSKIH RATNIKA, 57, 18000, Niš 

AMS ELECTRONIC DOO, NIŠ, 104204910, 20112328, Borislava Nikolića Serjoţe, 38,  

18000, NIŠ (PANTELEJ) 

QUADEL DOO NIŠ, 100185045, 06256520, Zorana Radosavljevića Ĉupe, 30, 18000, NIŠ 

(PANTELEJ) 

26.491.520,75 

динара 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-6/2020-02 од 23.04.2021. године 

објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 26.04.2020. године. 

Захтев за заштиту права поднет је од стране лица које је у предметном поступку јавне 

набавке учествовало као привредни субјект који је поднео заједничку понуду Јовић Градња 

ДОО Пожаревац (Водећи члан групе понуђача), Вардарска 10/20, 12000 Пожаревац и ТВИ 

ДОО Београд (Чукарица) (Члан групе понуђача) Стојана Матића 44/2, 11030 Београд 

(Чукарица), путем Портала јавних набавки дана 27.04.2021. године 

Захтев за заштиту права поднет је преко пуномоћника адвоката Саше Варинца, ул. 

Томаша Јежа бр. 16. Београд за понуђача – понуда групе понуђача коју чине „KUĆA-STIL“ 

d.o.o. ул. Краља Петра Првог бб, 35210 Свилајнац, као овлашћени члан групе за подношење 

захтева и чланови групе „METRO SECURITY“ д.о.о. Крагујевац и „STATIK“ д.о.о. Ковин, 

путем Портала јавних набавки дана 06.05.2021. године. 

 

На основу решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки број 4-00-319/2021 од 18.06.2021. године и решења број 4-00-357/2021 од 18.06.2021. 

године, оба захтева за заштиту права подносиоца Јовић Градња ДОО Пожаревац и „KUĆA-

STIL“ d.o.o. Свилајнац су одбијени у делу навода и за накнаду трошкова поступка заптите 

права, као неосновани. 

 

Уговор је закључен са понуђачем који је поднео заједничку понуду  

RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC, 103229839, 17534882, /, /, 35215, 

Sladaja 

TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90, 106952327, 

20712597,  

CARA DUŠANA, 90, 18000, Niš 

KOVILOVAĈA DOO, 101360794, 07126875, SAVE KOVAĈEVIĆA 14, 35213, 

DESPOTOVAC 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FRENKI-ALARM DOO, 

VALJEVO, 100070559, 07626304, Naselje Oslobodioca Valjeva 73/6, 14000,Valjevo,  

чија је понуда број 02-02-064 oд 16.03.2021. године, оцењена као најповољнија. 

 

Вредност уговора: 24.006.298,67 динара без ПДВ-а, односно 28.807.558,40 динара са 

ПДВ-ом. 
 Извођач радова је уведен у посао 16.08.2021. године 

Рок извођења радова  је 150 календарских дана од увођења у посао извођача радова. 

 

На основу уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним 

улагањима и општине Жабари у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта зграде 

Центра за социјални рад у Жабарима број 404-6/2020-02 од 28.01.2020. године, дефинисане 

су активности потписника. 

Средства за реализацију Програма обезбеђена су из међународне развојне помоћи, 

финансијских и нефинансијских донација и кредита, као и из буџета Републике Србије у 

складу са ликвидним могућностима буџета и буџета јединица локалне самоуправе. 

Носилац реализације програма је јединица локалне самоуправе, која, по добијању 

обавештења од Канцеларије да су обезбеђена потребна финансијска средства за реализацију  
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пројекта покреће, спроводи поступак јавне набавке и закључује уговор са извођачем радова 

уз потпис Канцеларије као координатора. 

Канцеларија врши плаћање по ситуацијама из уговорене вредности радова по 

Пројекту. 

 

 

Законом о порезу на додату вредност прописано је да се може ослободити од плаћања 

ПДВ промет добара и услуга који се врши на основу међународних уговора. 

 

 

Подаци о међународном уговору: 

Назив уговора: Споразум о изменама и допунама који се односи на Споразум о 

финансирању између Републике Србије и Немачке развојне банке KFW програм "Јачање 

социјалне инфраструктуре 

у општинама погођеним мигрантском кризом" 

Број уговора: Сл. гласник 16/19 - KFW 

Датум потписивања: 09.11.2016. 

 

Од увођења у посао до 31.12.2021. године, извођач радова је доставио следеће 

ситуације за изведене радове и за које је извршено ослобађање од ПДВ-а:  

 

  

Вредност без 

ПДВ-а 

Потврда о 

пореском 

ослобођењу 

Укупна вредност 

изведених радова 

по ситуацијама  

Укупно 

правдање 

аванса по 

ситуацијама  

Укупно за 

плаћање по 

ситуацијама  

Уговорено без ПДВ-

а 
24.006.298,67         

Авансна ситуација 7.201.889,60 16.09.2021.       

Прва привремена 

ситуација 
752.658,00 18.10.2021. 752.658,00 225.797,40 526.860,60 

Друга привремена 

ситуација 
2.747.847,00 09.11.2021. 2.747.847,00 824.354,10 1.923.492,90 

Трећа привремена 

ситуација 
6.360.052,90 14.12.2021. 6.360.052,90 1.908.015,87 4.452.037,03 

Четврта привремена 

ситуација  
3.308.885,50 29.12.2021. 3.308.885,50 992.665,65 2.316.219,85 

  

 

  13.169.443,40 3.950.833,02 9.218.610,38 

 

 Канцеларија за управљање јавним улагањима је до 31.12.2021. године, извршила 

плаћање по авансној ситуацији, првој, другој и трећој привременој ситуацији у износу од 

16.420.499,98 дианра без ПДВ-а. 
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6/2021 - Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Влашки До, 

Александровац, Свињарево, Ореовица, Жабари, Породин и Витежево 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Oтворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Влашки До, 

Александровац, Свињарево, Ореовица, Жабари, Породин и 

Витежево 

Редни број јавне набавке 6/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0008  

Процењена вредност – 28.666.107,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари  

 

На поднети захтев за заштиту права у фази пре истека рока за подношење понуда, 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је донела Решење број 

4-00-387/2021 од 08.06.2021. године, којим је усвојен као основан захтев за заштиту права и 

надоканаду трошкова подносиоца захтева „АРБАГ“ д.о.о. Аранђеловац и делимично 

поништио отворени поступак јавне набавке радова. 

Након усвајања захтева за заштиту права и делимичног поништавања отвореног 

плоступка јавне набавке по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки број 4-00-387/2021 од 08.06.2021. године, наручилац је наставио поступак 

предметне јавне набавке са изменама конкурсне документације (критеријуми за 

квалитативни избор привредног субјекта) и продужио рок за достављање понуда. 

 

Број поднетих понуда: 1. 

PZP POŢAREVAC DOO POŢAREVAC, Trg Radomira Vujovića, 1/II, PIB 100440287 – носилац 

посла,  

Подизвођач: COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, Kneza Miloša, bb, 35210 Svilajnac,  

PIB 106512878 

Део уговора који ће извршити подизвођач:припремне, земљане и део радова на уградњи 

камена 

Проценат: 34% 

 

Неприхватљиве понуде: Нема. 

Прихватљива понуда:  

Ранг листа понуђача:  

Р.бр. Понуђач 

Понуђена 

цена (без 

ПДВ-а) 

1. 

PZP POŢAREVAC DOO POŢAREVAC, Trg Radomira Vujovića, 1/II, PIB 

100440287 – носилац посла,  

Подизвођач: COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, Kneza Miloša, bb, 35210 

Svilajnac,  

28.335.392,14 
динара 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-38/2021-02 од 22.07.2021. године 

објавио на Порталу јавних набавки дана 22.07.2021. године. 

Уговор је закључен са понуђачем који је поднео са подизвођачем PZP POŢAREVAC 

DOO POŢAREVAC, Trg Radomira Vujovića, 1/II, PIB 100440287 – носилац посла,  

Подизвођач: COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC, Kneza Miloša, bb, 35210 

Svilajnac, 

чија је понуда број 3/135   од 16.07.2021. године, оцењена као прихватљива. 
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Вредност уговора 28.335.392,14 динара без ПДВ-а, 5.667.078,43 динара ПДВ, 

односно 34.002.470,57 динара са ПДВ-ом. 

Извођач радова је уведен у посао 04.08.2021. године. 

Рок извођења радова 90 календарских дана од увођења у посао извођача радова 

Радови су завршени у уговореном року 29.10.2021. године, изведене су следеће 

деонице: 

 

 

Р.бр. Пројекат  дужина 
Вредност 

без ПДВ-а 
ПДВ 

Вредност са 

ПДВ-ом 

            

1. ВЛАШКИ ДО         

1. Војводе Путника, Влашки До 158,11 896.354,45 179.270,89 1.075.625,34 

2. Ђуре Јакшића, Влашки До 153,43 981.861,41 196.372,28 1.178.233,69 

3. Живојина Мишића, Влашки До 154,24 1.021.733,64 204.346,73 1.226.080,37 

4. Његошева (два крака), Влашки До 131,28 805.024,18 161.004,84 966.029,02 

    597,06 3.704.973,68 740.994,74 4.445.968,42 

            

2. АЛЕКСАНДРОВАЦ         

5. 

Мите апотекара и Тихомира Димитријевића, 

Александровац,  
674,28 4.139.524,35 827.904,87 4.967.429,22 

6. 

Локални пут на к.п.бр. 9066 К.О. 

Александровац 
78,88 1.039.362,31 207.872,46 1.247.234,77 

    753,16 5.178.886,66 1.035.777,33 6.214.663,99 

            

3. СВИЊАРЕВО         

7. Устаничка, Свињарево 347,85 3.271.450,44 654.290,09 3.925.740,53 

    347,85 3.271.450,44 654.290,09 3.925.740,53 

            

4. ОРЕОВИЦА         

8. Ореовица - Милована Минића 119,48 1.135.681,23 227.136,25 1.362.817,48 

9. Ореовица - Николе Тесле 119,48 984.274,61 196.854,92 1.181.129,53 

10. Ореовица - Коче Поповића 98,54 752.524,58 150.504,92 903.029,50 

11. Ореовица - Боже Јовановића 143,86 1.169.410,74 233.882,15 1.403.292,89 

12. Ореовица - Љубе Шоше 87,18 765.428,93 153.085,79 918.514,72 

13. Ореовица - Моше Пијаде 137,12 1.281.219,47 256.243,89 1.537.463,36 

14. Ореовица - Ж. Ивановића  28,84 2.264.747,83 452.949,57 2.717.697,40 

    734,50 8.353.287,39 1.670.657,48 10.023.944,87 

            

5. ЖАБАРИ         

15. Милице Радовановић, Жабари  139,75 942.428,93 188.485,79 1.130.914,72 

16. Александра Милетића, Жабари 171,28 1.496.568,32 299.313,66 1.795.881,98 

17. Смедеревска, Жабари 70,88 508.458,37 101.691,67 610.150,04 

    381,91 2.947.455,62 589.491,12 3.536.946,74 

            

6. ПОРОДИН         

18. 8. октобар, Породин, 182,78 1.419.250,24 283.850,05 1.703.100,29 

19. Спасовданска,  Породин 108,47 818.496,95 163.699,39 982.196,34 

    291,25 2.237.747,19 447.549,44 2.685.296,63 
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7. ВИТЕЖЕВО          

20. Витежево, Бељево,  343,78 2.640.915,62 528.183,12 3.169.098,74 

    343,78 2.640.915,62 528.183,12 3.169.098,74 

            

    3.449,51 28.334.716,60 5.666.943,32 34.001.659,92 

 

 

7/2021 – Санација бујичних потока – обезбеђивање протицајног профила бујичних 

потока у општини Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Oтворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Санација бујичних потока – обезбеђивање протицајног профила 

бујичних потока у општини Жабари 

Редни број јавне набавке 7/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0009  

Процењена вредност – 3.949.326,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања На основу уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за 

програм локалне самоуправе који је закључен између Министарства 

државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд 

(број: 401-00-314/63/2021-24 од 23.03.2021. године) и Општине Жабари, 

Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари (број: 401-3/2021-01 од 25.03.2021. 

године). 

 

Број поднетих понуда: 1. 

ВОДОПРИВРЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦ, 100442147, 07282087, Светосавска, 33, 12000, 

Пожаревац 

 

Неприхватљиве понуде: Нема. 

 

Прихватљива понуда:  

Ранг листа понуђача:  

Р.бр. Понуђач Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 
ВОДОПРИВРЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦ, 100442147, 07282087, 

Светосавска, 33, 12000, Пожаревац 
3.940.107,90 

динара 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 401-3/2021-01 од 03.06.2021. године 

објавио на Порталу јавних набавки дана 03.06.2021. године. 

Уговор је закључен са понуђачем ВОДОПРИВРЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦ, 100442147, 

07282087, Светосавска, 33, 12000, Пожаревац чија је понуда број 02-113 од 25.05.2021. 

године, оцењена као прихватљива. 

Вредност уговора 3.940.107,90 динара без ПДВ-а, 788.021,58 динара ПДВ, односно 

4.728.129,48 динара са ПДВ-ом. 

Извођач радова је уведен у посао 21.06.2021. године. 

Рок извођења радова 45 календарских дана од увођења у посао извођача радова. 

Локација извођења радова:  

1. Александровац – Радови на уређењу „Зојиног“ бујичног потока у насељу 

Александровац на КП8760 и КП8658 КО Александровац. Укупна дужина уређења канала 

износи L = 773.22 m. 
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2. Кочетин  - Радови на уређењу канала бујичних вода уз локални пут у насељу 

Кочетин (270 m) и уређење потока Чокордин од пропуста на локалном путу у дужини од 550 

m низводно и 50 m узводно, (КП2065, КО Кочетин). Укупна дужина уређења канала износи 

L = 766,30 m. 

На основу извода број 222 од 23.09.2021. године, Извођачу радова је плаћена окончана 

ситуација, у износу од 4.087.622,94 динара, средства Министарства државне управе и 

локалне самоуправе. 

На основу извода број 227 од 30.09.2021. године, Општина Жабари је извршила 

плаћање ПДВ-а по окончаној ситуацији у износу од 640.506,54 динара, и то:  

-  12.377,06 динара, средства Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

-  400.000,00 динара, средства општине Жабари, извор 13 – нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година,  

-  228.129,48 динара, средства општине Жабари, извор 1 – општи приходи и примања 

буџета. 

 

11/2021 – Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево, Породин,  

Брзоходе и Точка 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Oтворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Витежево, 

Породин, Брзоходе и Точка 

 

Редни број јавне набавке 11/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0012 

Процењена вредност – 14.442.685,00  динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 2. 

1. АРБАГ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, СТЕРИЈИНА, 2, 34300, Аранђеловац, 

Србија;Приватно трго-грађевинско предузеће "САБА БЕЛЧА" ДОО, Салвадора Аљендеа 22, 

17523, Прешево, Србија 

2. ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД KЛАДОВО, Ђердапски пут, бб, 19320, Kладово, Србија;ГП-

ЗОРАН-Р ДОО ДОЊА МУТНИЦА, Зајечарски пут, бб, 35255, Доња Мутница, Србија. 

 

Неприхватљиве понуде:  

1. АРБАГ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, 

СТЕРИЈИНА, 2, 34300, Аранђеловац, 

Србија;Приватно трго-грађевинско 

предузеће "САБА БЕЛЧА" ДОО, 

Салвадора Аљендеа 22, 17523, 

Прешево, Србија 

 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

- члана 144. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19), 

нису испуњени критеријуми за избор привредног 

субјекта у делу технички и стручни капацитет, 

техничка лица или тела – извођење радова, јер 

привредни субјект није доказао да располаже са 

10 грађевинских радника. 

2. ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД KЛАДОВО, 

Ђердапски пут, бб, 19320, Kладово, 

Србија; ГП-ЗОРАН-Р ДОО ДОЊА 

МУТНИЦА, Зајечарски пут, бб, 

35255, Доња Мутница, Србија. 

Понуда се одбија као неприхватљива на основу: 

-  члана 144. став 1. тачка 4. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19) 

јер понуђач није доставио средство обезбеђења 

за озбиљност понуде, у складу са 

документацијом о набавци. 
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У складу са чланпм 147. став 1. тач. 8) - наручилац је дана 19.10.2021. године донео 

одлуку о обустави поступка из разлога што су све понуде неприхватљиве. 

 

Прихватљива понуда: Нема. 

 

Захтев за заштиту права поднет је од стране лица које је у предметном поступку јавне 

набавке учествовало као привредни субјект - понуђач - група понуђача коју чине АРБАГ 

ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, ул. Стеријина бр.2, 34300 Аранђеловац - водећи члан групе и ПТГП 

САБА БЕЛЧА ДОО ПРЕШЕВО, ул. Салвадора Аљендеа бр. 22, 17523 Прешево, путем 

Портала јавних набавки дана 29.10.2021 14:15:31, број 78/21. 

На основу решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки број 4-00-794/2021 од 03.12.2022. године, одбијен је захтев за заштиту права 

подносиоца захтева групе понуђача коју чине понуђач „Арбаг“ д.о.о. Аранђеловац, као 

овлашћени члан групе понуђача, и понуђач „Саба Белча“ д.о.о. Прешево, као члан групе, као 

неоснован. 

 

 

16/2021 – Извођење радова на изградњи јавне површине локалног општинског јавног 

пута  

ПРВА ФАЗА у оквиру планираног грађевинског подручја насеља Александровац,  

на к.п.бр. 9068, 8724, 9069/1 и 8890 К.О. Александровац 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак  

Предмет јавне набавке 

Извођење радова на изградњи јавне површине локалног 

општинског јавног пута ПРВА ФАЗА у оквиру планираног 

грађевинског подручја насеља Александровац,  

на к.п.бр. 9068, 8724, 9069/1 и 8890 К.О. Александровац 

Редни број јавне набавке 16/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0017 

Процењена вредност – 4.924.002,87 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања          Средства за планирану набавку предвиђена су на основу Одлуке о 

првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2021. 

годину („Службени гласник општине Жабари“, бр. 1/2021) и Уговора о 

суфинансирању програма подршке унапређења развоја недовољно 

развијених општина за Програм 2, који је закључен са Кабинетом 

минстра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно 

развијених општина на територији општине Жабари број 401-01-5/2021-

01/39 од 18.11.2021. године и Општине Жабари број 400-121/2021-01 од 

21.11.2021. године. 

 

Уговором су Општини Жабари додељена средства у износу од 

4.727.042,76 динара са ПДВ-ом. Учешће општине Жабари је 

1.181.760,69 динара са ПДВ-ом. Укупна вредности пројекта износи 

5.908.803,46 динара са ПДВ-ом. 

Решењем о отварању апропријације из извора финансирања 07 -

трансфери других нивоа власти број 400-158/2021-01 од 30.12.2021. 

године средства су распоређена на,  

Раздео 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 7. – 

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 

„Извођење радова на изградњи јавне површине локалног 
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општинског јавног пута ПРВА ФАЗА у оквиру планираног 

грађевинског подручја насеља Александровац, на к.п.бр. 9068, 8724, 

9069/1 и 8890 К.О. Александровац“, 0701-7001, функција 451 – 

Друмски саобраћај, апропријација 201, економска класификација 511 – 

Зграде и грађевински објекти (5113 – Капитално одржавање зграда и 

објеката), у износу од 4.727.043,00 динара. 

На основу извода број 307 од 30.12.2021. године, Општина Жабари, 

рачун за извршење буџета, пренета су средства у износу од 4.727.042,76 

динара КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА. 

 

За јавну набавку је донета одлука о спровођењу поступка, а поступак ће се спроводити у 

2022. години. 

 

 

РАДОВИ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

13/2021 – Модeрнизација система јавне расвете применом паметне ЛЕД технологије 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка 
На основу члана 52. Закона о јавним набавкама – Отворени поступак и 

члана 66. Закона о јавним набавкама – Оквирни споразум 

Предмет јавне набавке 
Модeрнизација система јавне расвете применом паметне ЛЕД 

технологије 

Редни број јавне набавке 13/2021 -  РАДОВИ 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  позиција бр. 0015 

Процењена вредност – 70.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

По закљученом уговору плаћање се реализује у три буџетске године 

(2022, 2023 и 2024. години) и обавезе које доспевају у наредним 

буџетским годинама биће реализоване највише до износа средстава која 

ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години сходно Уредби о 

критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину 

прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због 

природе расхода, захтевају плаћање у више година 

 

 

 

Број поднетих понуда: 1.  

ЕНЕРГОТРАДЕ ДОО, 100264719, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 52, БЕОГРАД, 11050, Србија 

СМАРТ ЛИГХТС д.о.о. Београд, 111773181, ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 6/М/Б36, Нови 

Београд, 11070, Србија 

Неприхватљиве понуде: Нема. 

 

Прихватљива понуда:  

Ранг листа понуђача:  

Р.бр. Понуђач Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 

ЕНЕРГОТРАДЕ ДОО, 100264719, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 

52, БЕОГРАД, 11050, Србија 

СМАРТ ЛИГХТС д.о.о. Београд, 111773181, ВЛАДИМИРА 

ПОПОВИЋА 6/М/Б36, Нови Београд, 11070, Србија 
 

69.913.870,00 

динара 

 



 270 

Одлука о закључењу оквирног споразума је донета 15.12.2021. године. 

Оквирни споразум за извођење радова  је закључен са понуђачем 22.12.2021. године чија је 

понуда број 006/2021 од 06.12.2021. године, оцењена као прихватљива. 

На основу оквирног споразума закључен је појединачни уговор дана 24.12.2022. године 

којим се предвиђа плаћање у три буџетске године и то: 

-   2022. година – 20.000.000,00 РСД од укупне вредности појединачног уговора са ПДВ-ом. 

-   2023. година – 31.948.322,00 РСД од укупне вредности појединачног уговора са ПДВ-ом. 

-   2024. година – 31.948.322,00 РСД од укупне вредности појединачног уговора са ПДВ-ом. 

Вредност уговора 69.913.870,00 динара без ПДВ-а, односно 83.896.644,00 динара са ПДВ-ом. 

 

 

УСЛУГЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

9/2021 - Геодетске услуге – израда КТП-а  

за канализациону мрежу у општини Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Геодетске услуге – израда КТП-а за канализациону мрежу у 

општини Жабари 

Редни број јавне набавке 9/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0010 

Процењена вредност – 3.041.080,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 3. 

1. Nenad Todorović PR geodetske usluge GEOZOOM Svilajnac, 111900352, 65732980, 

RADOMIRA 

BISIĆA, 16, 35210, SVILAJNAC. 

2. NIKOLA MILIĆ PR GEODETSKI BIRO ŠANE-SV SVILAJNAC, 109250329, 64043021, 

SVETOG SAVE, 64, 35210, Svilajnac, 

3. BIRO ZA GEODETSKE I POSLOVNO-TEHNIĈKE USLUGE GEO-ŢUPA ĐORĐEVIĆ 

MOMĈILO PR, ALEKSANDROVAC, 100365889, 51736460, DVADESET DEVETOG 

NOVEMBRA, 21, 37230, ALEKSANDROVAC 

 

Неприхватљива понуда:  

Назив/име понуђача Понуђена цена/дин без ПДВ-а 

1. Nenad Todorović PR geodetske usluge GEOZOOM Svilajnac, 

RADOMIRA BISIĆA, 16, 35210, SVILAJNAC, Srbija 
1.900.625,00 

 

Прихватљиве понуде:  

Назив/име понуђача Понуђена цена/дин без ПДВ-а 

1. NIKOLA MILIĆ PR GEODETSKI BIRO ŠANE-SV 

SVILAJNAC, 109250329, 64043021, SVETOG SAVE, 64, 

35210, Svilajnac 
2.188.756,00 

2. BIRO ZA GEODETSKE I POSLOVNO-TEHNIĈKE 

USLUGE GEO-ŢUPA ĐORĐEVIĆ MOMĈILO PR, 

ALEKSANDROVAC, 100365889, 51736460, 

DVADESET DEVETOG NOVEMBRA, 21, 37230, 

ALEKSANDROVAC 

2.912.999,00 
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Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-58/2021-02 од 19.08.2021. године 

објавио на Порталу јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права поднет је од стране лица које је у предметном поступку јавне 

набавке учествовало као привредни субјект BIRO ZA GEODETSKE I POSLOVNO-

TEHNIČKE USLUGE GEO-ŽUPA ĐORĐEVIĆ MOMČILO PR, ALEKSANDROVAC 
путем Портала јавних набавки дана дана  29.08.2021 - 11:59:14. 

Решењем број 4-00-648/2021 од 07.10.2021. године, Републичка комисија за заштиту 

права у поступцима јавних набавки је по захтеву за заштиту права «ГЕО ЖУПА» Момчило 

Ђорђевић пр из Александровца у целини поништила отворени поступак јавне набавке услуга 

– израда КТП-а за канализациону мрежу у општини Жабари ЈН бр. 9/2021.  

 

 

12/2021 - Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у 

општини Жабари – ИДР, ПГД и ПЗИ 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже 

у општини Жабари – ИДР, ПГД и ПЗИ 

Редни број јавне набавке 12/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0014 

Процењена вредност – 6.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

 

 

Број поднетих понуда: 4. 

1. ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД, Браће Срнића, 23а, 11050, Београд (Звездара), Србија, 

2. ВППП ВЕЛИКА МОРАВА ДОО БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША, 9, 11000, Београд 

(Врачар), Србија, 

3. ENVIRO SYSTEM DOO, ОЛГЕ АЛКАЛАЈ 7/63, 11050, Београд (Звездара), 

Србија;ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д. БЕОГРАД, Булевар Михаила 

Пупина, 12, 11070, Београд (Нови Београд), Србија, 

4. ХИДРОМОНТАЖА ДОО БЕОГРАД, ЈУЖНИ БУЛЕВАР, 144/218, 11000, Београд 

(Врачар), Србија;ИПЕX ГРАДЊА ДОО, ПРВОМАЈСКА, 60, 11420, СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА, Србија 

 

Неприхватљива понуда: Нема. 

 

Прихватљива понуда:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД 3.940.000,00 

2. ВППП ВЕЛИКА МОРАВА ДОО БЕОГРАД 3.990.000,00 

3. ХИДРОМОНТАЖА ДОО БЕОГРАД;ИПЕX ГРАДЊА ДОО 5.300.000,00 

4. ENVIRO SYSTEM DOO;ЕНЕРГОПРОЈЕКТ 

ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д. БЕОГРАД 

5.800.000,00 
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Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-71/2021-02 од 18.11.2021. године 

објавио на Порталу јавних набавки. 

Уговор је закључен са понуђачем ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД, чија је понуда број 

100 од 29.10.2021. године, која је оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 3.940.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.728.000,00 динара са 

ПДВ-ом. 

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. 

 

14/2021 - Геодетске услуге – израда КТП-а  

за канализациону мрежу у општини Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Геодетске услуге – израда КТП-а за канализациону мрежу у 

општини Жабари 

Редни број јавне набавке 14/2021 -  услуге 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0010 

Процењена вредност – 3.041.080,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Буџет општине Жабари 

 

Број поднетих понуда: 4. 

1. ГЕОПУТ ДОО БЕОГРАД, Томе Росандића, 2, 11000, Београд (Вождовац), Србија 

2. Гео Опрема д.о.о. Јелашница, ЗАДРУГАРСКА, 9, 18206, ЈЕЛАШНИЦА, 

Србија;МАРКО ЋИРОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОДАТА БГ 

БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), ШЕЈКИНА, 051, 11050, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), 

Србија;МИЛАН ЧАПКУНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ 

ГЕО ПРИЗМА 011 БЕОГРАД, ДАЛМАТИНСКА, 8, 11060, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), 

Србија 
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3. Ненад Тодоровић ПР геодетске услуге ГЕОЗООМ Свилајнац, РАДОМИРА БИСИЋА, 

16, 35210, СВИЛАЈНАЦ, Србија;НИКОЛА МИЛИЋ ПР ГЕОДЕТСКИ БИРО ШАНЕ-

СВ СВИЛАЈНАЦ, СВЕТОГ САВЕ, 64, 35210, Свилајнац, Србија 

4. БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ ГЕО-ЖУПА 

ЂОРЂЕВИЋ МОМЧИЛО ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТОГ 

НОВЕМБРА, 21, 37230, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Србија 

 

Неприхватљиве понуде:  

Назив/име понуђача 

Понуђена 

цена/дин 

без ПДВ-а 

 

1. ГЕОПУТ ДОО БЕОГРАД 

2.940.810,00 

Понуђач у прописаном року није дао 

захтевано појашњење, понуда је одбијена 

као неприхватљива, у складу са чланом 

144. став 1. тачка 2). 

2. Гео Опрема д.о.о. Јелашница; 

МАРКО ЋИРОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА 

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОДАТА БГ 

БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА);МИЛАН 

ЧАПКУНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК БИРО 

ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ ГЕО 

ПРИЗМА 011 БЕОГРАД 

2.234.799,00 

Понуђач није у прописаном року 

доставио сагласност на исправку 

рачунске грешке и није дао захтевано 

појашњење за члана групе Гео Опрема 

д.о.о. Јелашница, понуда је одбијена 

као неприхватљива, у складу са 

чланом 144. став 1. тачка 2) и тачка 6). 

 

 

Прихватљиве понуде:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. Ненад Тодоровић ПР геодетске услуге ГЕОЗООМ Свилајнац;НИКОЛА 

МИЛИЋ ПР ГЕОДЕТСКИ БИРО ШАНЕ-СВ СВИЛАЈНАЦ 
1.733.416,60 

2. БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ ГЕО-ЖУПА 

ЂОРЂЕВИЋ МОМЧИЛО ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ 
2.684.918,00 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-81/2021-02 од 16.12.2021. године 

објавио на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права поднет је од стране лица које је у предметном поступку јавне 

набавке учествовало као привредни субјект Биро за геодетске и пословно – техничке услуге 

„ГЕО-ЖУПА“ Момчило Ђорђевић ПР из Александровца ул. 29. Новембра бр. 21, путем 

Портала јавних набавки дана дана 26.12.2021 - 00:01:28. 

 

Наручилац је дана 30.12.2021. године донео решење којим се усваја захтев за 

заштиту права и надокнаду трошкова, подносиоца захтева „ГЕО-ЖУПА“ Момчило 

Ђорђевић ПР из Александровца ул. 29. Новембра бр. 21 и ДЕЛИМИЧНО ПОНИШТАВА 

отворени поступак јавне набавке услуга – израда КТП-а за канализациону мрежу у општини 

Жабари, ЈН бр. 14/2021, за који је дана 16.11.2021. године јавни позив објављен на Порталу 

јавних набавки (послат на објављивање дана 16.11.2021. године), у делу стручне оцене 

понуда и доношење Одлуке о додели уговора у складу са разлозима за усвајање поднетог 

захтева за заштиту права.  

Наручилац ће извршити поновну стручну оцену понуда и о томе сачинити Извештај  o 

поступку, на основу кога ће бити донета нова Одлука о додели уговора. 

 Решење наручилац је путем Портала јавних набавки доставио подносиоцу захтева, 

понуђачима и Републичкој комисији. 
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ДОБРА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

10/2021 - Набавка табли са називима улица и 

таблица кућних бројева у  општини Жабари 

 

Подаци о јавној набавци: 

Врста поступка Отворени поступак   

Предмет јавне набавке 
Набавка табли са називима улица и 

таблица кућних бројева у  општини Жабари 

Редни број јавне набавке 10/2021 -  добра 

Позиција у плану јавних 

набавки и процењена 

вредност јавне набавке 

План јавних набавки,  0011 

Процењена вредност – 1.700.000,00 динара без ПДВ-а 

Извор финансирања Средства за планирану набавку су обезбеђена на основу  

- уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних 

таблица и бројева који је Општина Жабари закључила са 

Министарством државне управе и локалне самоуправе, број 401-

26/2021-01 од 23.04.2021. године у износу од 1.050.000,00 динара 

са ПДВ-ом,  

 

 

- Уговора о додели наменских средстава број 401-00-00436/2021-

24-6 од 04.10.2021. године у износу од 825.500,00 и  

- средства из буџета општине Жабари у износу од 133.521,40 

динара. 
 

Број поднетих понуда: 1. 

IZDAVAČKO PREDUZEĆE EPOHA DOO POŽEGA, 101813534, BAKIONICA, BB, 

Bakionica, 31210, Srbija 

 

Неприхватљива понуда: Нема. 

 

Прихватљива понуда:  

Назив/име понуђача 
Понуђена цена/дин 

без ПДВ-а 

1. IZDAVAČKO PREDUZEĆE EPOHA DOO POŽEGA, 

101813534, BAKIONICA, BB, Bakionica, 31210, Srbija 

1.674.184,50 

 

 

Наручилац је Одлуку о додели уговора број 404-59/2021-01 од 29.09.2021. године 

објавио на Порталу јавних набавки. 

Уговор је закључен са понуђачем IZDAVAĈKO PREDUZEĆE EPOHA DOO 

POŢEGA, 101813534, BAKIONICA, BB, Bakionica, 31210, Srbija, чија је понуда број 325 од 

15.09.2021. године, која је оцењена као најповољнија. 

Вредност уговора: 1.674.184,50 динара без ПДВ-а, односно 2.009.021,40 динара са 

ПДВ-ом. 

 

Дописом добављач ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕПОХА“ Д.О.О. Пожега, је 

обавестио наручиоца да због пандемије КОВИДА 19 и лошег здравственог стања запослених, 

није у могућности да изврши уговору у предвиђеном року и захтева да се рок испоруке 

продужи до 15.12.2021. године. 

Како је потреба за изменом настала због околности које савестан наручилац није 

могао да предвиди, изменом се немења природа уговора, нити се повећава вредност 

првобитног уговора, врши се измена уговора у складу са чланом 158. ЗЈН. 
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Наручилац је на основу захтева добављача објавио обавештење о измени уговора 

22.11.2021. године. 

Дописом добављач ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕПОХА“ Д.О.О. Пожега, је 

обавестио наручиоца да због пандемије КОВИДА 19 и лошег здравственог стања запослених, 

није у могућности да изврши уговору у предвиђеном року и захтева да се рок испоруке 

продужи за 90 дана. 

Наручилац је на основу захтева добављача објавио обавештење о измени уговора 

24.12.2021. године за продужење рока за испоруку добара до 14.02.2022. године   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Број  Предмет јавне набавке 
Извођач радова/Извршилац 

услуга/Добављач 

Вредност 

уговора 
Извршење 

уговора 

1/2021  

 

404-

6/2020-

02 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД У 

ЖАБАРИМА  

Заједничка понуда:  

Носилац посла:  

RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC, 

103229839, 17534882, /, /, 35215, Sladaja 

Чланови групе:  

- TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO 

NIŠ, CARA DUŠANA 90, 106952327, 

20712597, CARA DUŠANA, 90, 18000, Niš 

- KOVILOVAĈADOO,101360794, 07126875, 

SAVE KOVAĈEVIĆA 14, 35213, 

DESPOTOVAC 

- PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I 

USLUGE FRENKI-ALARM DOO, VALJEVO, 

100070559, 07626304, Naselje Oslobodioca 

Valjeva 73/6, 14000,Valjevo 

28.807.558,40 16.420.499,98 

6/2021 

404-

38/2021

-02 

Асфалтирање путева на 

територији општине Жабари 

– Влашки До, 

Александровац, Свињарево, 

Ореовица, Жабари, Породин 

и Витежево 

PZP POŢAREVAC DOO POŢAREVAC, 

100440287, Trg Radomira Vujovića, 1/II, 

Poţarevac, 12000, Srbija 
34.002.470,57 34.001.659,92 

7/2021 

401-

3/2021-

01 

Санација бујичних потока – 

обезбеђивање протицајног 

профила бујичних потока у 

општини Жабари 

VODOPRIVREDA DOO POŢAREVAC, 

100442147, Svetosavska, 33, Poţarevac, 12000, 

Srbija 
4.728.129,48 4.728.129,48 

9/2021 

 

404-

58/2020

-02 

Геодетске услуге – израда 

КТП-а за канализациону 

мрежу у општини Жабари 

Решењем број 4-00-648/2021 од 07.10.2021. 

године, Републичка комисија за заштиту права 

у поступцима јавних набавки је по захтеву за 

заштиту права «ГЕО ЖУПА» Момчило 

Ђорђевић пр из Александровца у целини 

поништила отворени поступак јавне набавке. 

0,00 0,00 

10/2021 

404-

59/2021

-01 

Набавка адресних таблица и 

бројева  

IZDAVAĈKO PREDUZEĆE EPOHA DOO 

POŢEGA, 

101813534, 07393687, BAKIONICA, BB, 31210, 

Bakionica 

2.009.021,40 0,00 
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11/2021 

 

404-

65/2021

-02 

Асфалтирање путева на 

територији општине Жабари 

– Витежево, Породин, 

Брзоходе и Точка 

На основу решења Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки 

број 4-00-794/2021 од 03.12.2022. године, 

одбијен је захтев за заштиту права подносиоца 

захтева групе понуђача коју чине понуђач 

„Арбаг“ д.о.о. Аранђеловац, као овлашћени 

члан групе понуђача, и понуђач „Саба Белча“ 

д.о.о. Прешево, као члан групе, као неоснован. 

0,00 0,00 

12/2021 

 

404-

71/2021

-02 

Израда техничке 

документације за 

реконструкцију водоводне 

мреже у општини Жабари – 

ИДР, ПГД и ПЗИ 

ХИДРОКОП ДОО БЕОГРАД, 102007907, 

Браће Срнића, 23а, Београд (Звездара), 11050, 

Србија 4.728.000,00 0,00 

13/2021 

 

404-

77/2021

-02 

Модернизација система јавне 

расвете применом паметне 

ЛЕД технологије 

ЕНЕРГОТРАДЕ ДОО, 100264719, 

ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 52, БЕОГРАД, 

11050, Србија 

СМАРТ ЛИГХТС д.о.о. Београд, 111773181, 

ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 6/М/Б36, Нови 

Београд, 11070, Србија 

83.896.644,00 0,00 

14/2021 

404-

81/2021

-02 

Геодетске услуге – израда 

КТП-а за канализациону 

мрежу у општини Жабари  

Поднет захтев за заштиту права у поступцима 

јавних набавки 
0,00 0,00 

16/2021 

 

404-

96/2021

-02 

Извођење радова на 

изградњи јавне површине 

локалног општинског јавног 

пута ПРВА ФАЗА у оквиру 

планираног грађевинског 

подручја насеља 

Александровац, на к.п.бр. 

9068, 8724, 9069/1 и 8890 

К.О. Александровац 

За јавну набавку је донета одлука о 

спровођењу поступка, а поступак ће се 

спроводити у 2022. години. 

0,00 0,00 

 

 Укупно  
158.171.823,85 55.150.289,38 

Буџет општине Жабари 125.264.265,45 34.629.789,40 

Министарство државне управе и локалне самоуправе 4.100.000,00 4.100.000,00 

Канцеларија за управљање јавним улагањима 28.807.558,40 16.420.499,98 

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈЕ СУ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА 

 

Основ за изузеће од примене 

Закона 

Врста 

предмета 

јавних 

набавки 

Укупан 

број 

закључених 

уговора 

Укупна уговорена 

вредност без 

пореза на додату 

вредност 

Укупна уговорена 

вредност са 

порезом на додату 

вредност 

Члан 27. тачка 1) - набавке чија је 

процењена вредност мања од 

прагова до којих се Закон не 

примењује - за набавку добара, 

услуга и спровођење конкурса за 

дизајн, чија је процењена вредност 

мања од 1.000.000 динара и 

набавку радова чија је процењена 

вредност мања од 3.000.000 динара 

 

 

ДОБРА 2 935.766,67 1.122.920,00 
 

 

УСЛУГЕ 

 

23 4.242.699,00 4.821.445,00 

РАДОВИ  9 13.146.483,00 14.456.725,05 

  34 18.324.948,67 20.401.090,05 
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5. ОСТАЛИ УГОВОРИ У 2021. ГОДИНИ 

 

На основу члана члана 27. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), 

Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује, закључени су уговори за радове, добра и услуге: 

 

Р.бр.  Предмет уговора 
Извођач радова/Извршилац 

услуга/Добављач 

Вредност 

уговора  

Извршење 

уговора 

1 

Израда предмера и предрачуна и вршење стручног 

надзора  над извођењем радова на санацији 

канцеларије број 8. у згради  општинске управе 

општине Жабари 

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

59.990,00 59.990,00 

2 

Санација канцеларије број 8. у згради општинске 

управе општине Жабари 

BRANISLAV IGNJATOVIĆ PR 

POSTAVLJANJE ELEKTRIĈNIH 

INSTALACIJA CUFLIĆ SIMIĆEVO 

163.860,00 163.860,00 

3 

Израда Елабората санације бујичних потока у 

насељима Кочетин и Александровац, општина 

Жабари 

PRIVREDNO DRUŠTVO STUDIO 

PAVLOVIĆ DOO POŢAREVAC 149.200,00 149.200,00 

4 

ПРОЦЕНЕ СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ 

ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА НАСЕЉЕНИХ 

МЕСТА ЖАБАРИ, ПОРОДИН И ВИТЕЖЕВО НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

са предлозима за унапређење система 

Privredno društvo BEOEXPERT DESIGN 

d.o.o. BEOGRAD-PALILULA 

549.600,00 549.600,00 

5 

Израда пројектно – техничке документације: 

1. Санација и адаптација фасадних зидова на згради 

општине на к.п.бр. 6334/1 К.О. Жабари; 

2. Санација и адаптација постојећег крова на згради 

општине, на к.п.бр. 6334/1 К.О. Жабари 

PRIVREDNO DRUŠTVO GEO-IMAGE 

DOO PETROVAC NA MLAVI, Бате Булића 

55, 12300 Петровац на Млави 960.000,00 960.000,00 

6 
Уговор о изради намаштаја по мери  

(орман за регистраторе 220х77х37) 

UNIVER – SAVIĆ DOO POŢAREVAC, 

ĐurĊa Brankovića 2, 12000 Poţarevac 
24.800,00 24.800,00 

7 
Санација влаге на зидовима у здравственој 

амбуланти у Влашком Долу 

В ГРАДЊА 12312 ШАПИНЕ 
316.000,00 316.000,00 

8 

Санација Здравствене амбуланте у Влашком Долу BRANISLAV IGNJATOVIĆ PR 

POSTAVLJANJE ELEKTRIĈNIH 

INSTALACIJA CUFLIĆ SIMIĆEVO 

77.954,00 77.954,00 

9 
Санација атарских путева за потребе изворишта у 

насељу Ореовица и Симићево 

РАДИША ЈОВИЋ ПР ШЕТОЊЕ 
2.944.485,00 2.944.485,00 

10 

„Набавка услуга по партијама: 

 Партија 1. - Стручни надзор над извођењем радова 

на реконструкцији објекта Центра за социјални рад 

у Жабарима 

„ЕЛЕКТРО – ТЕСТ“ Саша Војиновић 

предузетник, Дреновцац бб, Параћин 
354.000,00 0,00 

11 

Партија 3. - Услуга енергетског прегледа и 

издавање енергетског пасоша за објекат Центра за 

социјални рад у Жабарима 

„ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 

СИГУРНОСТ НА РАДУ“ ДОО, Косте 

Рацина 19,  21000 Нови Сад 

28.800,00 0,00 

12 

Партија 5. - Технички преглед објекта Центра за 

социјални рад у Жабарима“ 

„ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 

СИГУРНОСТ НА РАДУ“ ДОО, Косте 

Рацина 19,  21000 Нови Сад 

76.800,00 0,00 

13 

ПАРТИЈА 1. Израда Плана превентивних мера 

безбедности и здравља на раду и ангажовање 

координатора за безбедност и здравље на раду у 

току извођења радова на реконструкцији објекта 

Центра за социјални рад у Жабарима                       

Ivana Mihajlović PR Agencija za pruţanje 

konsultantskih usluga Bezbednost 012 

Poţarevac, Molijerova 7, Poţarevac, ПИБ: 

112125732, Матични број: 65891379, које 

заступа Ивана Михајловић, предузетник, (у 

даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ послова), са 

подизвођачем 

МИЛЕ МИЦКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА 

ДАВАЊЕ САВЕТА У ВЕЗИ СА 

БЕЗБЕДНОШЋУ НА РАДУ И ДАВАЊЕ 

ОСТАЛИХ САВЕТА ЕУРОЗАШТИТА 

БЕОГРАД 

141.600,00 105.600,00 

14 

ПАРТИЈА 2 - Израда елабората геодетских радова 

за изведени објекат и посебне делове објекта и 

израда елабората геодетских радова за подземне 

инсталације за објекат Центра за социјални рад у 

Жабарима 

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ШАНЕ-СВ“, Светог 

Саве 100/3, 35210 Свилајнац 

75.999,00 0,00 

15 
Уређење игралишта за децу у насељу 

Александровац у општини Жабари 

ТОТАЛ СПОРТ ДОО БЕОГРАД 
1.943.040,00 1.943.040,00 
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16 

Израда катастарско – топографског плана за 

саобраћајнице у дужини од 4.740м 

LJUBIŠA MLADENOVIĆ PREDUZETNIK 

AGENCIJA ZA GEODETSKE USLUGE 

PREMER-SJA BEOGRAD, ВОЈВОДЕ 

ДОВЕЗЕНСКОГ 9, 11000 БЕОГРАД  

170.640,00 170.640,00 

17 

Израда пројектно – техничке документације за 

саобраћајнице у дужини од 2.386м  

Биро за пројектовање и инжењеринг 

Младеновић 1995 ДОО Лапово, Његошева 

9/4, 34220 Лапово,  

229.056,00 229.056,00 

18 

Набавка услуга по партијама:  

Партија 1. – Стручни надзор над извођењем радова 

на уређењу игралишта за децу у Александровцу 

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

19.990,00 19.990,00 

19 

Партија 2. – Санација бујичних потока, 

обезбеђивање протицајног профила бујичних 

потока у општини Жабари – стручни надзор 

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

49.990,00 49.990,00 

20 

Реконструкција пропуста у Сибници, Породину и 

уређење канала у Симићеву  

SRĐAN STOKIĆ PR ZEMLJANI RADOVI 

KOMBINIR-KOP ALEKSANDROVAC, 

Александровац 

359.250,00 359.250,00 

21 

Техничка контрола Пројекта за грађевинску 

дозволу – Пројекат система даљинског надзора и 

управљања водоводном мрежеом на територији 

општине Жабари  

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

60.000,00 60.000,00 

22 

Правила заштите од пожара са планом евакуације и 

Програм обуке запослених из области заштите од 

пожара  

Ivana Mihajlović PR Agencija za pruţanje 

konsultantskih usluga Bezbednost 012 

Poţarevac, Molijerova 7, Poţarevac 

114.000,00 114.000,00 

23 
Летње одржавањe локалних путева и улица на 

територији општине Жабари  

ГП - ЗОРАН - Р ДОО ДОЊА МУТНИЦА 
2.980.800,00 2.484.000,00 

24 

Израда предмера и предрачуна за ревитализацију 

некатегорисаних путевa у општини Жабари – 

Кочетин, Александровац, Брзоходе, Жабари,  

Влашки До и Витежево 

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

20.000,00 20.000,00 

25 

Стручни надзор  над извођењем радова на летњем 

одржавању  путева на територији општине Жабари 

- Точка, Жабари и Витежево 

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

49.800,00 0,00 

26 

Стручни надзор  над извођењем радова на 

асфалтирању улица на територији општине Жабари 

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

300.000,00 300.000,00 

27 

Израда Плана превентивних мера безбедности и 

здравља на раду и ангажовање координатора за 

безбедност и здравље на раду у току извођења 

радова на aсфалтирању путева на територији 

општине Жабари – Влашки До, Александровац, 

Свињарево, Ореовица, Жабари, Породин и 

Витежево                                                                           

Ivana Mihajlović PR Agencija za pruţanje 

konsultantskih usluga Bezbednost 012 

Poţarevac, Molijerova 7, Poţarevac 

111.000,00 110.000,00 

28 

Израда Елабората на санацији кишне канализације 

на к.п.бр. 7082 К.О. Жабари и вршење стручног 

надзора над извођењем радова 

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

100.000,00 100.000,00 

29 

Санација кишне канализације на к.п.бр. 7082 К.О. 

Жабари у улици 9. септембар на делу државног 

пута II реда II А160 Петровац Жабари у дужини од 

70 метара. 

РАДИША ЈОВИЋ ПР ШЕТОЊЕ 

2.937.612,05 2.937.612,00 

30 

Куповина потапајуће пумпе, пратеће опреме и 

извођење радова на водоизворишту месног 

водовода у насељу Влашки До  

ХИДРОКОП ДОО, БРАЋЕ СРНИЋА 23/А, 

11050 БЕОГРАД 1.098.120,00 1.098.120,00 

31 

Зимско одржавање локалних путева и улица на 

територији општине Жабари у 2021/2022 години 

МИЛОШ САРИЋ ПР ДРУМСКИ ПРЕВОЗ 

И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ТРАНСКОП 

ОРЕОВИЦА, Ореовица бб, Ореовица 

1.090.980,00 0,00 

32 

Поплочавање пешачке стазе и опремање 

мобилијаром испред Дома културе у Влашком 

Долу 

Ненад Ђоршевић пр Зидарскофасадерска 

радња ГЕРА ЕДИЛ СГР ВЛАШКИ ДО 2.733.724,00 2.056.774,50 
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33 

Стручни надзор  над извођењем радова на 

асфалтирању улица на територији општине Жабари 

- Витежево, Породин, Брзоходе и Точка 

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

80.000,00 0,00 

34 

Стручни надзор - поплочавање пешачке стазе и 

опремање мобилијаром испред Дома културе у 

Влашком Долу 

ZORAN IVKOVIĆ PR BIRO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŢENJERSKE 

DELATNOSTI ZOKING INŢENJERING 

VELIKA PLANA, NIKOLE PAŠIĆA 25, 

11320 VELIKA PLANA 

30.000,00 0,00 

УКУПНО 20.401.090,05 17.403.961,50 

 

 

6. ИЗВРШЕНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Конто Позиција Опис 

ПЛАН 2021 ИЗВРШЕЊЕ 2021 

01.01.-31.12.2021. 01.01.-31.12.2021. 

ПРОГРАМ 1.  СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ   

Програмска активност 1101-0001: Просторно и урбанистичко планирање   

Функција: Опште услуге    

511 73 Зграде и грађевински објекти 550.000,00 0,00 

5114 73.1 Пројекти за Индустријску зону Жабари 550.000,00 0,00 

Програмска активност 1101-0004: Стамбена подршка   

Функција: Опште услуге    

425 184 Текуће поправке и одржавање зграда 1.000.000,00 0,00 

4251 184.1 Текуће поправке и одржавање зграда 1.000.000,00 0,00 

Програмска активност 1101-0006: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима  

Функција: Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту   

424 193 Специјализоване услуге 2.875.500,00 0,00 

4249 193.1 Остале специјализоване услуге 1.000.000,00 0,00 

4249 193.2 Остале специјализоване услуге - извор 07 1.875.500,00 0,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 4.425.500,00 0,00 

          

ПРОГРАМ 2:   КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                    

Програмска активност 1102-0001: Управљање (одржавање) јавним осветљењем   

Функција: Улична расвета   

425 116 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 0,00 

4251 116.1 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 0,00 

511 188 Зграде и грађевински објекти 22.000.000,00 0,00 

5113 188.1 Капитално одржавање зграда и објеката 22.000.000,00 0,00 

Програмска активност 1102-0003: Управљање/одржавање јавних зелених површина   

Функција: Заштита животне средине   

512 109 Машине и опрема 4.324.656,00 4.324.656,00 

  109.1 Опрема за заштиту уживотне средине 4.324.656,00 4.324.656,00 

Програмска активност 1102-0008: Водоснабдевање у општини Жабари –  

Управљање и снабдевање водом за пиће  

Функција: Водоснабдевање    

423 113 Услуге по уговору 50.000,00 0,00 

4235 113.1 Стручне услуге 50.000,00 0,00 

511 115 Зграде и грађевински објекти 11.500.000,00 2.069.242,80 
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5114 115.1 Израда и пројектовање у општини  11.000.000,00 2.069.242,80 

5112 115.2 Водоснабдевање општине Жабари 500.000,00 0,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 38.274.656,00 6.393.898,80 

          

ПРОГРАМ 6:  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                  

Програмска активност 0401-0004: Управљање отпадним водама   

Функција: Управљање отпадним водама   

423 104 Услуге по уговору 50.000,00 0,00 

4235 104.1 Стручне услуге 50.000,00 0,00 

511 105 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 0,00 

5114 105.1 Пројектна документација 100.000,00 0,00 

511 108 Зграде и грађевински објекти 368.000,00 0,00 

5114 108.1 Пројекат канализационе мреже у Александровцу 218.000,00 0,00 

5114 108.2 

Пројектна документација за канализацију у 

Жабарима 150.000,00 0,00 

0401-4001:  

Пројекат: Санација бујичних потока 

(обезбеђивање протицајног профила бујичних 

потока) 5.740.000,00 5.286.569,48 

423 106 Услуге по уговору 240.000,00 199.190,00 

4235 106.1 Стручне услуге 240.000,00 199.190,00 

425 107 Текуће поправке и одржавање 5.500.000,00 5.087.379,48 

4251 107.1 Текуће поправке и одржавање 1.400.000,00 987.379,48 

4251 107.2 Текуће поправке и одржавање - извор 07 4.100.000,00 4.100.000,00 

0401-7001:  Пројекат: ЧИСТА СРБИЈА 5.077.240,00 1.077.240,00 

424 186 Специјализоване услуге 4.000.000,00 0,00 

4246 186.1 

Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 4.000.000,00 0,00 

541 187 Земљиште 1.077.240,00 1.077.240,00 

5411 187.1 Земљиште 1.077.240,00 1.077.240,00 

0401-4002:  
Пројекат: Санација кишног колектора у ул. 9. 

септембар у Жабарима 2.964.012,00 2.937.612,00 

425 191 Текуће поправке и одржавање 2.964.012,00 2.937.612,00 

4251 191.1 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.964.012,00 2.937.612,00 

Програмска активност 0401-0005: Управљање комуналним отпадом   

Функција: Управљање отпадом    

424 103 Специјализоване услуге 10.400.000,00 10.195.639,13 

4249 103.1 Специјализоване услуге (Одвоз отпада) 10.400.000,00 10.195.639,13 

511 185 Зграде и грађевински објекти 3.500.000,00 0,00 

5114 185.1 Пројектна документација 3.500.000,00 0,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ  6 28.199.252,00 19.497.060,61 

          

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА   

Програмска активност 0002: Управљање саобраћајном инфраструктуром   

Функција: Друмски саобраћај   

0701-4001: Пројекат: Ревитализација пољских путева 3.150.000,00 2.964.485,00 

425 97 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 2.944.485,00 
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4251 97.1 Уређење пољских путева - ревитализација  3.000.000,00 2.944.485,00 

423 96 Услуге по уговору 150.000,00 20.000,00 

4235 96.1 Стручне услуге 150.000,00 20.000,00 

0701-4002: Пројекат: Летње одржавање локалних путева 3.100.000,00 2.980.800,00 

425 99 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 2.980.800,00 

4251 99.1 Летње одржавање локалних путева 3.000.000,00 2.980.800,00 

423 98 Услуге по уговору 100.000,00 0,00 

4235 98.1 Стручне услуге 100.000,00 0,00 

0701-4003: Пројекат: Пројекти локалних путева 1.300.000,00 448.196,00 

511 100 Зграде и грађевински објекти 1.300.000,00 448.196,00 

5114 100.1 Пројектно планирање 1.300.000,00 448.196,00 

0701-5001: Пројекат: Асфалтирање путева на територији 

општине Жабари 55.500.000,00 34.412.659,91 

511 102 Зграде и грађевински објекти 55.000.000,00 34.001.659,91 

5113 102.1 Капитално одржавање зграда и објеката 55.000.000,00 34.001.659,91 

423 101 Услуге по уговору 500.000,00 411.000,00 

4235 101.1 Стручне услуге 500.000,00 411.000,00 

0701-5004: 

Пројекат: Поплочавање пешачке стазе и 

опремање могилијаром испред Дома културе у 

Влашком Долу 2.980.000,00 2.056.774,50 

423 194 Услуге по уговору 30.000,00 0,00 

4235 194.1 Стручне услуге 30.000,00 0,00 

511 195 Зграде и грађевински објекти 2.950.000,00 2.056.774,50 

5113 195.1 Капитално одржавање зграда и објеката 2.950.000,00 2.056.774,50 

Програмска активност 0005: Управљање безбедности саобраћаја   

Функција: Јавни ред и безбедност неквалификовани на другом место   

511 88 Зграде и грађевински објекти 1.500.000,00 0,00 

5113 88.1 Капитално одржавање зграда и објеката 1.450.000,00 0,00 

5114 88.2 Пројектна документација 50.000,00 0,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 7 67.530.000,00 42.862.915,41 

          

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ   

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 0,00 

423 132 Услуге по уговору 2.050.000,00 0,00 

4235 132.1 Стручне услуге 2.050.000,00 0,00 

511 133 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 0,00 

5113 133.1 Капитално одржавање зграда и објеката 100.000,00 0,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 9 2.150.000,00 0,00 

          

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА   

Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породици са децом   

Функција: Породица и деца   
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423 43 Стручне услуге 250.000,00 0,00 

4235 43.1 Стручне услуге 250.000,00 0,00 

511 46 Зграде и грађевински објекти 650.000,00 0,00 

5113 46.1 Капитално одржавање зграда и објеката 650.000,00 0,00 

0901-5001: Пројекат: Реконстеукција Центра за социјални 

рад у Жабарима 700.000,00 0,00 

423 52 Услуге по уговору 600.000,00 0,00 

4235 52.1 Стручне услуге 600.000,00 0,00 

511 53 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 0,00 

5113 53.1 Капитално одржавање зграда и објеката 100.000,00 0,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 11 1.600.000,00 0,00 

          

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ   

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе   

Функција: Услуге културе   

511 126 Зграде и грађевински објекит 200.000,00 0,00 

5114 126.1 Пројектна документација   200.000,00 0,00 

1201-5001: Пројекат: Реконструкција Дома културе 1.050.000,00 0,00 

511 128 Зграде и грађевински објекит 1.000.000,00 0,00 

5113 128.1 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 0,00 

423 127 Услуге по уговору 50.000,00 0,00 

4235 127.1 Стручне услуге 50.000,00 0,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 13 1.250.000,00 0,00 

          

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ   

Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортских организацијама, удружењеима и 

савезима  

Функција: Услуге рекреације и спорта   

511 122 Зграде и грађевински објекит 1.000.000,00 0,00 

5113 122.1 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 0,00 

1301-5001: Пројекат: Уређење парка за децу     

511 123 Зграде и грађевински објекит 2.000.000,00 1.943.040,00 

5113 123.1 Изградња осталих објеката 2.000.000,00 1.943.040,00 

    УКУПНО ПРОГРАМ 14 3.000.000,00 1.943.040,00 

          

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ОПШТИНСКА УПРАВА 

  

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина   

  

Функција: Опште јавне услуге   

421 60 Стални трошкови 700.000,00 700.000,00 

4213 60.3.2 Комуналне услуге (чишћење снега) 700.000,00 164.961,52 

423 62 Услуге по уговору 500.000,00 0,00 

4235 62.4 Стручне услуге 500.000,00 0,00 

425 64 Текуће поправке и одржавање  3.200.000,00 2.657.711,49 

4251 64.1 Текуће поп.и одрж.зграда и објеката 1.375.000,00 837.472,00 

4252 64.2 Текуће поправке и одржа.опреме 1.825.000,00 1.820.239,49 
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511 71 Зграде и грађевински објекти 1.600.000,00 1.003.502,65 

5113 71.1 Капитално одржавање зграда и објеката 400.000,00 0,00 

5114 71.2 Пројектно планирање 2.200.000,00 1.003.502,65 

512 72 Машине и опрема 4.502.000,00 2.973.091,79 

5121 72.1 Опрема за саобраћај 2.600.000,00 2.385.432,79 

5122 72.2 Административна опрема 1.858.000,00 587.659,00 

5129 72.3 Непокретна опрема 44.000,00 0,00 

    УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 10.502.000,00 7.334.305,93 

          

          

  ПРОГРАМ 1 4.425.500,00 0,00 

  ПРОГРАМ 2 38.274.656,00 6.393.898,80 

  ПРОГРАМ 6 28.199.252,00 19.497.060,61 

  ПРОГРАМ 7 67.530.000,00 42.862.915,41 

  ПРОГРАМ 9 2.150.000,00 0,00 

  ПРОГРАМ 11 1.600.000,00 0,00 

  ПРОГРАМ 13 1.250.000,00 0,00 

  ПРОГРАМ 14 3.000.000,00 1.943.040,00 

ПРОГРАМ 15 ОПШТИНСКА УПРАВА 10.502.000,00 7.334.305,93 

УКУПНО - буџет општинеи Жабари:  156.931.408,00 78.031.220,75 

Трансфер од другоих нивоа власти (санација бујичних потока) 4.100.000,00 4.100.000,00 

Трансфер од другоих нивоа власти (Означавање назива улица, 

тргова и зграда кућним бројевима) 2.875.500,00 0,00 

УКУПНО - буџет општине Жабари и трансфери 163.906.908,00 82.131.220,75 
 

 

До одступање плана и реализације дошло је због припреме – пројектно техничке 

докуметнације, прибављања услова и сагласности од установа, предузећа, министарства.  

 

Број: 352-27/2020-01 

Датум: 31.01.2022. год. 

 

Председник 

Општине Жабари 

Јован Лукић, с.р. 
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На основу члана 18. став 2. и члана 96.  Закона о локалним изборима („Службени 

гласник  РС“, број 14/22), члана 40.  став 1. тачка 68) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  напредлогОпштинскогвећаопштинеЖабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седнициодржаној дана 11.02.2022. године,  донела је  

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕЖАБАРИ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 1. Разрешавају се чланства у Изборној комисији општинеЖабари у сталном 

саставу: 

 1)Небојша Мисић, председник, 

 - Мари Пауновић, заменик председника, 

 2) Срђан Несторовић, члан, 

 -Драгољуб Николић, заменик члана, 

 3)Мирослав Стојадиновић, члан, 

 -Стефан Момчиловић, заменик члана, 

 4) Бојан Тодоровић, члан, 

 -Радомир Ђурић, заменик члана, 

 5)Славиша Марјановић, члан, 

 -Радиша Урошевић, заменик члана, 

 6) Бранислав Игњатовић, члан, 

 - Саша Стевановић, заменик члана, 

 7)Младен Радовановић, члан, 

 -Димитрије Марковић, заменик члана, 

 8) Весна Филиповић, секретар. 

 

 2. У Изборну комисију општине Жабари  у сталном саставу именују се: 

 1) за председника Небојша Мисић, дипл. правник, 

 - за заменика председника Мари Пауновић, дипл. правник, 

 2) за 1. члана Срђан Несторовић, 

 - за заменика 1. члана Драгољуб Николић, 

 3) за 2. члана Слободан Илић,  

 -за заменика 2. члана Стефан Момчиловић, 

 4) за 3. члана Слађана Јанковић, 

                -за заменика 3. члана Радиша Урошевић, 

               5) за 4.члана Дарјан Перић, 

                -за заменика 4. члана Саша Стевановић, 

                6) за 5. члана Бранислав Игњатовић, 

                -за заменика 5.члана Сунчица Лукић, 

                7) за 6. члана Јасна Драгутиновић, 

                -за заменика 6. члана Радослав Младеновић, 

                8) за секретара Небојша Миловановић, дипл. правник, 

 - за заменика секретара Весна Филиповић, дипл. правник. 

 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије и у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 



 285 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ 

 Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 

изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика 

председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

Разлози за доношење одлуке 

 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује 

изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на 

снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно 

наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Објашњење предложених решења 

 Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за 

спровођење локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење 

локалних избора и њихови заменици. 

 С обзиром на то да у општини Жабари на дан ступања на снагу Закона има 11.450 

бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Изборну комисију општине Жабари, у 

складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 6 чланова, заменик председника и 6 

заменика чланова. 

 Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне 

комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области 

правних наука. 

 У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у 

сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености 

у укупном броју одборника који припадају одборничким групама, с тим да ниједна 

одборничка група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова 

изборне комисије у сталном саставу. 

 У складу са наведеним, право да предложе лица у Изборну комисију општине 

Жабари припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. са 21 одборником, Одборничкој групи „Покрет социјалиста“ са 5 

одборника и Одборничкој групи „ЖАБАРСКА ИНИЦИЈАТИВА ГРУПА ГРАЂАНА“ са 5 

одборника. 

 Право да предложе члана или заменика члана у Изборној комисији општине 

Жабари припада и самосталномодборнику Златку Драгутиновићу, који се у складу са чланом 

20. став 4. Закона сматра одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика 

чланова изборне комисије у сталном саставу с обзиром на то да је  изабран са Изборне листе  

Боља Србија за бољу Општину која није освојила довољан број мандата потребан за 

образовање одборничке групе у Скупштини општине Жабари и да није  приступио некој 

одборничкој групи. 

 С обзиром на то да Одборничка група АЛЕКСАНДАРВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

има 21 одборника, односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине 

општине Жабари, она има право да предложи председника, заменика председника, 2 члана и 

2 заменика чланова Изборне комисије општине Жабари. 

 У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права 

одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које 
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именује скупштина на предлог председника скупштине, при чему за секретара и заменика 

секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, 

начелник општинске, односно градске управе, заменик начелника  општинске, односно 

градске управе или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има 

високо образовање у области правних наука. 

 У складу са наведеним, Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ. је у Изборну комисију општине Жабари предложилаза председника Небојшу Мисића, 

дипл. правник, за заменика председника Мари Пауновић, дипл. правник, за члана Срђана 

Несторовића, за заменика члана Драгољуба  Николића, за члана Слободана Илића, и за 

заменика чланаСтефана Момчиловића.Одборничка група „Покрет социјалиста“ је у Изборну 

комисију предложила за члана Слађану Јанковић, за заменика члана Радишу Урошевића, за 

члана Дарјана Перића.Одборничка група „ЖАБАРСКА ИНИЦИЈАТИВА ГРУПА 

ГРАЂАНА“ је у Изборну комисију општине Жабари предложилаза члана Бранислава 

Игњатовића, за члана Сашу Стевановића, за заменика члана Сунчицу Лукић, и за заменика 

члана Радослава Младеновића.Самостални Одборник Изборне листе  Боља Србија за бољу 

Општину је предложио за члана Јасну Драгутиновић. 

 Председник Скупштине општине је за секретара Изборне комисије предложио 

Небојшу Миловановића, дипл. правника, начелника Општинске управе општине Жабари а за 

заменика секретара Весну Филиповић, дипл. правника, незапослено лице. 

 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и 

заменика чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

У складу са чланом 15. Закона о локалним изборима, провером у службеним 

евиденцијама, утврђено је да лица предложена за именовање за председника, заменика 

председника, чланове и заменике чланова Изборне комисије општине Жабари у сталном 

саставу имају изборно право, као и пребивалиште н атериторији општине Жабари, а да у 

складу са чланом 19. и 22. став 3. Закона о локалним изборима, председник, заменик 

председника, секретар  и заменик секретара Изборне комисије општине Жабари у сталном 

саставу  имају високо образовање у области правних наука. 

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац 

изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може 

поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-

презентацији Републичке изборне комисије. 

Жалба се подноси преко скупштине, која је дужнада у року од 24 часа од пријема 

жалбе достави Управном суду жалбу и све списе тог предмета. 

 

 

 

Број:020-19/2022-01 

Дана: 11.02.2022.године 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Председник СО Жабари 

Адамовић  Дејан, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Општинска управа 

Број: 02-23 /2021– 01 

Датум: 28. 12. 2021.године 

Жабари  

 

 На основу члана 18. и члана 21. Одлуке о општинској управи општине Жабари   ( '' Службени 

гласник општине Жабари '',број 8/17 ), члана 4. Правилника о управљању сукобом интереса 

запослених у општинској управи Жабари ( '' Службени гласник општине Жабари '', број 22 /21 ) а по 

прибављеном мишљењу број: 8/2021 од 24. 12.2021.године Синдиката запослених у општинској 

управи општине Жабари, начелник општинске управе Жабари, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о одређивању овлашћених лица за вршење надзора над спровођењем Правилника о 

управљању сукобом интереса запослених у општинској управи Жабари  

 

Члан 1.  

 Одређују се Ана Стевановић, дипл.економиста, запослена у општинској управи на радном 

месту Послови утврђивања породиљских права, права на родитељски и дечији додатак и Jелена 

Гавриловић запослена у општинској управи на пословима Главни контиста главне књиге трезора,  

(у даљем тексту: Овлашћена лица) да врше надзор над спровођењем Правилника о управљању 

сукобом интереса запослених у општинској управи Жабари ( ''Службени гласник општине Жабари 

'',број 22/21). 

 

Члан 2.  

 Овлашћена лица из члана 1.овог Решења, овлашћена су 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.  

 

Члан 3. 

 За све што није регулисано овим Решењем, овлашћена лица примењују Правилник о управљању 

сукобом интереса запослених у општинској управи Жабари ( '' Службени гласник општине Жабари 

'', број 22 /21 ).  

Члан 4.  

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

 Решење објавити у '' Службеном гласнику општине Жабари''. 

 

 

                                                                                                              НАЧЕЛНИК 

                                                                                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                дипл. прав. Небојша Миловановић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                         

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Општинска управа 

Број: 021-1/2022–01 

Датум: 03. 02. 2022.године 

      Ж а б а р и 

 

 

 

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 

128/14) и члана 21. Одлуке о општинској управи општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари “, број 8/17),  начелник општинске управе доноси 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

 Овим правилником уређује се начин одређивања лица овлашћених за пријем 

информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у општинској  управи, 

поступак унутрашњег узбуњивања у општинској управи, као и друга питања од значаја за 

унутрашње узбуњивање. 

 

 

       Члан 2. 

 

У смислу овог правилника:  

 

1. „Унутрашње узбуњивање“ је откривање информације која садржи податке о кршењу 

прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је 

поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради 

спречавања штете великих размера, у општинској управи. 

2. „Узбуњивач“ је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним 

ангажовањем, поступком запошљавања и коришћењем услуга код општинске управе.  

3. „Радно ангажовање” је радни однос, рад ван радног односа, волонтирање, вршење 

функције, као и сваки други фактички рад за општинску управу. 

4. ,,Овлашћени орган“ је орган Републике Србије, или јединице локалне самоуправе или 

носилац јавних овлашћења належан да поступа по информацији којом се врши узбуњивање, у 

складу са законом. 

5. „Недозвољени утицај“ је вршење притиска или другог облика недозвољеног поступања 

којим се утиче на ток и исход поступка по информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем.  

6. „Штетна радња“ је свако чињење и нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу 

или лицу које има право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право, односно 

којим се та лица стављају у неповољнији положај. 
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II.  НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ И 

ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ 

 

Члан 3. 

 

Начелник општинске управе (у даљем тексту: начелник) решењем одређује најмање два 

лица овлашћена за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем 

(у даљем тексту: Овлашћена лица), на период од четири године.  

Начелник може да затражи мишљење синдиката и запослених приликом одређивања 

Овлашћених лица. 

Дужност Овлашћеног лица престаје истеком периода на који је одређен, односно ако му 

престане радни однос или му коначним решењем буде изречена дисциплинска казна за повреду 

дужности из радног односа. 

У случају из става 3. овог члана, начелник ће одредити друго лице за пријем 

информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, најкасније у року од три 

дана од дана престанка дужности Овлашћеног лица.  

Исто лице може бити одређено за Овлашћено лице највише два пута. 

О обезбеђивању услова за рад Овлашћених лица стара се начелник.  

             

Поседовање посебних знања у вези са узбуњивањем 

       Члан 4. 

Начелник је дужан да организује или да упути Овлашћена лица на обуку из области 

узбуњивања и заштите узбуњивача.  

 

Положај Овлашћеног лица  

 

Члан 5. 

 

Овлашћено лице против кога је покренут дисциплински поступак за тежу повреду 

дужности из радног односа, до окончања тог поступка, обуставља даљи рад у вези са вођењем 

поступака у вези са унутрашњим узбуњивањем.  

Уколико се информација у вези са унутрашњим узбуњивањем (у даљем тексту: 

информација) односи на Овлашћено лице, уколико Овлашћено лице достави информацију или 

се код њега утврди постојање сукоба интереса у вези са информацијом у складу са одредбама 

закона којим се уређује положај запослених у јединицама локалне самоуправе, то лице 

обуставља сваки даљи рад у поступку поводом те информације и о тим околностима одмах, а 

најкасније првог наредног радног дана, обавештава начелника и друго Овлашћено лице. 

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, поступак по информацији у вези са унутрашњим 

узбуњивањем води друго Овлашћено лице.  

 

Недозвољени утицај  

 

Члан 6. 
 

Овлашћено лице је дужно да о недозвољеном утицају одмах обавести начелника, 

односно општинско веће уколико се ради о недозвољеном утицају начелника.  

Начелник је дужан да у року од 15 дана од дана пријема обавештења из става 1. овог 

члана испита наводе и предузме потребне мере.  

У потребне мере из става 2. овог члана спадају покретање дисциплинског поступка, 

пријављивање прекршаја или кривичног дела и издавање налога запосленом.  
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III. ПОСТУПАК УНУТРАШЊEГ УЗБУЊИВАЊА 

 

 

Покретање поступка 

 

Члан 7. 
 

Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације једном од 

Овлашћених лица. 

Поступање Овлашћеног лица по достављеним информацијама је хитно.  

  

 

Достављање информације  
 

Члан 8. 

 

Достављање информације врши се писмено или усмено. 

Писмено достављање информације врши се непосредном предајом Овлашћеном лицу, 

обичном или препорученом пошиљком, као и електронском поштом, на посебну адресу 

електронске поште Овлашћеног лица. 

Усмено достављање информације врши се давањем усмене изјаве Овлашћеном лицу.  

Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено да се упућују Овлашћеном лицу, 

или на којима је на омоту видљиво да се ради о информацији може да отвори само Овлашћено 

лице. 

Уколико се достављање информације врши непосредном предајом или усмено, 

приликом пријема саставља се потврда о пријему информације.  

Уколико се достављање информације врши препорученом пошиљком, датум предаје 

пошиљке пошти сматра се датумом пријема информације.  

Уколико се достављање информације врши обичном пошиљком или електронском 

поштом, датум пријема је датум достављања информације Овлашћеном лицу.  

 

 

Записник о усмено достављеној информацији 

 

Члан 9. 
  

Записник о усмено достављеној информацији из члана 8. став 3. овог правилника 

садржи: 

1. податке о општинској управи, 

2. податке о лицу које саставља записник, 

3. место, дан и час састављања, 

4. опис чињеничног стања, 

5. податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени, 

6. податке о прилозима поднетим уз информацију, 

7. примедбе узбуњивача на садржај записника, уколико их има, односно његов потпис којим 

потврђује да је у потпуности сагласан са садржином записника, уколико он то жели, 

8. потпис Овлашћеног лица. 
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Потврда о пријему информације 

 

Члан 10. 

 

Потврду о пријему информације издаје Овлашћено лице. 

Потврда о пријему информације садржи следеће податке: 

1. време, место и начин достављања информације, 

2. број и опис прилога поднетих уз информацију, 

3. кратак опис чињеничног стања наведеног у информацији,  

4. податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени, 

5. податке о општинској управи, 

6. печат општинске  управе, 

7. потпис Овлашћеног лица. 

Потврда о пријему информације садржи потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, 

уколико он то жели. 

Потврда о пријему информације издаје се на обрасцу који је саставни део овог 

правилника. 

 

Узбуњивање ако су у информацији садржани тајни подаци 

 

Члан 11. 

 

Информација може да садржи тајне податке.  

Под тајним подацима из става 1. овог члана сматрају се подаци који су у складу са 

прописима о тајности података претходно означени као тајни.  

Ако се информација која садржи тајне податке односи на Овлашћено лице, информација 

се подноси начелнику.  

У случају да Овлашћено лице, односно начелник, у року од 15 дана од дана достављања 

не поступи по информацији у којој су садржани тајни подаци, узбуњивач се може обратити 

овлашћеном органу, у складу са законом којим се уређује заштита узбуњивача.  

У случају да се информација која садржи тајне податке односи на начелника, 

информација се подноси овлашћеном органу.  

Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач и друга лица су дужни да се 

придржавају општих и посебних мера заштите тајних података прописаних законом који 

уређује тајност података.  

 

Поступање по анонимно достављеним информацијама  

 

Члан 12. 
 

Овлашћено лице поступа и по анонимно достављеним информацијама. 

Забрањено је предузимање мера у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.  

 

Заштита података о личности узбуњивача 

 

Члан 13. 

 

Овлашћено лице је дужно да штити податке о личности узбуњивача, односно податке на 

основу којих се може открити идентитет узбуњивача, осим ако се узбуњивач не сагласи са 

откривањем тих података, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности. 

Свако лице које сазна податке из става 1. овог члана дужно је да штити те 

податке. 
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Овлашћено лице је дужно да приликом пријема информације, обавести узбуњивача да 

његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања идентитета 

узбуњивача не би било могуће поступање тог органа, као и да га обавести о мерама заштите 

учесника у кривичном поступку. 

Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, Овлашћено лице 

је дужно да о томе, пре откривања идентитета, обавести узбуњивача.  

Подаци из става 1. овог члана не смеју се саопштити лицу на које се указује у 

информацији. 

 

Претходно испитивање информације у случају да је познат идентитет узбуњивача 

 

Члан 14.  

 

Ако по пријему утврди да се информација не односи на унутрашње узбуњивање, 

Овлашћено лице о томе без одлагања обавештава узбуњивача. 

Ако је информација неразумљива или непотпуна, Овлашћено лице ће наложити 

узбуњивачу да у року од осам дана од дана пријема обавештења достави додатне податке. О 

томе Овлашћено лице може обавестити узбуњивача и електронском поштом. 

Уколико узбуњивач не достави додатне податке из става 2. овог члана, Овлашћено лице 

ће поступати по достављеној информацији на основу расположивих података.  

 

 

Поступање по информацији  

 

Члан 15. 
 

Овлашћено лице је дужно да поступи по информацији без одлагања, а најкасније у року 

од 15 дана од дана њеног пријема. У циљу провере информације, Овлашћено лице предузима 

одговарајуће радње, о чему обавештава начелника, односно општинско  веће, уколико се 

информација односи на начелника, као и узбуњивача, уколико је то могуће на основу 

расположивих података.  

 

Сва радно ангажована лица у општинској управи дужна су да Овлашћеном лицу одмах, а 

најкасније у року од три дана омогуће увид у све документе, базе података које води општинска  

управа и службену комуникацију путем електронске поште, а које су од значаја за поступање 

по информацији.  

  

Радње које предузима Овлашћено лице 

 

Члан 16. 

 

У циљу провере информације, у поступку унутрашњег узбуњивања, Овлашћено лице 

може остварити увид у све документе, базе података које води општинска управа и службену 

комуникацију радно ангажованих лица у општинској  управи, а које су од значаја за поступање 

по информацији, о чему саставља записник. 

Записник из става 1. овог члана обавезно садржи: 

1. податке о општинској управи, 

2. податке о Овлашћеном лицу, 

3. место, дан и час када се врши радња, 

4. предмет радње, 

5. податке о присутним лицима, 

6. опис тока и садржаја предузетих радњи, 

7. потпис присутних лица. 
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У циљу провере информације, у поступку унутрашњег узбуњивања, Овлашћено лице 

узима изјаве од узбуњивача, уколико је то могуће на основу расположивих података, лица на 

које се односи информација и других лица, о чему саставља записник.  

Записник из става 3. овог члана обавезно садржи: 

1. податке о општинској  управи,         

2. податке о Овлашћеном лицу, 

3. место, дан и час када се врши радња, 

4. податке о присутним лицима, 

5. податке о узбуњивачу, уколико он то жели, 

6. садржај изјаве, 

7. потпис присутних лица, 

8. потпис узбуњивача, уколико он то жели. 

 

 

Обавештавање узбуњивача у току и по окончању поступка 

 

Члан 17. 

 

На захтев узбуњивача, Овлашћено лице је дужно да му пружи обавештења о току 

поступка и радњама предузетим у поступку, као и да му омогући да изврши увид у списе 

предмета.  

Овлашћено лице је дужно да обавести узбуњивача о исходу поступка, у року од осам 

дана од дана његовог окончања. 

Обавештење о исходу поступка из става 2. овог члана садржи податке о основаности 

достављене информације у вези са унутрашњим узбуњивањем и напомену да ће извештај о 

предузетим радњама и предложеним мерама бити достављен узбуњивачу у року од 15 радних 

дана од дана окончања поступка. 

 

Извештај о предузетим радњама и предложеним мерама 

 

Члан 18. 

 

По окончању поступка Овлашћено лице саставља извештај о предузетим радњама у вези 

са унутрашњим узбуњивањем и предлаже мере ради отклањања утврђених неправилности и 

последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем. 

Извештај из става 1. овог члана садржи: 

1. време и начин пријема информације, 

2. опис радњи које су предузете у циљу провере информације, 

3. опис утврђеног чињеничног стања у поступку провере информације, 

4. предлог мера ради отклањања утврђених неправилности и последица штетне радње насталих 

у вези са унутрашњим узбуњивањем са образложењем, уколико су утврђене неправилности, 

5. потпис Овлашћеног лица. 

6. печат општинске  управе. 

Извештај из става 1. овог члана доставља се начелнику, односно општинском  већу, 

уколико се информација односи на начелника, као и узбуњивачу, у року од 15 радних дана од 

дана окончања овог поступка.  

Узбуњивач се може изјаснити о извештају из става 1. овог члана у року од осам дана од 

дана његовог достављања. 

Изјашњење узбуњивача доставља се начелнику, односно општинском  већу без 

одлагања, а најкасније у року од три дана од дана достављања. 
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Предлагање мера 
 

Члан 19. 
 

Мере које се предлажу ради отклањања утврђених неправилности и последица штетне 

радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем могу бити:  

1. доношење или измена интерног акта, 

2. доношење или измена процедура за поступање,  

3. доношење или измена појединачног правног акта, 

4. покретање дисциплинског поступка, 

5. подношење захтева за покретање прекршајног поступка или кривичне пријаве надлежном 

тужилаштву, 

6. едукација запослених о питањима везаним за предмет унутрашњег узбуњивања, 

7. друге мере потребне за отклањање утврђених неправилности и последица штетне радње 

насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем.  

 

 

Отклањање утврђених неправилности, обустављање штетне радње и отклањање 

последица штетне радње 
 

Члан 20. 
 

Ради отклањања утврђених неправилности, обустављања штетне радње и отклањања 

последица штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем начелник, односно 

општинско веће  предузима одговарајуће мере на основу извештаја из члана 18. став 1. овог 

правилника у року од 15 дана од дана његовог достављања. 

Информације о предузетим мерама доступне су радно ангажованим лицима у 

општинској управи путем интерне електронске мреже општинске управе или на други 

примерен начин.
1
  

 

Члан 21. 
 

Овлашћена лица најкасније до 15. фебруара текуће године достављају начелнику 

заједнички извештај о свом раду за претходну годину. 

Извештај из става 1. овог члана не сме садржати податке о идентитету узбуњивача. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на огласној табли општинске управе и 

интерној  електронској мрежи општинске управе. 

 

 

IV. ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА 
 

 Заштита узбуњивача од штетне радње и забрана стављања узбуњивача у неповољнији 

положај  
 

Члан 22.  
  

Начелник је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити узбуњивача од штетне 

радње, предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица 

штетне радње. 

                                                 
1
 Информације се тичу искључиво предузетих мера и не садрже податке о детаљима поступака у вези са 

унутрашњим узбуњивањем, нити описе случајева.  
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У мере из става 1. овог члана спада и премештај на друго одговарајуће радно место на 

захтев узбуњивача. 

Начелник не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача у неповољнији положај 

у вези са унутрашњим узбуњивањем извршеним у складу са законом којим се уређује заштита 

узбуњивача, а нарочито ако се неповољнији положај односи на: 

1. запошљавање, стицање својства приправника, волонтера или рад ван радног односа, 

2. образовање, оспособљавање или стручно усавршавање, 

3. напредовање на послу, оцењивање, стицање или губитак звања, 

4. дисциплинске мере и казне, 

5. услове рада, 

6. престанак радног односа, односно другог облика радног ангажовања у општинској  управи, 

7. зараду и друге накнаде из радног односа, односно другог облика радног ангажовања из тачке 

1. овог става, 

8. исплату награде и отпремнине,  

9. распоређивање или премештај на друго радно место, 

10. непредузимање мера ради заштите због узнемиравања од стране других лица,  

11. упућивање на обавезне здравствене прегледе или упућивање на прегледе ради оцене радне 

способности.  

 

Члан 23. 

 

У случају предузимања штетне радње према узбуњивачу, недозвољеног утицаја на 

Овлашћено лице у вези са вођењем поступка по информацији, непоступања запослених у 

складу са чланом 15. став 2. овог правилника и непоступања Овлашћеног лица у складу са 

одредбама овог правилника, примениће се мере о одговорности за повреде дужности из радног 

односа прописане законом којим се уређује положај запослених у јединицама локалне 

самоуправе.  

 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 

 

Начелник организује или упућује Овлашћена лица на обуку из области узбуњивања и 

заштите узбуњивача у року од три месеца од дана ступања на снагу овог правилника.   

 

Члан  25. 

  

Поступци у вези са унутрашњим узбуњивањем који нису окончани до дана ступања на 

снагу овог правилника, наставиће се у складу са прописом који је био на снази у време 

достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем.  

 

Члан 26. 

  

Овај правилник објављује се истовремено на огласној табли општинске управе и на 

интернет презентацији општине Жабари, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине Жабари. 

  

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  

дипл.правник Небојша Миловановић , с.р. 
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Број:_________________ 

Датум:________________ 

Жабари 

 

                                                                                              МОДЕЛ 

 

Потврда о пријему информације о унутрашњем узбуњивању 

 

Време и место достављања информације: 

 

 

 

Начин достављања информације: 

 

1. Непосредна предаја 

а) предата у затвореној коверти 

б) предато у отвореној коверти 

2. Обична пошиљка 

3. Препоручена пошиљка 

4. Електронска пошта 

5. Усмено на записник 

 

Број и опис прилога који су поднети уз информацију: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратак опис чињеничног стања наведеног у информацији: 
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Да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету буду откривени?                      

                                                                                                                                    

            Да 

 

            Не                                                    

 

 

Подаци о узбуњивачу (уколико он то жели): 

 

Име и презиме: 

 

Адреса: 

 

 

Е-маил адреса: 

 

 

 

Потпис: 

 

Подаци о Oвлашћеном лицу: 

 

Име и презиме: 

 

 

 

 

Потпис Oвлашћеног лица и печат: 
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 На основу члана 25.  став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 

14/22) и сходно члану 24. став 4. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 

РС”, бр. 14/22), 

 Изборна комисија општине Жабари, на седници одржаној 11.02.2022. године, донела 

је 

 

П О С Л О В Н И К 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим пословником уређују се организација, начин рада и одлучивања Изборне комисије 

општине Жабари (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

Члан 2. 

Седиште Комисије је у згради Скупштине општине Жабари, ул. Кнеза Милоша број 103. 

Члан 3. 

Комисија у свом раду користи печат и штамбиљ. 

 

Члан 4. 

У оквиру својих надлежности, Комисија остварује сарадњу са домаћим, страним и 

међународним органима и организацијама, у складу са законом. 

 

Члан 5. 

Комисија може да организује стручна саветовања и друге облике стручног рада о 

питањима из своје надлежности. 

 

II. САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ 

 

Комисија 

Члан 6. 

Комисија ради и одлучује на седници у сталном и проширеном саставу. 

Комисију у сталном саставу чине: председник Комисије,  6 (шест) чланова Комисије1
2 и 

њихови заменици (именовани чланови). 

Комисију у проширеном саставу чини стални састав Комисије и по један опуномоћени 

представник подносилаца изборних листа кандидата за одборнике који су предложили 

најмање две трећине кандидата од броја одборника који се бира (опуномоћени чланови). 

Опуномоћени члан има заменика. 

Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од дана одређивања лица која постају 

опуномоћени чланови Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија утврди и 

објави резултате избора. 

Заменик члана Комисије има иста права и обавезе као и члан којег замењује и може да 

присуствују седници Комисије којој присуствује и члан којег замењује, без права учешћа у 

одлучивању. 

 

 

 

                                                 
1
Број чланова изборне комисије утврђује се одлуком о њиховом именовању.Законом о локалним изборима 

прописан је број чланова изборне комисије. 
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Секретар Комисије и заменик секретара Комисије 

Члан 7. 

Комисија има секретара и заменика секретара, који учествују у раду Комисије без права 

одлучивања. 

Радне групе 

Члан 8. 

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и 

других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може да образује 

радне групе из реда својих чланова. 

У рад радних група могу да буду укључени представници општинских органа и 

организација, ради пружања стручне помоћи. 

Одлуком о образовању радне групе утврђују се њен састав и задаци. 

 

Услови за рад Комисије 

Члан 9. 

Служба Скупштине општине обезбеђује и пружа неопходну стручну, административну и 

техничку помоћ при обављању послова за потребе Комисије и њених радних група, у складу 

са законом и одлуком о организацији и раду те службе. 

О обезбеђивању услова за рад Комисије стара се секретар Комисије. 

 

III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Председник Комисије 

Члан 10. 

Председник Комисије: 

представља Комисију, 

сазива седнице Комисије и председава седницама, 

потписује акте Комисије, 

одобрава службена путовања у земљи и иностранству, 

стара се о томе да Комисија своје послове обавља у складу са прописима и благовремено, 

стара се о примени овог пословника, и 

обавља друге послове утврђене законом и овим пословником. 

 

Председник Комисије може да овласти секретара Комисије да потписује акте Комисије 

који се односе на питања оперативног карактера. 

 

Заменик председника Комисије 

Члан 11. 

Заменик председника Комисије обавља дужности председника Комисије у случају његове 

одсутности или спречености за обављање функције, а може да обавља и послове за које га 

председник Комисије овласти. 

 

Чланови Комисије 

Члан 12. 

Чланови Комисије имају право и обавезу: 

да редовно присуствују седницама Комисије, 

да учествују у расправи о питањима која су на дневном реду седнице Комисије и гласају о 

сваком предлогу о ком се одлучује на седници,  

да обављају све дужности и задатке које одреди Комисија. 
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Секретар Комисије 

Члан 13. 

Секретар Комисије: 

припрема седнице Комисије, 

координира рад чланова и заменика чланова Комисије, 

помаже председнику Комисије у обављању послова из његове надлежности, 

стара се о припреми предлога аката које доноси Комисија и обавља друге послове у 

складу са законом, овим пословником и налозима председника Комисије. 
 

IV. НАЧИН РАДА 

 

Члан 14. 

Седнице Комисије се одржавају у њеном седишту. 

 

Сазивање седнице Комисије 

Члан 15. 

Седницу Комисије сазива председник Комисије. 

Председник Комисије је дужан да сазове седницу Комисије у што краћем року, када 

сазивање затражи најмање трећина чланова Комисије. 

Седница Комисије се сазива, по правилу, писменим путем, а може се сазвати и 

телефонским путем или на други одговарајући начин, најкасније два дана пре дана одређеног 

за одржавање седнице. 

У случају потребе, седнице могу да буду сазване и у року краћем од рока из става 3. овог 

члана. 

Сазив седнице садржи дан, време, место одржавања седнице Комисије и предлог дневног 

реда. Уз сазив седнице се члановима и заменицима чланова Комисије доставља и материјал 

припремљен за тачке предложеног дневног реда, као и записник са претходне седнице 

Комисије, уколико је сачињен. 

Дневни ред седнице Комисије предлаже председник Комисије, осим у случају сазивања 

седнице на захтев најмање трећине чланова Комисије, када се дневни ред предлаже у захтеву 

за сазивање седнице. 

 

Отварање седнице и учешће на седници 

Члан 16. 

Седница може да буде одржана када јој присуствује већина од укупног броја чланова, 

односно заменика чланова Комисије у сталном, односно проширеном саставу. 

Седници председава председник Комисије, односно у његовом одсуству заменик 

председника Комисије. 

У случају када председник мора да напусти седницу, председавање преузима заменик 

председника, односно, у случају да је заменик председника одсутан, најстарији присутни 

члан Комисије. Уколико најстарији присутни члан Комисије не може или неће да преузме 

председавање седници, председавање преузима следећи најстарији члан Комисије. 

Отварајући седницу, председавајући констатује број присутних чланова Комисије. 

У расправи на седници могу да учествују председник Комисије, чланови Комисије, 

секретар Комисије и њихови заменици. 

Седници, на позив председника Комисије, могу да присуствују и у расправи могу да 

учествују и представници државних и локалних органа и организација, уколико се на 

седници разматрају питања из њиховог делокруга, о чему председавајући обавештава 

чланове Комисије на почетку седнице. 
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Ток седнице 

Члан 17. 

Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника са претходне седнице, 

уколико је сачињен и благовремено достављен члановима и заменицима чланова Комисије. 

Примедбе на записник може да изнесе сваки члан Комисије, односно заменик члана. 

Уколико нема изнетих примедби на записник, председавајући ставља на гласање записник 

у предложеном тексту. 

О изнетим примедбама на записник, Комисија одлучује редом којим су изнете у расправи. 

Након одлучивања о примедбама на записник, председавајући констатује да је записник 

усвојен у предложеном тексту, односно са прихваћеним примедбама. 

 

Члан 18. 

Дневни ред седнице утврђује Комисија. 

Право да предложи измену или допуну предложеног дневног реда има сваки члан 

Комисије, односно заменик члана. 

О предлозима за измену или допуну предложеног дневног реда одлучује се без расправе, 

редом којим су предлози изнети на седници. 

Након изјашњавања о предлозима за измену, односно допуну предложеног дневног реда, 

Комисија гласа о усвајању дневног реда у целини. 

На предлог председавајућег или члана Комисије, односно заменика члана, Комисија може 

да одлучи да се време за расправу сваког од учесника, по одређеној тачки дневног реда, 

ограничи на пет минута. 

Члан 19. 

На седници се ради по тачкама утврђеног дневног реда. 

Пре отварања расправе по тачки дневног реда, Комисију извештава председник Комисије 

или члан Комисије којег је одредио председник Комисије и који предлаже начин поступања 

Комисије (известилац). 

Уколико се на седници разматра предлог акта који доноси Комисија, пре отварања 

расправе Комисију са предлогом акта упознаје секретар Комисије. 

 

Одржавање реда на седници 

Члан 20. 

Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје реч члановима и заменицима 

чланова Комисије пријављеним за учешће у расправи. 

Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу. 

 

Одлучивање 

Члан 21. 

Пошто утврди да је расправа по тачки дневног реда исцрпљена, председавајући закључује 

расправу, након чега се прелази на одлучивање. 

Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Комисије у сталном, односно 

проширеном саставу. 

Право гласа имају само чланови Комисије, док заменици чланова имају право гласа само у 

случају одсуства члана којег замењују. 

Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке дневног реда, председавајући 

ставља на гласање предлоге редом којим су изнети. 

На гласање се ставља усвајање изнетог предлога. 

Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну већину гласова, сматраће се да је 

предлог одбијен. 
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Одлучивање о предлозима аката које доноси Комисија 

Члан 22. 

Уколико су у току расправе изнети предлози за брисање, односно измене акта, 

председавајући на гласање прво ставља те предлоге. У том случају, одлучивање се обавља 

према редоследу по ком су изнети предлози за брисање, односно измену, при чему 

председавајући на гласање ставља прво предлог за брисање, а потом предлог за измену. 

Након гласања о свим предлозима, председавајући ставља на гласање усвајање предлога 

акта у целини. 

Одлучивање по приговорима 

Члан 23. 

Уколико је у току расправе изнет предлог за одбацивање приговора, председавајући 

ставља на гласање прво тај предлог. 

Уколико је изнето више различитих предлога за одбацивање приговора, о тим предлозима 

се гласа редом којим су изнети у дискусији. Ако неки предлог буде усвојен, о осталима се не 

гласа. 

Уколико у току дискусије не буде изнет предлог за одбацивање приговора, односно 

ниједан од изнетих предлога не буде усвојен, Комисија се изјашњава о предлогу за одбијање 

приговора, уколико је такав предлог изнет у расправи. 

Уколико ниједан предлог за одбацивање или одбијање приговора не буде усвојен, Комисија 

се изјашњава о усвајању приговора. Ако ни усвајање приговора не добије потребан број гласова, 

сматраће се да Комисија није донела одлуку по приговору. 

Уколико у току дискусије не буду изнети предлози за одбацивање или одбијање 

приговора, Комисија се изјашњава о усвајању приговора. Ако усвајање приговора не добије 

потребан број гласова, Комисија се изјашњава о одбијању приговора. Ако ни одбијање 

приговора не добије потребан број гласова, сматраће се да Комисија није донела одлуку по 

приговору. 

 

Члан 24. 

У поступку по приговорима, о питањима која нису изричито уређена  законом, Комисија 

сходно примењује одредбе Закона о општем управном поступку. 

 

Записник 

Члан 25. 

О раду на седници Комисије сачињава се записник. 

Записник садржи главне податке о раду на седници, и то: о присутним и одсутним 

члановима и заменицима чланова Комисије, као и о другим присутним лицима, о предлозима 

о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим 

актима који су на седници донети, као и о резултатима свих гласања на седници. 

На седници Комисије воде се стенографске белешке, које чине саставни део записника. 

Уколико не постоје услови за вођење стенографских белешки, сачињава се препис тонског 

снимка седнице Комисије, који чини саставни део записника. 

Након усвајања, записник потписују председавајући седници и секретар Комисије. 

О сачињавању и чувању записника стара се секретар Комисије. 

 

Изворници и преписи аката комисије 

Члан 26. 

Изворником акта сматра се текст акта усвојен на седници Комисије, сачињен у 

прописаном облику, потписан од председавајућег седници и оверен печатом Комисије. 

О сачињавању и чувању изворника стара се секретар Комисије. 

Ради достављања странкама, сачињава се препис изворника који у свему мора да буде 

истоветан изворнику и који потписује секретар Комисије, а оверава се печатом Комисије. 
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V. ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 27. 

Рад Комисије је јаван. 

Комисија обезбеђује јавност рада: 

омогућавањем акредитованим представницима средстава јавног информисања да 

присуствују седницама Комисије, 

омогућавањем заинтересованим домаћим, страним и међународним организацијама и 

удружењима (посматрачи) да прате рад Комисије током изборног поступка, 

објављивањем аката Комисије у општинском службеном гласилу, у складу са овим 

пословником, 

објављивањем аката Комисије на веб-презентацији Републичке изборне комисије, у 

складу са законом, 

објављивањем информатора о раду Комисије и омогућавањем приступа информацијама од 

јавног значаја којима располаже Комисија, у складу са законом, 

објављивањем аката и информација о раду Комисије на званичној интернет презентацији 

општине, 

издавањем саопштења за јавност и 

одржавањем конференција за медије и давањем изјава за медије, у складу са овим 

пословником. 

Представници средстава јавног информисања 

Члан 28. 

Представницима средстава јавног информисања се присуствовање седницама Комисије 

омогућује у складу са актима Скупштине општине којима се уређује унутрашњи ред у 

Скупштини општине и акредитација представника средстава јавног информисања. 

О дану, времену и месту одржавања седница Комисије, средства јавног информисања 

обавештавају се преко службе Скупштине општине. 

 

Члан 29. 

Представницима средстава јавног информисања који присуствују седници Комисије 

стављају се на располагање материјали припремљени за рад на седници Комисије. 

 

Посматрачи 

Члан 30. 

Заинтересованим домаћим, међународним и страним организацијама и удружењима 

(посматрачи) Комисија одобрава праћење рада Комисије током изборног поступка, у складу 

са правилима које прописује Комисија. 

Испуњеност услова за праћење рада Комисије констатује председавајући на седници 

Комисије. 

Објављивање аката у општинском службеном гласилу 

Члан 31. 

Општи акти Комисије објављују се у општинском службеном гласилу. 

Комисија може одлучити да се у општинском службеном гласилу објави и одређени 

појединачни акт Комисије. 

О објављивању аката стара се секретар Комисије. 

 

Члан 32.  

Уколико текст акта објављеног у општинском службеном гласилу није сагласан изворнику 

акта, исправку даје секретар Комисије. 

Исправка из става 1. овог члана објављује се на исти начин као и акт који се исправља. 
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Члан 33.  

Комисија може овластити секретара Комисије да утврди пречишћен текст општег акта 

Комисије. 

Овлашћење за утврђивање пречишћеног текста општег акта може да буде садржано у акту 

којим се мења општи акт или у посебном закључку који доноси Комисија. 

Пречишћен текст општег акта објављује се у општинском службеном гласилу. 

 

Објављивање информатора о раду Комисије 

и приступ информацијама од јавног значаја 

Члан 34. 

Комисија објављује информатор о свом раду. 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 

је секретар Комисије. 

О захтевима за приступ информацијама од јавног значаја који се односе на изборни 

материјал одлучује Комисија. 

 

Објављивање информација о раду Комисије на интернету 

Члан 35. 

Комисија на званичној општинској интернет презентацији објављује своје опште акте, 

извештаје о резултатима избора, информације о одржаним седницама и саопштења за 

јавност, као и друге информације и документа који настају у раду или у вези са радом 

Комисије, а од значаја су за информисање јавности. 

О ажурирању података о раду Комисије на званичној општинској интернет презентацији 

стара се секретар Комисије. 

 

Саопштење за јавност 

Члан 36. 

Саопштење за јавност, чији текст утврђује Комисија, издаје се преко службе Скупштине 

општине. 

 

Конференција за медије и изјаве за медије 

Члан 37. 

О раду Комисије јавност обавештава председник Комисије или члан којег Комисија за то 

овласти, путем конференција за медије и изјава за медије. 

О дану, времену и месту одржавања конференције за медије из става 1. овог члана, 

средства јавног информисања обавештавају се преко службе Скупштине општине. 

Секретар Комисије је овлашћен да даје изјаве о техничким аспектима рада Комисије и 

спровођења избора. 

 

VI. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

Члан 38. 

Комисија у свом раду поступа у складу са прописима којима је уређена заштита података 

о личности. 

Секретар Комисије је дужан да се стара о томе да се приликом умножавања аката или 

предлога аката насталих у раду Комисије изврши анонимизација заштићених података о 

личности. 

VII. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 39. 

Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове 

спровођења избора обезбеђују се у општинском буџету. 
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Комисија подноси Скупштини општине финансијски план потребних средстава за редован 

рад и трошкове спровођења избора, као и извештај о утрошеним средствима за редован рад и 

спровођење избора. 

О припреми предлога финансијског плана и извештаја из става 2. овог члана стара се 

секретар Комисије. 

Налогодавци за исплату средстава из става 1. овог члана су председник и секретар 

Комисије. 

 

VIII. КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 40. 

На канцеларијско и архивско пословање Комисије примењују се прописи којима се 

уређују канцеларијско пословање и архивско пословање. 

 

IX. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА 

 

Члан 41. 

Право предлагања измена и допуна Пословника имају сваки члан и заменик члана 

Комисије. 

Предлог за измену и допуну Пословника подноси се у писменом облику. 

Предлог из става 2. овог члана председник Комисије ставља на дневни ред седнице 

Комисије у што краћем року. 

 

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена овим пословником, могу да буду 

уређена посебном одлуком или закључком Комисије, у складу са законом и овим 

пословником. 

 

Члан 43. 

Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник Изборне комисије 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари”, број 2/16). 

 

Члан 44. 

Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине Жабари“. 

Овај Пословник објавити на веб презентацији Републичке изборне комисије и званичној 

општинској интернет презентацији. 

 

Број:013-1/2022-01 

Дана: 11.02.2022.године 

Жабари 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

        ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Мисић, с.р. 
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