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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 и-др. закон, 
47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015- др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018) и 
члана 39. Статута града Шапца („Сл. лист Града 

Шапца“ бр. 5/2019), Скупштина Града Шапца на се-
дници одржаној године, доноси 

О Д Л У К У  

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Утврђују се укупни приходи и примања са пре-
нетим неутрошеним средствима и укупни расходи и 
издаци на консолидованом рачуну града Шапца за 
2018. годину у следећим износима: 

Табела 1: Приходи, примања и пренета неутрошена средства, расходи и издаци у 2018. години 

у 000 динара 

 БУЏЕТ 
ОСТАЛИ 
ИЗВОРИ 

УКУПНО 

1. Укупни приходи, примања и пренета неутрошена 
средства 

3,016,947 824,554 3,841,501 

2. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и 
пренетих неутрошених средстава 

2,678,947 311,813 2,990,760 

УКУПНО (1-2)  338,000 512,741  850,741 

3. Корекција новчаних прилива  6,555  1,865  8,420 

УКУПНО (1-2)+3  344,555 514,606  859,161 

Члан 2. 

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства консолидованог рачуна града Шапца, према 
економској класификацији износе 3,841,501 хиљада динара: 

Табела 2: Приходи, примања и пренета неутрошена средства 

у 000 динара 

 БУЏЕТ ОСТАЛИ ИЗВОРИ УКУПНО 

Текући приходи – класа 7 3,016,947 124,936 3,141,883 

Примања од продаје 
нефинансијске имовине –  
класа 8 

 133,809 133,809 

Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине – 
класа 9 

 290,000 290,000 

Пренета неутрошена средства  275,809 275,809 

Укупно 3,016,947 824,554 3,841,501 
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Члан 3. 

Укупни расходи и издаци из консолидованог рачуна града Шапца, према економској класификацији износе 
2,990,760 хиљада динара: 

Табела 3: Расходи и издаци 

у 000 динара 

 БУЏЕТ ОСТАЛИ ИЗВОРИ УКУПНО 

Текући расходи - класа 4 2,468,179 285,538 2,753,717 

Издаци за нефинансијску 
имовину – класа 5  

113,176 26,275 139,451 

Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине – 
класа 6 

97,592  97,592 

Укупно 2,678,947 311,813 2,990,760 
 

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена 
средства буџета града увећана су за 8,420 хиљада 
динара, који се састоје из следећих износа:  

* повраћаја позајмице из ранијих година, које је 
град Шабац дао Робно транспортном центру, у износу 
од 5,696 хиљада динара и Зорка заштити биља у 
износу од 73 хиљада динара; ова средства се налазе 
на рачуну буџета града али не улазе у финансијски 
резултат јер је реч о средствима која су раније 
оприходована; 

* средстава на депозитном рачуну града Шапца у 
износу од 755 хиљада динара, која чине гарантни 
износ уплаћен приликом учешћа на лицитацији за 

доделу у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини; 

* средстава која се налазе на рачунима предшко-
лске установе "Наше дете", а која су пренета из ра-
нијих година и нису поново оприходована, у износу 
од 1,896 хиљада динара. 

Члан 4. 

У Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године 
(образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 
22,620,277 хиљада динара, и укупна пасива у износу 
од 22,620,277 хиљада динара и ванбилансна актива 
у износу од 82 хиљаде динара и укупна ванбилансна 
пасива у износу од 82 хиљаде динара 

Табела 4: Биланс стања 

(У 000 динара) 

Ознака  
ОП 

Број 
конта 

Опис 

Износ из 
претходне 
године 

(почетно 
стање) 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка 
вредности 

Нето 
(5 - 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
АКТИВА         

1001 000000 
НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
(1002 + 1020) 20.656.911 25.066.181 8.136.535 16.929.646 

1002 010000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У  
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА  
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 
+ 1018) 

20.656.016 25.058.103 8.128.871 16.929.232 

1003 011000 
НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА  
(од 1004 до 1006) 14.885.565 20.450.619 8.127.328 12.323.291 

1004 011100 Зграде и грађевински објекти 14.821.763 20.194.941 7.946.975 12.247.966 

1005 011200 Опрема 60.405 235.134 174.184 60.950 

1006 011300 Остале некретнине и опрема 3.397 20.544 6.169 14.375 
1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) 755 957 485 472 

1008 012100 Култивисана имовина 755 957 485 472 
1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) 0 0 0 0 

1010 013100 Драгоцености 0 0 0 0 
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1011 014000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА  
(од 1012 до 1014) 5.168.726 3.987.215 0 3.987.215 

1012 014100 Земљиште  5.144.360 3.977.586 0 3.977.586 
1013 014200 Подземна блага 0 0 0 0 
1014 014300 Шуме и воде 24.366 9.629 0 9.629 

1015 015000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У  
ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 
1017) 

558.610 574.530 520 574.010 

1016 015100 
Нефинансијска имовина у 
припреми 

558.610 574.530 520 574.010 

1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину 0 0 0 0 

1018 016000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
(1019) 42.360 44.782 538 44.244 

1019 016100 Нематеријална имовина 42.360 44.782 538 44.244 

1020 020000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 
ЗАЛИХАМА  
(1021 + 1025) 

895 8.078 7.664 414 

1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) 0 1.236 1.236 0 
1022 021100 Робне резерве 0 0 0 0 
1023 021200 Залихе производње 0 0 0 0 
1024 021300 Роба за даљу продају 0 1.236 1.236 0 

1025 022000 
ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И  
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 
(1026 + 1027) 

895 6.842 6.428 414 

1026 022100 Залихе ситног инвентара  0 6.428 6.428 0 
1027 022200 Залихе потрошног материјала 895 414 0 414 

1028 100000 
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
(1029 + 1049 + 1067) 4.954.110 5.690.631 0 5.690.631 

1029 110000 
ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА 
ИМОВИНА  
(1030 + 1040) 

2.432.872 2.432.784 0 2.432.784 

1030 111000 
ДУГОРОЧНА ДОМАЋА 
ФИНАНСИЈСКА  
ИМОВИНА (од 1031 до 1039) 

2.432.872 2.432.784 0 2.432.784 

1031 111100 
Дугорочне домаће хартије од 
вредности, изузев акција 

0 0 0 0 

1032 111200 Кредити осталим нивоима власти 88 0 0 0 

1033 111300 
Кредити домаћим јавним 
финансијским институцијама 

0 0 0 0 

1034 111400 
Кредити домаћим пословним 
банкама 

0 0 0 0 

1035 111500 
Кредити домаћим јавним 
нефинансијским  институцијама 

0 0 0 0 

1036 111600 
Кредити физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 

0 0 0 0 

1037 111700 
Кредити домаћим невладиним 
организацијама 

0 0 0 0 

1038 111800 
Кредити домаћим нефинансијским  
приватним предузећима 

0 0 0 0 

1039 111900 Домаће акције и остали капитал 2.432.784 2.432.784 0 2.432.784 

1040 112000 
ДУГОРОЧНA СТРАНА 
ФИНАНСИЈСКА  
ИМОВИНА (од 1041 до 1048) 

0 0 0 0 

1041 112100 
Дугорочне стране хартије од 
вредности, изузев акција 

0 0 0 0 
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1042 112200 Кредити страним владама 0 0 0 0 

1043 112300 
Кредити међународним 
организацијама 

0 0 0 0 

1044 112400 
Кредити страним пословним 
банкама 

0 0 0 0 

1045 112500 
Кредити страним нефинансијским  
институцијама 

0 0 0 0 

1046 112600 
Кредити страним невладиним  
организацијама 

0 0 0 0 

1047 112700 Стране акције и остали капитал 0 0 0 0 
1048 112800 Страни финансијски деривати 0 0 0 0 

1049 120000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, 
ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ 
ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА 
И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
(1050 + 1060 + 1062) 

2.174.706 2.682.853 0 2.682.853 

1050 121000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, 
ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ 
ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 
1059) 

275.829 19.161 0 19.161 

1051 121100 Жиро и текући рачуни 275.809 19.120 0 19.120 

1052 121200 
Издвојена новчана средства и 
акредитиви 

0 0 0 0 

1053 121300 Благајна 20 41 0 41 
1054 121400 Девизни рачун 0 0 0 0 
1055 121500 Девизни акредитиви 0 0 0 0 
1056 121600 Девизна благајна 0 0 0 0 
1057 121700 Остала новчана средства 0 0 0 0 
1058 121800 Племенити метали 0 0 0 0 
1059 121900 Хартије од вредности 0 0 0 0 

1060 122000 
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
(1061) 1.591.004 1.523.245 0 1.523.245 

1061 122100 
Потраживања по основу продаје и 
друга потраживања 

1.591.004 1.523.245 0 1.523.245 

1062 123000 
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 
1063 до 1066) 307.873 1.140.447 0 1.140.447 

1063 123100 Краткорочни кредити 306.793 299.904 0 299.904 
1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 1.080 502 0 502 

1065 123300 
Хартије од вредности намењене 
продаји 

0 0 0 0 

1066 123900 Остали краткорочни пласмани 0 840.041 0 840.041 

1067 130000 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 346.532 574.994 0 574.994 

1068 131000 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА  
(од 1069 до 1071) 

346.532 574.994 0 574.994 

1069 131100 
Разграничени расходи до једне 
године 

0 7 0 7 

1070 131200 
Обрачунати неплаћени расходи и 
издаци 

345.784 574.724 0 574.724 

1071 131300 
Остала активна временска 
разграничења 

748 263 0 263 

1072 
 

УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 25.611.021 30.756.812 8.136.535 22.620.277 
1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 47.557 82 0 82 
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Ознака 
ОП 

Број 
конта 

Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 5 

  
ПАСИВА     

1074 200000 
ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 
1173 + 1198 + 1212) 3.147.478 3.209.632 

1075 210000 
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  
(1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097) 902.055 1.094.463 

1076 211000 
ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
(од 1077 до 1085) 902.055 1.094.463 

1077 211100 
Обавезе по основу емитованих 
хартија од вредности, изузев акција 

0 0 

1078 211200 
Обавезе по основу дугорочних 
кредита од осталих нивоа власти 

0 0 

1079 211300 
Обавезе по основу дугорочних 
кредита од домаћих јавних 
финансијских институција 

0 0 

1080 211400 
Обавезе по основу дугорочних 
кредита од домаћих пословних 
банака 

902.055 1.094.463 

1081 211500 
Обавезе по основу дугорочних 
кредита од осталих домаћих 
кредитора 

0 0 

1082 211600 
Обавезе по основу дугорочних 
кредита од домаћинстава у земљи 

0 0 

1083 211700 
Дугорочне обавезе по основу 
домаћих финансијских деривата 

0 0 

1084 211800 
Дугорочне обавезе по основу 
домаћих меница 

0 0 

1085 211900 
Дугорочне обавезе за финансијске 
лизинге 

0 0 

1086 212000 
СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
(од 1087 до 1092) 0 0 

1087 212100 
Дугорочне стране обавезе по 
основу емитованих хартија од 
вредности, изузев акција 

0 0 

1088 212200 
Обавезе по основу дугорочних 
кредита од страних влада 

0 0 

1089 212300 
Обавезе по основу дугорочних 
кредита од мултилатералних 
институција 

0 0 

1090 212400 
Обавезе по основу дугорочних 
кредита од страних пословних 
банака 

0 0 

1091 212500 
Обавезе по основу дугорочних 
кредита од осталих  
страних кредитора 

0 0 

1092 212600 
Дугорочне обавезе по основу 
страних финансијских деривата 

0 0 

1093 213000 
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО 
ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) 0 0 
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1094 213100 
Дугорочне обавезе по основу 
гаранција 

0 0 

1095 214000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ 
ЛИЗИНГ (1096) 

0 0 

1096 214100 
Обавезе по основу отплате 
главнице зa финансијски лизинг 

0 0 

1097 215000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА 
ГАРАНЦИЈА ПО 
КОМЕРЦИЈАЛНИМ 
ТРАНСАКЦИЈАМА (1098) 

0 0 

1098 215100 
Обавезе по основу отплата 
гаранција по комерцијалним 
трансакцијама 

0 0 

1099 220000 
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 
1109 + 1116) 170 170 

1100 221000 
КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ 
ОБАВЕЗЕ  
(од 1101 до 1108) 

170 170 

1101 221100 
Краткорочне домаће обавезе по 
основу емитованих хартија од 
вредности, изузев акција 

0 0 

1102 221200 
Обавезе по основу краткорочних 
кредита од осталих нивоа власти 

170 170 

1103 221300 
Обавезе по основу краткорочних 
кредита од домаћих јавних 
финансијских институција 

0 0 

1104 221400 
Обавезе по основу краткорочних 
кредита од домаћих пословних 
банака 

0 0 

1105 221500 
Обавезе по основу краткорочних 
кредита од осталих домаћих 
кредитора 

0 0 

1106 221600 
Обавезе по основу краткорочних 
кредита од домаћинстава у земљи 

0 0 

1107 221700 
Краткорочне обавезе по основу 
домаћих финансијских деривата 

0 0 

1108 221800 
Краткорочне обавезе по основу 
домаћих меница 

0 0 

1109 222000 
КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ 
ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115) 0 0 

1110 222100 
Краткорочне стране обавезе по 
основу емитованих хартија од 
вредности, изузев акција 

0 0 

1111 222200 
Обавезе по основу краткорочних 
кредита од страних влада 

0 0 

1112 222300 
Обавезе по основу краткорочних 
кредита од мултилатералних 
институција 

0 0 

1113 222400 
Обавезе по основу краткорочних 
кредита од страних пословних 
банака 

0 0 

1114 222500 
Обавезе по основу краткорочних 
кредита од осталих страних 
кредитора 

0 0 
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1115 222600 
Краткорочне обавезе по основу 
страних финансијских деривата 

0 0 

1116 223000 
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО 
ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117) 0 0 

1117 223100 
Краткорочне обавезе по основу 
гаранција 

0 0 

1118 230000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 
+ 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 
+ 1153 + 1161 + 1167) 

6.390 6.900 

1119 231000 
ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ 
(од 1120 до 1124) 27 0 

1120 231100 Обавезе за нето плате и додатке 27 0 

1121 231200 
Обавезе по основу пореза на 
плате и додатке 

0 0 

1122 231300 
Обавезе по основу доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
на плате и додатке 

0 0 

1123 231400 
Обавезе по основу доприноса за 
здравствено осигурање на плате и 
додатке 

0 0 

1124 231500 
Обавезе по основу доприноса за 
незапосленост на плате и додатке 

0 0 

1125 232000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 
1126 до 1130) 

0 0 

1126 232100 
Обавезе по основу нето накнада 
запосленима 

0 0 

1127 232200 
Обавезе по основу пореза на 
плате за накнаде запосленима 

0 0 

1128 232300 
Обавезе по основу доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
за накнаде запосленима 

0 0 

1129 232400 
Обавезе по основу доприноса за 
здравствено осигурање за накнаде 
запосленима 

0 0 

1130 232500 
Обавезе по основу доприноса за 
незапосленост за накнаде 
запосленима 

0 0 

1131 233000 
ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И 
ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ 
(од 1132 до 1136) 

0 0 

1132 233100 
Обавезе по основу нето исплата 
награда и осталих посебних расхода 

0 0 

1133 233200 
Обавезе по основу пореза на 
награде и остале посебне расходе 

0 0 

1134 233300 
Обавезе по основу доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
за награде и остале посебне расходе 

0 0 

1135 233400 
Обавезе по основу доприноса за 
здравствено осигурање за награде 
и остале посебне расходе 

0 0 

1136 233500 
Обавезе по основу доприноса за 
случај незапослености за награде 
и остале посебне расходе 

0 0 
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1137 234000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА  
(од 1138 до 1140) 

0 0 

1138 234100 
Обавезе по основу доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
на терет послодавца 

0 0 

1139 234200 
Обавезе по основу доприноса за 
здравствено осигурање на терет 
послодавца 

0 0 

1140 234300 
Обавезе по основу доприноса за 
случај незапослености на терет 
послодавца 

0 0 

1141 235000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
НАКНАДА У НАТУРИ  
(од 1142 до 1146) 

0 0 

1142 235100 
Обавезе по основу нето накнада у 
натури 

0 0 

1143 235200 
Обавезе по основу пореза на 
накнаде у натури 

0 0 

1144 235300 
Обавезе по основу доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
за накнаде у натури 

0 0 

1145 235400 
Обавезе по основу доприноса за 
здравствено осигурање за накнаде 
у натури 

0 0 

1146 235500 
Обавезе по основу доприноса за 
случај незапослености за накнаде 
у натури 

0 0 

1147 236000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈА-
ЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА 
(од 1148 до 1152) 

0 555 

1148 236100 
Обавезе по основу нето исплата 
социјалне помоћи запосленима 

0 336 

1149 236200 
Обавезе по основу пореза на 
социјалну помоћ запосленима 

0 35 

1150 236300 
Обавезе по основу доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
за социјалну помоћ запосленима 

0 129 

1151 236400 
Обавезе по основу доприноса за 
здравствено осигурање за 
социјалну помоћ запосленима 

0 51 

1152 236500 
Обавезе по основу доприноса за 
случај незапослености за 
социјалну помоћ запосленима 

0 4 

1153 237000 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ 
ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160) 6.363 6.345 

1154 237100 
Обавезе по основу нето исплата 
за службена путовања 

0 0 

1155 237200 
Обавезе по основу пореза на 
исплате за службена путовања  

0 0 

1156 237300 
Обавезе по основу нето исплата 
за услуге по уговору 

3.055 3.036 

1157 237400 
Обавезе по основу пореза на 
исплате за услуге по уговору 

1.176 1.177 
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1158 237500 
Обавезе по основу доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
за услуге по уговору 

1.516 1.516 

1159 237600 
Обавезе по основу доприноса за 
здравствено осигурање за услуге 
по уговору 

616 616 

1160 237700 
Обавезе по основу доприноса за 
случај незапослености за услуге 
по уговору 

0 0 

1161 238000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 
1162 до 1166) 

0 0 

1162 238100 
Обавезе за нето исплаћени 
посланички додатак 

0 0 

1163 238200 
Обавезе по основу пореза на 
исплаћени посланички додатак 

0 0 

1164 238300 
Обавезе по основу доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
за посланички додатак 

0 0 

1165 238400 
Обавезе по основу доприноса за 
здравствено осигурање за 
посланички додатак 

0 0 

1166 238500 
Обавезе по основу доприноса за 
случај незапослености за 
посланички додатак 

0 0 

1167 239000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 
до 1172) 

0 0 

1168 239100 
Обавезе за нето исплаћени 
судијски додатак 

0 0 

1169 239200 
Обавезе по основу пореза на 
исплаћени судијски додатак 

0 0 

1170 239300 
Обавезе по основу доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
за судијски додатак 

0 0 

1171 239400 
Обавезе по основу доприноса за 
здравствено осигурање за 
судијски додатак 

0 0 

1172 239500 
Обавезе по основу доприноса за 
случај незапослености за судијски 
додатак 

0 0 

1173 240000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ 
РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ  
(1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192) 

100.534 24.988 

1174 241000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
КАМАТА И ПРАТЕЋИХ 
ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА  
(од 1175 до 1178) 

59.392 0 

1175 241100 
Обавезе по основу отплате 
домаћих камата 

59.392 0 

1176 241200 
Обавезе по основу отплате 
страних камата 

0 0 

1177 241300 
Обавезе по основу отплате камата 
по гаранцијама 

0 0 
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1178 241400 
Обавезе по основу пратећих 
трошкова задуживања 

0 0 

1179 242000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
СУБВЕНЦИЈА  
(од 1180 до 1183) 

0 887 

1180 242100 
Обавезе по основу субвенција 
нефинансијским предузећима 

0 0 

1181 242200 
Обавезе по основу субвенција 
приватним финансијским 
предузећима 

0 887 

1182 242300 
Обавезе по основу субвенција 
јавним финансијским установама 

0 0 

1183 242400 
Обавезе по основу субвенција 
приватним предузећима 

0 0 

1184 243000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И 
ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) 

0 0 

1185 243100 
Обавезе по основу донација 
страним владама 

0 0 

1186 243200 
Обавезе по основу дотација 
међународним организацијама 

0 0 

1187 243300 
Обавезе по основу трансфера 
осталим нивоима власти 

0 0 

1188 243400 
Обавезе по основу дотација 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

0 0 

1189 244000 
ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ  
(1190 + 1191) 

0 3 

1190 244100 

Обавезе по основу права из 
социјалног осигурања код 
организација обавезног социјалног 
осигурања 

0 0 

1191 244200 
Обавезе по основу социјалне 
помоћи из буџета 

0 3 

1192 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ 
(од 1193 до 1197) 41.142 24.098 

1193 245100 
Обавезе по основу дотација 
невладиним организацијама 

90 82 

1194 245200 
Обавезе за остале порезе, 
обавезне таксе, казне и камате 

263 263 

1195 245300 
Обавезе по основу казни и пенала 
по решењима судова 

40.789 23.753 

1196 245400 
Обавезе по основу накнаде штете 
за повреде и штете услед 
елементарних непогода 

0 0 

1197 245500 
Обавезе по основу накнаде штете 
или повреда нанетих од стране 
државних органа 

0 0 

1198 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  
(1199 + 1203 + 1206 + 1208) 108.129 40.713 

1199 251000 
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, 
ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  
(од 1200 до 1202) 

20 775 

1200 251100 Примљени аванси 20 20 
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1201 251200 Примљени депозити 0 755 

1202 251300 Примљене кауције 0 0 

1203 252000 
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА 
ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) 108.076 39.910 

1204 252100 Добављачи у земљи 108.076 39.910 

1205 252200 Добављачи у иностранству 0 0 

1206 253000 
ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И 
ОБВЕЗНИЦЕ (1207) 0 0 

1207 253100 
Обавезе за издате чекове и 
обвезнице 

0 0 

1208 254000 
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 
1211) 33 28 

1209 254100 
Обавезе из односа буџета и 
буџетских корисника 

32 0 

1210 254200 Остале обавезе буџета 0 0 

1211 254900 Остале обавезе из пословања 1 28 

1212 290000 
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 2.030.200 2.042.398 

1213 291000 
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА  
(од 1214 до 1217) 

2.030.200 2.042.398 

1214 291100 Разграничени приходи и примања 10.619 6.021 

1215 291200 
Разграничени плаћени расходи и 
издаци 

1.372 402 

1216 291300 
Обрачунати ненаплаћени приходи 
и примања 

1.578.260 1.515.090 

1217 291900 
Остала пасивна временска 
разграничења 

439.949 520.885 

1218 300000 

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И 
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 
1233 - 1234) 

22.463.543 19.410.645 

1219 310000 КАПИТАЛ (1220) 22.187.734 18.849.904 

1220 311000 
КАПИТАЛ  
(1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 
1226 + 1227 + 1228) 

22.187.734 18.849.904 

1221 311100 
Нефинансијска имовина у сталним 
средствима 

20.656.110 16.929.232 

1222 311200 
Нефинансијска имовина у 
залихама 

895 414 

1223 311300 

Исправка вредности сопствених 
извора нефинансијске имовине, у 
сталним средствима, за набавке 
из кредита 

902.055 804.463 

1224 311400 Финансијска имовина 2.432.784 2.432.784 

1225 311500 Извори новчаних средстава 0 291.937 

1226 311600 

Утрошена средства текућих 
прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине у току 
једне године 

0 0 

1227 311700 
Пренета неутрошена средства из 
ранијих година 

0 0 

1228 311900 Остали сопствени извори 0 0 
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1229 321121 
Вишак прихода и примања – 
суфицит 275.809 559.475 

1230 321122 
Мањак прихода и примања – 
дефицит 0 0 

1231 321311 
Нераспоређени вишак прихода 
и примања из  
ранијих година 

0 1.266 

1232 321312 Дефицит из ранијих година 0 0 

  
ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И 
ОБИМУ 0 0 

1233 
 

ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У 
ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 
1237 - 1236 - 1238) 

0 0 

1234 
 

НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У 
ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 
1238 - 1235 - 1237) 

0 0 

1235 330000 
ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ 
ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - 
ПОТРАЖНИ САЛДО 

0 0 

1236 330000 
ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ 
ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - 
ДУГОВНИ САЛДО 

0 0 

1237 340000 
ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - 
ПОТРАЖНИ  
САЛДО 

0 0 

1238 340000 
ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - 
ДУГОВНИ САЛДО 0 0 

1239 
 

УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) 25.611.021 22.620.277 

1240 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  47.557 82 
 

Члан 5. 

У билансу прихода и расхода (образац број 2) у 
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године 
утврђени су: 

1.Укупно остварени текући приходи и примања 
(7+8) 3,275,692 хиљада динара 

2.Укупно извршени текући расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине (4+5) 2,893,168 
хиљада динара 

3. Вишак прихода и примања - (ред. бр. 1 - ред. 
бр.2) 382,524 хиљаде динара 

4. Кориговање вишак прихода и примања - (вишак 
прихода из претходне године умањен за нераспо-
ређен вишак прихода и примања из ранијих година) 
274,543 хиљаде динара 

5. Покриће извршених издатака из текућих при-
хода и примања 97,592 хиљаде динара 

6. Вишак прихода и примања ((ред.бр. 3+ред.бр. 
4)-ред.бр. 5) 559,475 хиљада динара 

Табела 5: Биланс прихода и расхода 

У 000 динара 

Ознака 
ОП 

Број 
конта 

Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 5 

2001 
 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 

3.058.333 3.275.692 

2002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                                                               
(2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 
2099 + 2103) 

2.877.390 3.141.883 
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2003 710000 
ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 
2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 2.169.822 2.265.660 

2004 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 
до 2007) 

1.397.856 1.513.723 

2005 711100 
Порези на доходак и капиталне 
добитке које плаћају физичка лица 

1.397.856 1.513.723 

2006 711200 
Порези на добит и капиталне 
добитке које плаћају предузећа и 
друга правна лица 

0 0 

2007 711300 

Порези на доходак, добит и 
капиталне добитке који се не могу 
разврстати између физичких и 
правних лица 

0 0 

2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) 1 26 

2009 712100 Порез на фонд зарада 1 26 

2010 713000 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 
2016) 562.404 550.935 

2011 713100 
Периодични порези на 
непокретности 

460.854 448.672 

2012 713200 
Периодични порези на нето 
имовину 

0 0 

2013 713300 
Порези на заоставштину, наслеђе и 
поклон 

3.933 5.871 

2014 713400 
Порези на финансијске и капиталне 
трансакције 

97.549 96.392 

2015 713500 
Други једнократни порези на 
имовину 

0 0 

2016 713600 
Други периодични порези на 
имовину 

68 0 

2017 714000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 
2018 до 2022) 132.049 132.073 

2018 714100 Општи порези на добра и услуге 0 0 

2019 714300 Добит фискалних монопола 0 0 

2020 714400 Порези на појединачне услуге 1.234 2.130 

2021 714500 

Порези, таксе и накнаде на 
употребу добара, на дозволу да се 
добра употребљавају или 
делатности обављају 

130.815 129.943 

2022 714600 Други порези на добра и услуге 0 0 

2023 715000 
ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ 
ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 
2024 до 2029) 

0 0 

2024 715100 Царине и друге увозне дажбине 0 0 

2025 715200 Порези на извоз 0 0 

2026 715300 
Добит извозних или увозних 
монопола 

0 0 

2027 715400 
Добит по основу разлике између 
куповног и продајног девизног курса 

0 0 

2028 715500 
Порези на продају или куповину 
девиза 

0 0 

2029 715600 
Други порези на међународну 
трговину и трансакције 

0 0 
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2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) 77.512 68.903 

2031 716100 
Други порези које искључиво 
плаћају предузећа, односно 
предузетници 

77.512 68.903 

2032 716200 
Други порези које плаћају остала 
лица или који се не могу 
идентификовати 

0 0 

2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) 0 0 

2034 717100 Акцизе на деривате нафте 0 0 

2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине 0 0 

2036 717300 Акцизе на алкохолна пића 0 0 

2037 717400 
Акцизе на освежавајућа 
безалкохолна пића 

0 0 

2038 717500 Акциза на кафу 0 0 

2039 717600 Друге акцизе 0 0 

2040 719000 

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА 
ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА 
ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ 
КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ 
ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) 

0 0 

2041 719100 
Порез на доходак, добит и 
капиталну добит на терет физичких 
лица 

0 0 

2042 719200 
Порез на доходак, добит и 
капиталну добит на терет 
предузећа и осталих правних лица 

0 0 

2043 719300 
Порез на доходак, добит и 
капиталну добит нераспоредив 
између физичких и правних лица 

0 0 

2044 719400 
Остали једнократни порези на 
имовину 

0 0 

2045 719500 
Остали порези које плаћају искљу-
чиво предузећа и предузетници 

0 0 

2046 719600 
Остали порези које плаћају друга 
или неидентификована лица 

0 0 

2047 720000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 
2053) 0 0 

2048 721000 
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ  
(од 2049 до 2052) 

0 0 

2049 721100 
Доприноси за социјално осигурање 
на терет запослених 

0 0 

2050 721200 
Доприноси за социјално осигурање 
на терет послодаваца 

0 0 

2051 721300 
Доприноси за социјално осигурање 
лица која обављају самосталну 
делатност и незапослених лица 

0 0 

2052 721400 
Доприноси за социјално осигурање 
који се не могу разврстати 

0 0 

2053 722000 
ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ  
(од 2054 до 2056) 

0 0 

2054 722100 
Социјални доприноси на терет 
осигураника 

0 0 
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2055 722200 Социјални доприноси послодаваца 0 0 

2056 722300 Импутирани социјални доприноси 0 0 

2057 730000 
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И 
ТРАНСФЕРИ  
(2058 + 2061 + 2066) 

367.241 485.167 

2058 731000 
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 
ДРЖАВА  
(2059 + 2060) 

0 667 

2059 731100 
Текуће донације од иностраних 
држава 

0 0 

2060 731200 
Капиталне донације од иностраних 
држава 

0 667 

2061 732000 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 
МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 
2065) 

1.662 89.619 

2062 732100 
Текуће донације од међународних 
организација 

1.662 84.810 

2063 732200 
Капиталне донације од 
међународних организација 

0 4.809 

2064 732300 Текуће помоћи од ЕУ 0 0 

2065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ 0 0 

2066 733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ (2067 + 2068) 365.579 394.881 

2067 733100 
Текући трансфери од других нивоа 
власти 

365.579 388.692 

2068 733200 
Капитални трансфери од других 
нивоа власти 

0 6.189 

2069 740000 
ДРУГИ ПРИХОДИ 
(2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 340.327 390.938 

2070 741000 
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 
до 2076) 16.842 62.183 

2071 741100 Камате 2.428 19.842 

2072 741200 Дивиденде 0 0 

2073 741300 
Повлачење прихода од квази 
корпорација 

0 0 

2074 741400 
Приход од имовине који припада 
имаоцима полиса осигурања 

0 0 

2075 741500 Закуп непроизведене имовине 14.414 42.341 

2076 741600 
Финансијске промене на 
финансијским лизинзима 

0 0 

2077 742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА 
И УСЛУГА (од 2078 до 2081) 215.578 212.097 

2078 742100 
Приходи од продаје добара и 
услуга или закупа од стране 
тржишних организација 

136.153 155.814 

2079 742200 Таксе и накнаде 67.250 42.999 

2080 742300 
Споредне продаје добара и услуга 
које врше државне нетржишне 
јединице 

12.175 13.103 

2081 742400 
Импутиране продаје добара и 
услуга 

0 181 
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2082 743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 
2088) 

34.307 42.936 

2083 743100 
Приходи од новчаних казни за 
кривична дела  

0 0 

2084 743200 
Приходи од новчаних казни за 
привредне преступе 

0 0 

2085 743300 
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје 

33.507 42.492 

2086 743400 Приходи од пенала 0 0 

2087 743500 
Приходи од одузете имовинске 
користи 

0 0 

2088 743900 
Остале новчане казне, пенали и 
приходи од одузете имовинске 
користи 

800 444 

2089 744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
(2090 + 2091) 

3.969 5.627 

2090 744100 
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 

3.392 1.132 

2091 744200 
Капитални добровољни трансфери 
од физичких и правних лица 

577 4.495 

2092 745000 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ (2093) 69.631 68.095 

2093 745100 Мешовити и неодређени приходи 69.631 68.095 

2094 770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 
2097) 

0 118 

2095 771000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096) 0 118 

2096 771100 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 

0 118 

2097 772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098) 

0 0 

2098 772100 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претходне 
године 

0 0 

2099 780000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ (2100) 

0 0 

2100 781000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102) 

0 0 

2101 781100 
Трансфери између буџетских 
корисника на истом нивоу 

0 0 

2102 781300 
Трансфери између организација 
обавезног социјалног осигурања 

0 0 

2103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) 0 0 

2104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) 0 0 

2105 791100 Приходи из буџета 0 0 

2106 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(2107 + 2114 + 2121 + 2124) 

180.943 133.809 
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2107 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 
2110 + 2112) 

180.943 45.456 

2108 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ (2109) 

180.943 45.456 

2109 811100 Примања од продаје непокретности 180.943 45.456 

2110 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111) 0 0 

2111 812100 
Примања од продаје покретне 
имовине 

0 0 

2112 813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (2113) 

0 0 

2113 813100 
Примања од продаје осталих 
основних средстава 

0 0 

2114 820000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 
(2115 + 2117 + 2119) 0 0 

2115 821000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ 
РЕЗЕРВИ (2116) 0 0 

2116 821100 
Примања од продаје робних 
резерви 

0 0 

2117 822000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 
ПРОИЗВОДЊЕ (2118) 0 0 

2118 822100 
Примања од продаје залиха 
производње 

0 0 

2119 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120) 

0 0 

2120 823100 
Примања од продаје робе за даљу 
продају 

0 0 

2121 830000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДРАГОЦЕНОСТИ (2122) 0 0 

2122 831000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДРАГОЦЕНОСТИ (2123) 0 0 

2123 831100 Примања од продаје драгоцености 0 0 

2124 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 
2127 + 2129) 

0 88.353 

2125 841000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ЗЕМЉИШТА (2126) 0 88.353 

2126 841100 Примања од продаје земљишта 0 88.353 

2127 842000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128) 0 0 

2128 842100 
Примања од продаје подземних 
блага 

0 0 

2129 843000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И 
ВОДА (2130) 

0 0 

2130 843100 Примања од продаје шума и вода 0 0 

2131 
 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(2132 + 2300) 

3.336.852 2.893.168 

2132 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ  (2133 + 2155 + 
2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 
2283) 

2.734.015 2.753.717 
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2133 410000 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 
2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 
2151 + 2153) 

627.914 697.807 

2134 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 510.875 565.292 

2135 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

510.875 565.292 

2136 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ  
ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 

91.507 101.159 

2137 412100 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање  

61.394 67.841 

2138 412200 
Допринос за здравствено 
осигурање 

26.284 29.081 

2139 412300 Допринос за незапосленост 3.829 4.237 

2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 0 1.987 

2141 413100 Накнаде у натури 0 1.987 

2142 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА  
(од 2143 до 2146) 

5.214 7.472 

2143 414100 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 
фондова 

245 1.374 

2144 414200 
Расходи за образовање деце 
запослених 

0 0 

2145 414300 Отпремнине и помоћи 2.699 4.458 

2146 414400 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 
запосленом 

2.270 1.640 

2147 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 13.112 9.626 

2148 415100 Накнаде трошкова за запослене 13.112 9.626 

2149 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ  
ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 

7.206 12.271 

2150 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

7.206 12.271 

2151 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) 0 0 

2152 417100 Посланички додатак 0 0 

2153 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154) 0 0 

2154 418100 Судијски додатак 0 0 

2155 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
(2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 
+ 2190) 

1.161.211 1.049.390 

2156 421000 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 
2163) 214.019 198.477 

2157 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

5.485 4.055 

2158 421200 Енергетске услуге 160.532 148.783 

2159 421300 Комуналне услуге 22.779 19.842 

2160 421400 Услуге комуникација 14.252 14.944 

2161 421500 Трошкови осигурања 3.334 2.312 
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2162 421600 Закуп имовине и опреме 3.321 5.425 

2163 421900 Остали трошкови 4.316 3.116 

2164 422000 
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 
до 2169) 10.149 9.017 

2165 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

6.064 4.846 

2166 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

2.335 2.290 

2167 422300 
Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

1.620 1.560 

2168 422400 Трошкови путовања ученика 59 292 

2169 422900 Остали трошкови транспорта 71 29 

2170 423000 
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 
2178) 304.859 279.250 

2171 423100 Административне услуге 31.438 18.754 

2172 423200 Компјутерске услуге 1.862 2.708 

2173 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

1.829 1.461 

2174 423400 Услуге информисања 64.923 44.349 

2175 423500 Стручне услуге 63.595 23.120 

2176 423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

4.478 4.093 

2177 423700 Репрезентација 5.992 4.907 

2178 423900 Остале опште услуге 130.742 179.858 

2179 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 
2180 до 2186) 337.981 162.300 

2180 424100 Пољопривредне услуге 0 0 

2181 424200 
Услуге образовања, културе и 
спорта 

13.452 8.271 

2182 424300 Медицинске услуге 1.637 1.978 

2183 424400 Услуге одржавања аутопутева 0 0 

2184 424500 
Услуге одржавања националних 
паркова и природних површина 

0 230 

2185 424600 
Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске  
услуге 

34 82 

2186 424900 Остале специјализоване услуге 322.858 151.739 

2187 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И 
МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) 

220.709 325.782 

2188 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

211.788 321.123 

2189 425200 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

8.921 4.659 

2190 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 73.494 74.564 

2191 426100 Административни материјал 9.437 6.915 

2192 426200 Материјали за пољопривреду  3 0 

2193 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

1.837 1.780 

2194 426400 Материјали за саобраћај 13.743 15.075 

2195 426500 
Материјали за очување животне 
средине и науку 

0 0 
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2196 426600 
Материјали за образовање, културу 
и спорт 

4.038 3.340 

2197 426700 
Медицински и лабораторијски 
материјали 

143 77 

2198 426800 
Материјали за одржавање хигијене 
и угоститељство 

39.882 43.749 

2199 426900 Материјали за посебне намене 4.411 3.628 

2200 430000 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 
СРЕДСТАВА ЗА РАД  (2201 + 2205 
+ 2207 + 2209 + 2213) 

0 0 

2201 431000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И 
ОПРЕМЕ  
(од 2202 до 2204) 

0 0 

2202 431100 
Амортизација зграда и 
грађевинских објеката 

0 0 

2203 431200 Амортизација опреме 0 0 

2204 431300 
Амортизација осталих некретнина и 
опреме 

0 0 

2205 432000 
АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ 
ОПРЕМЕ (од 2206) 0 0 

2206 432100 Амортизација култивисане опреме 0 0 

2207 433000 
УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ 
(2208) 0 0 

2208 433100 Употреба драгоцености 0 0 

2209 434000 
УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 
(од 2210 до 2212) 0 0 

2210 434100 Употреба земљишта 0 0 

2211 434200 Употреба подземног блага 0 0 

2212 434300 Употреба шума и вода 0 0 

2213 435000 
АМОРТИЗАЦИЈА 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ  
(2214) 

0 0 

2214 435100 
Амортизација нематеријалне 
имовине 

0 0 

2215 440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 
(2216 + 2226 + 2233 + 2235) 

26.116 27.956 

2216 441000 
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 
2217 до 2225) 26.116 27.955 

2217 441100 
Отплата камата на домаће хартије 
од вредности 

0 0 

2218 441200 
Отплата камата осталим нивоима 
власти 

0 0 

2219 441300 
Отплата камата домаћим јавним 
финансијским институцијама 

0 0 

2220 441400 
Отплата камата домаћим 
пословним банкама 

26.116 27.955 

2221 441500 
Отплата камата осталим домаћим 
кредиторима 

0 0 

2222 441600 
Отплата камата домаћинствима у 
земљи 

0 0 

2223 441700 
Отплата камата на домаће 
финансијске деривате 

0 0 
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2224 441800 Отплата камата на домаће менице 0 0 

2225 441900 
Финансијске промене на 
финансијским лизинзима 

0 0 

2226 442000 
ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 
2227 до 2232) 0 0 

2227 442100 
Отплата камата на хартије од 
вредности емитоване на 
иностраном финансијском тржишту 

0 0 

2228 442200 Отплата камата страним владама 0 0 

2229 442300 
Отплата камата мултилатералним 
институцијама 

0 0 

2230 442400 
Отплата камата страним пословним 
банкама 

0 0 

2231 442500 
Отплата камата осталим страним 
кредиторима 

0 0 

2232 442600 
Отплата камата на стране 
финансијске деривате 

0 0 

2233 443000 
ОТПЛАТА КАМАТА ПО 
ГАРАНЦИЈАМА (2234) 0 0 

2234 443100 Отплата камата по гаранцијама 0 0 

2235 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА  
(од 2236 до 2238) 

0 1 

2236 444100 Негативне курсне разлике 0 1 

2237 444200 Казне за кашњење 0 0 

2238 444300 
Остали пратећи трошкови 
задуживања 

0 0 

2239 450000 
СУБВЕНЦИЈЕ 
(2240 + 2243 + 2246 + 2249) 160.849 125.709 

2240 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) 

160.849 78.952 

2241 451100 
Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

70.028 4.488 

2242 451200 
Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

90.821 74.464 

2243 452000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ФИНАНСИЈСКИМ  
ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245) 

0 0 

2244 452100 
Текуће субвенције приватним 
финансијским институцијама 

0 0 

2245 452200 
Капиталне субвенције приватним 
финансијским институцијама 

0 0 

2246 453000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
ФИНАНСИЈСКИМ  
ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248) 

0 0 

2247 453100 
Текуће субвенције јавним 
финансијским институцијама 

0 0 

2248 453200 
Капиталне субвенције јавним 
финансијским институцијама 

0 0 
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2249 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251) 0 46.757 

2250 454100 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

0 46.757 

2251 454200 
Капиталне субвенције приватним 
предузећима 

0 0 

2252 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 
+ 2262 + 2265) 

439.565 460.519 

2253 461000 
ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА 
(2254 + 2255) 0 0 

2254 461100 Текуће донације страним владама 0 0 

2255 461200 
Капиталне донације страним 
владама 

0 0 

2256 462000 
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ  
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258) 0 0 

2257 462100 
Текуће дотације међународним 
организацијама 

0 0 

2258 462200 
Капиталне дотације међународним 
организацијама 

0 0 

2259 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261) 390.077 373.628 

2260 463100 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

390.077 373.628 

2261 463200 
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 

0 0 

2262 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА (2263 + 2264) 

13.936 28.079 

2263 464100 
Текуће дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 

13.936 28.079 

2264 464200 
Капиталне дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 

0 0 

2265 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267) 35.552 58.812 

2266 465100 Остале текуће дотације и трансфери 35.552 58.812 

2267 465200 
Остале капиталне дотације и 
трансфери 

0 0 

2268 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА  
ЗАШТИТА (2269 + 2273) 

86.504 63.765 

2269 471000 

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272) 

0 0 

2270 471100 
Права из социјалног осигурања која 
се исплаћују непосредно 
домаћинствима 

0 0 

2271 471200 
Права из социјалног осигурања која 
се исплаћују непосредно 
пружаоцима услуга 

0 0 

2272 471900 
Трансфери другим организацијама 
обавезног социјалног осигурања за 
доприносе за осигурање 

0 0 
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2273 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ  
БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 

86.504 63.765 

2274 472100 
Накнаде из буџета у случају 
болести и инвалидности 

0 0 

2275 472200 
Накнаде из буџета за породиљско 
одсуство  

0 0 

2276 472300 
Накнаде из буџета за децу и 
породицу  

19.918 17.151 

2277 472400 
Накнаде из буџета за случај 
незапослености  

0 0 

2278 472500 
Старосне и породичне пензије из 
буџета 

0 0 

2279 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 0 0 

2280 472700 
Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт  

24.108 18.685 

2281 472800 
Накнаде из буџета за становање и 
живот  

115 54 

2282 472900 Остале накнаде из буџета 42.363 27.875 

2283 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ  
(2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 
2298) 

231.856 328.571 

2284 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286) 150.150 189.608 

2285 481100 
Дотације непрофитним 
организацијама које пружају помоћ 
домаћинствима 

0 6.500 

2286 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

150.150 183.108 

2287 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 
2288 до 2290) 

363 11.178 

2288 482100 Остали порези 262 10.525 
2289 482200 Обавезне таксе 97 134 
2290 482300 Новчане казне, пенали и камате 4 519 

2291 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ  
СУДОВА (2292) 

81.343 127.785 

2292 483100 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

81.343 127.785 

2293 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 
ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 
(2294 + 2295) 

0 0 

2294 484100 
Накнада штете за повреде или 
штету услед елементарних 
непогода 

0 0 

2295 484200 Накнада штете од дивљачи 0 0 

2296 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 
ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) 

0 0 

2297 485100 
Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних 
органа 

0 0 
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2298 489000 

РАСХОДИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ  
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
НАЦИОНАЛНОГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299) 

0 0 

2299 489100 
Расходи који се финансирају из 
средстава за реализацију 
националног инвестиционог плана 

0 0 

2300 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ  
(2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) 

602.837 139.451 

2301 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА  
(2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) 602.837 97.967 

2302 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) 592.025 68.030 

2303 511100 Куповина зграда и објеката 0 0 

2304 511200 Изградња зграда и објеката 572.070 33.186 

2305 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

18.267 32.355 

2306 511400 Пројектно планирање 1.688 2.489 

2307 512000 
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 
2316) 8.451 28.320 

2308 512100 Опрема за саобраћај 2.080 1.179 

2309 512200 Административна опрема 3.239 5.454 

2310 512300 Опрема за пољопривреду 0 0 

2311 512400 
Опрема за заштиту животне 
средине 

0 0 

2312 512500 
Медицинска и лабораторијска 
опрема 

0 0 

2313 512600 
Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт 

2.730 2.812 

2314 512700 Опрема за војску 0 0 

2315 512800 Опрема за јавну безбедност 238 13.940 

2316 512900 
Опрема за производњу, моторна, 
непокретна и  
немоторна опрема 

164 4.935 

2317 513000 
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 
(2318) 0 0 

2318 513100 Остале некретнине и опрема 0 0 

2319 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320) 0 0 

2320 514100 Култивисана имовина 0 0 

2321 515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
(2322) 2.361 1.617 

2322 515100 Нематеријална имовина 2.361 1.617 

2323 520000 ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330) 0 0 

2324 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325) 0 0 

2325 521100 Робне резерве 0 0 

2326 522000 
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 
до 2329) 0 0 

2327 522100 Залихе материјала 0 0 

2328 522200 Залихе недовршене производње 0 0 

2329 522300 Залихе готових производа 0 0 
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2330 523000 
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 
ПРОДАЈУ (2331) 0 0 

2331 523100 Залихе робе за даљу продају 0 0 

2332 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2333) 0 0 

2333 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2334) 0 0 

2334 531100 Драгоцености 0 0 

2335 540000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 
2338 + 2340) 0 41.484 

2336 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2337) 0 41.484 

2337 541100 Земљиште 0 41.484 

2338 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2339) 0 0 

2339 542100 Копови 0 0 

2340 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342) 0 0 

2341 543100 Шуме 0 0 

2342 543200 Воде 0 0 

2343 550000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344) 

0 0 

2344 551000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345) 

0 0 

2345 551100 

Нефинансијска имовина која се 
финансира из средстава за 
реализацију националног 
инвестиционог плана 

0 0 

  
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ПОСЛОВАЊА  0 0 

2346 
 

Вишак прихода и примања - 
буџетски суфицит  
(2001 - 2131) > 0 

0 382.524 

2347 
 

Мањак прихода и примања - 
буџетски дефицит  
(2131 - 2001) > 0 

278.519 0 

2348 
 

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, 
ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) 

673.428 274.543 

2349 
 

Део нераспоређеног вишка прихода 
и примања из ранијих година који је 
коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године 

123.344 274.543 

2350 
 

Део новчаних средстава 
амортизације који је коришћен  
за набавку нефинансијске имовине 

0 0 

2351 
 

Део пренетих неутрошених 
средстава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године 

0 0 

2352 
 

Износ расхода и издатака за 
нефинансијску имовину, 
финансираних из кредита 

550.084 0 
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2353 
 

Износ приватизационих примања и 
примања од отплате датих кредита 
коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године 

0 0 

2354 
 

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ 
ИЗДАТАКА ИЗ  
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
(2355 + 2356) 

119.100 97.592 

2355 
 

Утрошена средства текућих 
прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за отплату 
обавеза по кредитима 

119.100 97.592 

2356 
 

Утрошена средства текућих 
прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине 

0 0 

2357 321121 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 
СУФИЦИТ  
(2346 + 2348 - 2354)  > 0 или (2348 - 
2347 - 2354) > 0 

275.809 559.475 

2358 321122 
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - 
ДЕФИЦИТ  
(2347 - 2348 + 2354) > 0 

0 0 

2359 
 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 
СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У 
НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 
2357) 

275.809 559.475 

2360 
 

Део вишка прихода и примања 
наменски опредељен за наредну 
годину 

180.000 490.000 

2361 
 

Нераспоређени део вишка прихода 
и примања за пренос у наредну 
годину  

95.809 69.475 

Члан 6. 

Буџетски дефицит, укупни фискални резултат и суфицит исказани су следећим износима: 

Табела 6: Буџетски дефицит, укупни фискални резултат и суфицит 

у 000 динара 

ОПИС 
Економска 

класификација 
Буџетска 
средства 

Остали 
извори Укупно 

I укупна средства II+III 3+7+8+9 3.016.947,00 824.554,00 3.841.501,00 
II укупни приходи и примања 1+2+3 7+8+9 3.016.947,00 548.745,00 3.565.692,00 
1. текући приходи 7 3.016.947,00 124.936,00 3.141.883,00 
2. примања од продаје нефинансијске 
имовине 

8 0,00 133.809,00 133.809,00 

3. примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине 

9 0,00 290.000,00 290.000,00 

3.1. примања од продаје финансијске 
имовине 

92 0,00 0,00 0,00 

III пренета средства 3 0,00 275.809,00 275.809,00 
IV укупни расходи и издаци 4+5+6 2.678.947,00 311.813,00 2.990.760,00 
4. текући расходи 4 2.468.179,00 285.538,00 2.753.717,00 
5. издаци за нефинансијску имовину 5 113.176,00 26.275,00 139.451,00 
6. издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине 

6 97.592,00 0,00 97.592,00 

6.1. набавка финансијске имовине 62 0,00 0,00 0,00 
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V БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8)-(4+-5) 435.592,00 -53.068,00 382.524,00 
VI ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА, 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
минус ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(3+7+8)-(4+5) 435.592,00 222.741,00 658.333,00 

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (7+8)-(4+5)+(92-62) 435.592,00 -53.068,00 382.524,00 
VIII ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - 
СУФИЦИТ 

(3+7+8+9)-(4+5+6) 338.000,00 512.741,00 850.741,00 

IX КОРЕКЦИЈА НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 
 

6.555,00 1.865,00 8.420,00 
X ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - 
СУФИЦИТ 

VIII+IX 344.555,00 514.606,00 859.161,00 

 

Остварени вишак прихода буџета у износу од 
559,475 хиљада динара, дели се на распоређени 
вишак прихода који је распоређен Одлуком о буџету 
за 2018. годину у износу од 490,000 хиљада динара, 
а остатак у износу од 69,475 хиљада динара чини 
нераспоређени вишак прихода, преноси се у наредну 
годину и распоредиће се Одлуком о ребалансу. 

Вишак прихода и примања - суфицит консолидо-
ваног рачуна буџета града, утврђен је у износу од 
850,741 хиљада динара, као разлика између: 

1) збира пренетих неутрошених средстава, 
текућих прихода и примања од продаје нефинанси-

јске имовине, и примања од задуживања и продаје 
финансијке имовине, и 

2) збира текућих расхода, издатака за нефина-
нсијску имовину и издатака за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине. 

Вишак прихода и примања - суфицит консоли-
дованог буџета града, увећан за корекцију новчаних 
прилива износи 859,161 хиљада динара и једнак је 
стању на свим рачунима и подрачунима директних и 
индиректних корисника буџета града на дан 
31.12.2018. године 

Рачун финансирања града Шапца за 2018. годину утврђује се у износу од 

Табела 7: Рачун финансирања 

(У 000 динара) 

Редни 
број 

Назив План 2018. Извршење 2018. Разлика % 

I Примања од задуживања 290.000,00 290.000,00 100,00 

II 
Примања од продаје финансијске 
имовине 190.010,00 0,00 0,00 

III Укупно I+II 480.010,00 290.000,00 60,42 

IV 
Издаци за набавку финансијске 
имовине       

V Издаци за отплату главнице дуга 101.000,00 97.592,00 96,63 
VI Укупно IV+V 101.000,00 97.592,00 96,63 
VII Рачун финансирања (III-VI) 379.010,00 192.408,00   
 

Члан 7. 

У извештају о капиталним расходима и фина-
нсирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 
2018. године (образац бр. 3), утврђени су укупни 

 

извори финансирања (класа 8 и класа 9) у износу од 
423,809 хиљада динара и укупни издаци (класа 5 и 
класа 6) у износу од 237,043 хиљада динара. Вишак 
примања износи 186,766 хиљада динара. 

Табела 8: Извештај о капиталним издацима и примањима 

у 000 динара 

Ознака 
ОП 

Број 
конта Опис 

Износ 

Претходна 
година 

Текућа година 

1 2 3 4 5 

3001 
 

ПРИМАЊА (3002 + 3027) 731.027 423.809 



Страна 28 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

 

3002 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(3003 + 3010 + 3017 + 3020) 180.943 133.809 

3003 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ  
СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008) 180.943 45.456 

3004 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005) 180.943 45.456 
3005 811100 Примања од продаје непокретности 180.943 45.456 
3006 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007) 0 0 
3007 812100 Примања од продаје покретне имовине 0 0 

3008 813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (3009) 0 0 

3009 813100 Примања од продаје осталих основних средстава 0 0 
3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015) 0 0 
3011 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012) 0 0 
3012 821100 Примања од продаје робних резерви 0 0 

3013 822000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА  
ПРОИЗВОДЊЕ (3014) 0 0 

3014 822100 Примања од продаје залиха производње 0 0 

3015 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ  
ПРОДАЈУ (3016) 0 0 

3016 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 0 0 
3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018) 0 0 
3018 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019) 0 0 
3019 831100 Примања од продаје драгоцености 0 0 

3020 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 
(3021 + 3023 + 3025) 0 88.353 

3021 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022) 0 88.353 
3022 841100 Примања од продаје земљишта 0 88.353 
3023 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024) 0 0 
3024 842100 Примања од продаје подземних блага 0 0 
3025 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026) 0 0 

3026 843100 Примања од продаје шума и вода 0 0 

3027 900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 550.084 290.000 

3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) 550.000 290.000 

3029 911000 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА  
(од 3030 до 3038) 550.000 290.000 

3030 911100 
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, 
изузев акција 

0 0 

3031 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти 0 0 

3032 911300 
Примања од задуживања од јавних финансијских 
институција у земљи 

0 0 

3033 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 550.000 290.000 

3034 911500 
Примања од задуживања од осталих поверилаца у  
земљи 

0 0 

3035 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи 0 0 

3036 911700 Примања од домаћих финансијских деривата 0 0 
3037 911800 Примања од домаћих меница 0 0 
3038 911900 Исправка унутрашњег дуга 0 0 

3039 912000 
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 
до 3046) 0 0 

3040 912100 
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев 
акција, на иностраном финансијском тржишту 

0 0 
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3041 912200 Примања од задуживања од иностраних држава 0 0 

3042 912300 
Примања од задуживања од мултилатералних 
институција 

0 0 

3043 912400 
Примања од задуживања од иностраних пословних 
банака  

0 0 

3044 912500 
Примања од задуживања од осталих иностраних 
поверилаца 

0 0 

3045 912600 Примања од иностраних финансијских деривата 0 0 

3046 912900 Исправка спољног дуга 0 0 

3047 920000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(3048 + 3058) 84 0 

3048 921000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057) 84 0 

3049 921100 
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, 
изузев акција 

0 0 

3050 921200 
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима 
власти 

0 0 

3051 921300 
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
финансијским институцијама 

0 0 

3052 921400 
Примања од отплате кредита датих домаћим пословним 
банкама 

0 0 

3053 921500 
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
нефинансијским институцијама 

0 0 

3054 921600 
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 

0 0 

3055 921700 
Примања од отплате кредита датих удружењима  
грађана у земљи 

0 0 

3056 921800 
Примања од отплате кредита датих нефинансијским 
приватним предузећима у земљи 

0 0 

3057 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 84 0 

3058 922000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066) 0 0 

3059 922100 
Примања од продаје страних хартија од вредности, 
изузев акција 

0 0 

3060 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама 0 0 

3061 922300 
Примања од отплате кредита датих међународним 
организацијама 

0 0 

3062 922400 
Примања од отплате кредита датих страним пословним 
банкама 

0 0 

3063 922500 
Примања од отплате кредита датих страним 
нефинансијским институцијама 

0 0 

3064 922600 
Примања од отплате кредита датих страним невладиним 
организацијама 

0 0 

3065 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала 0 0 

3066 922800 Примања од продаје стране валуте 0 0 

3067 
 

ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 721.937 237.043 

3068 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  
(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 602.837 139.451 

3069 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА  
(3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 602.837 97.967 

3070 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  
(од 3071 до 3074) 592.025 68.030 

3071 511100 Куповина зграда и објеката 0 0 
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3072 511200 Изградња зграда и објеката 572.070 33.186 

3073 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 18.267 32.355 

3074 511400 Пројектно планирање 1.688 2.489 

3075 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) 8.451 28.320 

3076 512100 Опрема за саобраћај 2.080 1.179 

3077 512200 Административна опрема 3.239 5.454 

3078 512300 Опрема за пољопривреду 0 0 

3079 512400 Опрема за заштиту животне средине 0 0 

3080 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 0 0 

3081 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 2.730 2.812 

3082 512700 Опрема за војску 0 0 

3083 512800 Опрема за јавну безбедност 238 13.940 

3084 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и  
немоторна опрема 

164 4.935 

3085 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086) 0 0 

3086 513100 Остале некретнине и опрема 0 0 

3087 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088) 0 0 

3088 514100 Култивисана имовина 0 0 

3089 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) 2.361 1.617 

3090 515100 Нематеријална имовина 2.361 1.617 

3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098) 0 0 

3092 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093) 0 0 

3093 521100 Робне резерве 0 0 

3094 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097) 0 0 

3095 522100 Залихе материјала 0 0 

3096 522200 Залихе недовршене производње 0 0 

3097 522300 Залихе готових производа 0 0 

3098 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099) 0 0 

3099 523100 Залихе робе за даљу продају 0 0 

3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101) 0 0 

3101 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3102) 0 0 

3102 531100 Драгоцености 0 0 

3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) 0 41.484 

3104 541000 ЗЕМЉИШТЕ (3105) 0 41.484 

3105 541100 Земљиште 0 41.484 

3106 542000 РУДНА БОГАТСТВА (3107) 0 0 

3107 542100 Копови 0 0 

3108 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110) 0 0 

3109 543100 Шуме 0 0 

3110 543200 Воде 0 0 

3111 550000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА 
ИЗ СРЕДСТАВА ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПЛАНА (3112) 

0 0 

3112 551000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА 
ИЗ СРЕДСТАВА ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПЛАНА (3113) 

0 0 

3113 551100 
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава  
за реализацију националног инвестиционог плана 

0 0 
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3114 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140) 

119.100 97.592 

3115 610000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
(3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138) 

119.100 97.592 

3116 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) 

119.100 97.592 

3117 611100 
Отплата главнице на домаће хартије од вредности, 
изузев акција 

0 0 

3118 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти 0 0 

3119 611300 
Отплата главнице домаћим јавним финансијским 
институцијама 

0 0 

3120 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 119.100 97.592 

3121 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0 0 

3122 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0 0 

3123 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате  0 0 

3124 611800 Отплата домаћих меница 0 0 

3125 611900 Исправка унутрашњег дуга 0 0 

3126 612000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ  
КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133) 

0 0 

3127 612100 
Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, 
емитоване на иностраном финансијском тржишту  

0 0 

3128 612200 Отплата главнице страним владама 0 0 

3129 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0 0 

3130 612400 Отплата главнице страним пословним банкама 0 0 

3131 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0 0 

3132 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0 0 

3133 612900 Исправка спољног дуга 0 0 

3134 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135) 0 0 

3135 613100 Отплата главнице по гаранцијама 0 0 

3136 614000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ 
(3137) 

0 0 

3137 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг 0 0 

3138 615000 
ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ 
ТРАНСАКЦИЈАМА (3139) 

0 0 

3139 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама 0 0 

3140 620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
(3141 + 3151 + 3160) 

0 0 

3141 621000 
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 
3142 до 3150) 

0 0 

3142 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0 0 

3143 621200 Кредити осталим нивоима власти 0 0 

3144 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0 0 

3145 621400 Кредити домаћим пословним банкама 0 0 

3146 621500 
Кредити домаћим нефинансијским јавним  
институцијама 

0 0 

3147 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0 0 

3148 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи 0 0 

3149 621800 
Кредити домаћим нефинансијским приватним  
предузећима 

0 0 

3150 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0 0 
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3151 622000 
НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 
до 3159) 0 0 

3152 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0 0 
3153 622200 Кредити страним владама 0 0 
3154 622300 Кредити међународним организацијама 0 0 
3155 622400 Кредити страним пословним банкама 0 0 
3156 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама 0 0 
3157 622600 Кредити страним невладиним организацијама 0 0 
3158 622700 Набавка страних акција и осталог капитала 0 0 
3159 622800 Куповина стране валуте 0 0 

3160 623000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161) 

0 0 

3161 623100 
Набавка финансијске имовине која се финансира из сре-
дстава за реализацију националног инвестиционог плана 

0 0 

3162 
 

ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) 9.090 186.766 
3163 

 
МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) 0 0 

Табела 9: Структура извора финансирања и издатака 

у 000 динара 

Б
р
о
ј 

к
о
н
т
а
 

ОПИС ИЗНОС 

 
Извори финансирања 423.809,00 

8000 Примања од продаје нефинасијске имовине 133.809,00 
9114 Примања од задуживања 290.000,00 
9219 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 0,00 

 
Издаци 237.043,00 

5100 Основна средства 97.967,00 
5110 Зграде и грађевински објекти 68.030,00 
5120 Машине и опрема 28.320,00 
5150 Нематеријална имовина 1.617,00 
5400 Природна имовина 41.484,00 
5410 Земљиште 41.484,00 
6100 Отплата главнице 97.592,00 
6110 Отплата главнице домаћим кредиторима 97.592,00 

 
ВИШАК ПРИМАЊА 186.766,00 

 

Члан 8 

У извештају о новчаним токовима (образац бр. 4), 
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. 

утврђени су новчани приливи у износу од 3,565,692 
хиљаде динара и новчани одливи у износу од 
2,990,760 хиљада динара. Салдо готовине на крају 
године износи 859,161 хиљада динара 

Табела 10: Извештај о новчаним токовима 

у 000 динара 

Ознака 
ОП 

Број 
конта 

Опис 

Износ 

Претходна 
година 

Текућа 
година 

1 2 3 4 5 

4001   Н О В Ч А Н И  П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 3.608.417 3.565.692 

4002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  
(4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) 2.877.390 3.141.883 
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4003 710000 ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040) 2.169.822 2.265.660 

4004 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ  
ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) 

1.397.856 1.513.723 

4005 711100 
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају  
физичка лица 

1.397.856 1.513.723 

4006 711200 
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају  
предузећа и друга правна лица 

0 0 

4007 711300 
Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не 
могу разврстати између физичких и правних лица 

0 0 

4008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) 1 26 

4009 712100 Порез на фонд зарада 1 26 

4010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) 562.404 550.935 

4011 713100 Периодични порези на непокретности 460.854 448.672 

4012 713200 Периодични порези на нето имовину 0 0 

4013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 3.933 5.871 

4014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 97.549 96.392 

4015 713500 Други једнократни порези на имовину 0 0 

4016 713600 Други периодични порези на имовину 68 0 

4017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) 132.049 132.073 

4018 714100 Општи порези на добра и услуге 0 0 

4019 714300 Добит фискалних монопола 0 0 

4020 714400 Порези на појединачне услуге 1.234 2.130 

4021 714500 
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу  
да се добра употребљавају или делатности обављају 

130.815 129.943 

4022 714600 Други порези на добра и услуге 0 0 

4023 715000 
ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 
4024 до 4029) 

0 0 

4024 715100 Царине и друге увозне дажбине 0 0 

4025 715200 Порези на извоз 0 0 

4026 715300 Добит извозних или увозних монопола 0 0 

4027 715400 
Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног 
курса 

0 0 

4028 715500 Порези на продају или куповину девиза 0 0 

4029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције 0 0 

4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) 77.512 68.903 

4031 716100 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно 
предузетници 

77.512 68.903 

4032 716200 
Други порези које плаћају остала лица или који се не  
могу идентификовати 

0 0 

4033 717000 АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039) 0 0 

4034 717100 Акцизе на деривате нафте 0 0 

4035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине 0 0 

4036 717300 Акцизе на алкохолна пића 0 0 

4037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића 0 0 

4038 717500 Акцизе на кафу 0 0 

4039 717600 Друге акцизе 0 0 

4040 719000 
ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА 
ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ 
ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046) 

0 0 
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4041 719100 
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет  
физичких лица 

0 0 

4042 719200 
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет  
предузећа и осталих правних лица 

0 0 

4043 719300 
Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив 
између физичких и правних лица 

0 0 

4044 719400 Остали једнократни порези на имовину 0 0 

4045 719500 
Остали порези које плаћају искључиво предузећа и 
предузетници 

0 0 

4046 719600 
Остали порези које плаћају друга или неидентификована  
лица 

0 0 

4047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053) 0 0 

4048 721000 
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  
(од 4049 до 4052) 0 0 

4049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 0 0 

4050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 0 0 

4051 721300 
Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица 

0 0 

4052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати 0 0 

4053 722000 
ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ  
(од 4054 до 4056) 0 0 

4054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника 0 0 

4055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца 0 0 

4056 722300 Импутирани социјални доприноси 0 0 

4057 730000 
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ  
(4058 + 4061 + 4066) 367.241 485.167 

4058 731000 
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА  
(од 4059 + 4060) 0 667 

4059 731100 Текуће донације од иностраних држава 0 0 

4060 731200 Капиталне донације од иностраних држава 0 667 

4061 732000 
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065) 1.662 89.619 

4062 732100 Текуће донације од међународних организација 1.662 84.810 

4063 732200 Капиталне донације од међународних организација 0 4.809 

4064 732300 Текуће помоћи од ЕУ 0 0 

4065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ 0 0 

4066 733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  
(4067 + 4068) 365.579 394.881 

4067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 365.579 388.692 

4068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 0 6.189 

4069 740000 
ДРУГИ ПРИХОДИ  
(4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092) 340.327 390.938 

4070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) 16.842 62.183 

4071 741100 Камате 2.428 19.842 

4072 741200 Дивиденде 0 0 

4073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација 0 0 

4074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања 0 0 

4075 741500 Закуп непроизведене имовине 14.414 42.341 

4076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима 0 0 

4077 742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА  
(од 4078 до 4081) 215.578 212.097 
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4078 742100 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 
тржишних организација 

136.153 155.814 

4079 742200 Таксе и накнаде 67.250 42.999 

4080 742300 
Споредне продаје добара и услуга које врше државне 
нетржишне јединице 

12.175 13.103 

4081 742400 Импутиране продаје добара и услуга 0 181 

4082 743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА  
КОРИСТ (од 4083 до 4088) 

34.307 42.936 

4083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела  0 0 

4084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе 0 0 

4085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 33.507 42.492 

4086 743400 Приходи од пенала 0 0 

4087 743500 Приходи од одузете имовинске користи 0 0 

4088 743900 
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете  
имовинске користи 

800 444 

4089 744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА (4090 + 4091) 3.969 5.627 

4090 744100 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних  
лица 

3.392 1.132 

4091 744200 
Капитални добровољни трансфери од физичких и  
правних лица 

577 4.495 

4092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093) 69.631 68.095 

4093 745100 Мешовити и неодређени приходи 69.631 68.095 

4094 770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
(4095 + 4097) 

0 118 

4095 771000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
(4096) 0 118 

4096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0 118 

4097 772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098) 

0 0 

4098 772100 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из  
претходне године 

0 0 

4099 780000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  
НА ИСТОМ НИВОУ (4100) 

0 0 

4100 781000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  
НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102) 

0 0 

4101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 0 

4102 781300 
Трансфери између организација обавезног социјалног 
осигурања 

0 0 

4103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) 0 0 

4104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) 0 0 

4105 791100 Приходи из буџета 0 0 

4106 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(4107 + 4114 + 4121 + 4124) 

180.943 133.809 

4107 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ  
СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112) 

180.943 45.456 

4108 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  
(4109) 

180.943 45.456 

4109 811100 Примања од продаје непокретности 180.943 45.456 

4110 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 
(4111) 

0 0 
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4111 812100 Примања од продаје покретне имовине 0 0 

4112 813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (4113) 

0 0 

4113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава 0 0 

4114 820000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА  
(4115 + 4117 + 4119) 

0 0 

4115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116) 0 0 

4116 821100 Примања од продаје робних резерви 0 0 

4117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118) 0 0 

4118 822100 Примања од продаје залиха производње 0 0 

4119 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ  
ПРОДАЈУ (4120) 

0 0 

4120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 0 0 

4121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122) 0 0 

4122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123) 0 0 

4123 831100 Примања од продаје драгоцености 0 0 

4124 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ  
(4125 + 4127 + 4129) 

0 88.353 

4125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126) 0 88.353 

4126 841100 Примања од продаје земљишта 0 88.353 

4127 842000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА 
(4128) 

0 0 

4128 842100 Примања од продаје подземних блага 0 0 

4129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130) 0 0 

4130 843100 Примања од продаје шума и вода 0 0 

4131 900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (4132 + 4151) 

550.084 290.000 

4132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143) 550.000 290.000 

4133 911000 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 
(од 4134 до 4142) 

550.000 290.000 

4134 911100 
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,  
изузев акција 

0 0 

4135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти 0 0 

4136 911300 
Примања од задуживања од јавних финансијских  
институција у земљи 

0 0 

4137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 550.000 290.000 

4138 911500 
Примања од задуживања од осталих поверилаца у  
земљи 

0 0 

4139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи 0 0 

4140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата 0 0 

4141 911800 Примања од домаћих меница 0 0 

4142 911900 Исправка унутрашњег дуга 0 0 

4143 912000 
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА  
(од 4144 до 4150) 0 0 

4144 912100 
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, 
на иностраном финансијском тржишту 

0 0 

4145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава 0 0 

4146 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција 0 0 

4147 912400 
Примања од задуживања од иностраних пословних 
банака 

0 0 
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4148 912500 
Примања од задуживања од осталих иностраних  
поверилаца 

0 0 

4149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата 0 0 

4150 912900 Исправка спољног дуга 0 0 

4151 920000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ (4152 + 4162) 

84 0 

4152 921000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161) 

84 0 

4153 921100 
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев 
акција 

0 0 

4154 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти 0 0 

4155 921300 
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
финансијским институцијама 

0 0 

4156 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама 0 0 

4157 921500 
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 
нефинансијским институцијама 

0 0 

4158 921600 
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 

0 0 

4159 921700 
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана 
у земљи 

0 0 

4160 921800 
Примања од отплате кредита датих нефинансијским 
приватним предузећима у земљи 

0 0 

4161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 84 0 

4162 922000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170) 

0 0 

4163 922100 
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев 
акција 

0 0 

4164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама 0 0 

4165 922300 
Примања од отплате кредита датих међународним 
организацијама 

0 0 

4166 922400 
Примања од отплате кредита датих страним пословним 
банкама 

0 0 

4167 922500 
Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским 
институцијама 

0 0 

4168 922600 
Примања од отплате кредита датих страним невладиним 
организацијама 

0 0 

4169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала 0 0 

4170 922800 Примања од продаје стране валуте 0 0 

4171   НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) 3.455.952 2.990.760 

4172 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 
+ 4308 + 4323) 

2.734.015 2.753.717 

4173 410000 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 
+ 4189 + 4191 + 4193) 

627.914 697.807 

4174 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
(4175) 

510.875 565.292 

4175 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 510.875 565.292 

4176 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ  
ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) 

91.507 101.159 

4177 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  61.394 67.841 

4178 412200 Допринос за здравствено осигурање 26.284 29.081 
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4179 412300 Допринос за незапосленост 3.829 4.237 

4180 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) 0 1.987 

4181 413100 Накнаде у натури 0 1.987 

4182 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 
(од 4183 до 4186) 

5.214 7.472 

4183 414100 
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 
фондова 

245 1.374 

4184 414200 Расходи за образовање деце запослених 0 0 

4185 414300 Отпремнине и помоћи 2.699 4.458 

4186 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова  
уже породице и друге помоћи запосленом 

2.270 1.640 

4187 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) 13.112 9.626 

4188 415100 Накнаде трошкова за запослене 13.112 9.626 

4189 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
(4190) 

7.206 12.271 

4190 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 7.206 12.271 

4191 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192) 0 0 

4192 417100 Посланички додатак 0 0 

4193 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194) 0 0 

4194 418100 Судијски додатак 0 0 

4195 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  
(4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)  

1.161.211 1.049.390 

4196 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) 214.019 198.477 

4197 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.485 4.055 

4198 421200 Енергетске услуге 160.532 148.783 

4199 421300 Комуналне услуге 22.779 19.842 

4200 421400 Услуге комуникација 14.252 14.944 

4201 421500 Трошкови осигурања 3.334 2.312 

4202 421600 Закуп имовине и опреме 3.321 5.425 

4203 421900 Остали трошкови 4.316 3.116 

4204 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) 10.149 9.017 

4205 422100 Трошкови службених путовања у земљи 6.064 4.846 

4206 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 2.335 2.290 

4207 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 1.620 1.560 

4208 422400 Трошкови путовања ученика 59 292 

4209 422900 Остали трошкови транспорта 71 29 

4210 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) 304.859 279.250 

4211 423100 Административне услуге 31.438 18.754 

4212 423200 Компјутерске услуге 1.862 2.708 

4213 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.829 1.461 

4214 423400 Услуге информисања 64.923 44.349 

4215 423500 Стручне услуге 63.595 23.120 

4216 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 4.478 4.093 

4217 423700 Репрезентација 5.992 4.907 

4218 423900 Остале опште услуге 130.742 179.858 

4219 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) 337.981 162.300 

4220 424100 Пољопривредне услуге 0 0 

4221 424200 Услуге образовања, културе и спорта 13.452 8.271 
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4222 424300 Медицинске услуге 1.637 1.978 

4223 424400 Услуге одржавања аутопутева 0 0 

4224 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0 230 

4225 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 34 82 

4226 424900 Остале специјализоване услуге 322.858 151.739 

4227 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И 
МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) 220.709 325.782 

4228 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 211.788 321.123 

4229 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 8.921 4.659 

4230 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) 73.494 74.564 

4231 426100 Административни материјал 9.437 6.915 

4232 426200 Материјали за пољопривреду  3 0 

4233 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.837 1.780 

4234 426400 Материјали за саобраћај 13.743 15.075 

4235 426500 Материјали за очување животне средине и науку 0 0 

4236 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 4.038 3.340 

4237 426700 Медицински и лабораторијски материјали 143 77 

4238 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 39.882 43.749 

4239 426900 Материјали за посебне намене 4.411 3.628 

4240 430000 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА  
РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253) 0 0 

4241 431000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ  
(од 4242 до 4244) 0 0 

4242 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 0 0 

4243 431200 Амортизација опреме 0 0 

4244 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме 0 0 

4245 432000 
АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ  
(4246) 0 0 

4246 432100 Амортизација култивисане имовине 0 0 

4247 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248) 0 0 

4248 433100 Употреба драгоцености 0 0 

4249 434000 
УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ  
(од 4250 до 4252) 0 0 

4250 434100 Употреба земљишта 0 0 

4251 434200 Употреба подземног блага 0 0 

4252 434300 Употреба шума и вода 0 0 

4253 435000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ  
(4254) 0 0 

4254 435100 Амортизација нематеријалне имовине 0 0 

4255 440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 
(4256 + 4266 + 4273 + 4275) 26.116 27.956 

4256 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) 26.116 27.955 

4257 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0 0 

4258 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 0 0 

4259 441300 
Отплата камата домаћим јавним финансијским  
институцијама 

0 0 

4260 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 26.116 27.955 

4261 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0 0 

4262 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи 0 0 

4263 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0 0 
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4264 441800 Отплата камата на домаће менице 0 0 

4265 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима 0 0 

4266 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272) 0 0 

4267 442100 
Отплата камата на хартије од вредности емитоване на 
иностраном финансијском тржишту 

0 0 

4268 442200 Отплата камата страним владама 0 0 

4269 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама 0 0 

4270 442400 Отплата камата страним пословним банкама 0 0 

4271 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима 0 0 

4272 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате 0 0 

4273 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274) 0 0 

4274 443100 Отплата камата по гаранцијама 0 0 

4275 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА  
(од 4276 до 4278) 

0 1 

4276 444100 Негативне курсне разлике 0 1 

4277 444200 Казне за кашњење 0 0 

4278 444300 Остали пратећи трошкови задуживања 0 0 

4279 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289) 160.849 125.709 

4280 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
(4281 + 4282) 

160.849 78.952 

4281 451100 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима  
и организацијама 

70.028 4.488 

4282 451200 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским  
предузећима и организацијама 

90.821 74.464 

4283 452000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285) 0 0 

4284 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0 0 

4285 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0 0 

4286 453000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
(4287 + 4288) 

0 0 

4287 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0 0 

4288 453200 
Капиталне субвенције јавним финансијским  
институцијама 

0 0 

4289 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  
(4290 + 4291) 

0 46.757 

4290 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 0 46.757 

4291 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима 0 0 

4292 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  
(4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305) 

439.565 460.519 

4293 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295) 0 0 

4294 461100 Текуће донације страним владама 0 0 

4295 461200 Капиталне донације страним владама 0 0 

4296 462000 
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ  
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298) 0 0 

4297 462100 Текуће дотације међународним организацијама 0 0 

4298 462200 Капиталне дотације међународним организацијама 0 0 

4299 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
(4300 + 4301) 

390.077 373.628 

4300 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 390.077 373.628 
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4301 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0 0 

4302 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА (4303 + 4304) 13.936 28.079 

4303 464100 
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

13.936 28.079 

4304 464200 
Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

0 0 

4305 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307) 35.552 58.812 

4306 465100 Остале текуће дотације и трансфери 35.552 58.812 

4307 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 0 0 

4308 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА  
ЗАШТИТА (4309 + 4313) 86.504 63.765 

4309 471000 
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312) 0 0 

4310 471100 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују  
непосредно домаћинствима 

0 0 

4311 471200 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују  
непосредно пружаоцима услуга 

0 0 

4312 471900 
Трансфери другим организацијама обавезног социјалног 
осигурања за доприносе за осигурање 

0 0 

4313 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ  
БУЏЕТА (од 4314 до 4322) 86.504 63.765 

4314 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0 0 

4315 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство  0 0 

4316 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу  19.918 17.151 

4317 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености  0 0 

4318 472500 Старосне и породичне пензије из буџета 0 0 

4319 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 0 0 

4320 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  24.108 18.685 

4321 472800 Накнаде из буџета за становање и живот  115 54 

4322 472900 Остале накнаде из буџета 42.363 27.875 

4323 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ  
(4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338) 231.856 328.571 

4324 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
(4325 + 4326) 150.150 189.608 

4325 481100 
Дотације непрофитним организацијама које пружају  
помоћ домаћинствима 

0 6.500 

4326 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 150.150 183.108 

4327 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 
(од 4328 до 4330) 363 11.178 

4328 482100 Остали порези 262 10.525 

4329 482200 Обавезне таксе  97 134 

4330 482300 Новчане казне, пенали и камате 4 519 

4331 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ  
СУДОВА (4332) 81.343 127.785 

4332 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 81.343 127.785 

4333 484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 
УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  
ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335) 

0 0 

4334 484100 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед  
елементарних непогода 

0 0 
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4335 484200 Накнада штете од дивљачи 0 0 

4336 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337) 0 0 

4337 485100 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 

0 0 

4338 489000 
РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ  
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339) 

0 0 

4339 489100 
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију 
националног инвестиционог плана 

0 0 

4340 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  
(4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383) 602.837 139.451 

4341 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА  
(4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361) 602.837 97.967 

4342 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  
(од 4343 до 4346) 592.025 68.030 

4343 511100 Куповина зграда и објеката 0 0 

4344 511200 Изградња зграда и објеката 572.070 33.186 

4345 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 18.267 32.355 

4346 511400 Пројектно планирање 1.688 2.489 

4347 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) 8.451 28.320 

4348 512100 Опрема за саобраћај 2.080 1.179 

4349 512200 Административна опрема 3.239 5.454 

4350 512300 Опрема за пољопривреду 0 0 

4351 512400 Опрема за заштиту животне средине 0 0 

4352 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 0 0 

4353 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2.730 2.812 

4354 512700 Опрема за војску 0 0 

4355 512800 Опрема за јавну безбедност 238 13.940 

4356 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна 
опрема 

164 4.935 

4357 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358) 0 0 

4358 513100 Остале некретнине и опрема 0 0 

4359 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360) 0 0 

4360 514100 Култивисана имовина 0 0 

4361 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) 2.361 1.617 

4362 515100 Нематеријална имовина 2.361 1.617 

4363 520000 ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370) 0 0 

4364 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365) 0 0 

4365 521100 Робне резерве 0 0 

4366 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369) 0 0 

4367 522100 Залихе материјала 0 0 

4368 522200 Залихе недовршене производње 0 0 

4369 522300 Залихе готових производа 0 0 

4370 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371) 0 0 

4371 523100 Залихе робе за даљу продају 0 0 

4372 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4373) 0 0 

4373 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4374) 0 0 

4374 531100 Драгоцености 0 0 
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4375 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380) 0 41.484 

4376 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4377) 0 41.484 

4377 541100 Земљиште 0 41.484 

4378 542000 РУДНА БОГАТСТВА (4379) 0 0 

4379 542100 Копови 0 0 

4380 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382) 0 0 

4381 543100 Шуме 0 0 

4382 543200 Воде 0 0 

4383 55000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ  
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384) 

0 0 

4384 551000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ  
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385) 

0 0 

4385 551100 
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава  
за реализацију националног инвестиционог плана 

0 0 

4386 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412) 119.100 97.592 

4387 610000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
(4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410) 119.100 97.592 

4388 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ  
КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397) 119.100 97.592 

4389 611100 
Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев 
акција 

0 0 

4390 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти 0 0 

4391 611300 
Отплата главнице домаћим јавним финансијским 
институцијама 

0 0 

4392 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 119.100 97.592 

4393 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0 0 

4394 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0 0 

4395 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате  0 0 

4396 611800 Отплата домаћих меница 0 0 

4397 611900 Исправка унутрашњег дуга 0 0 

4398 612000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА  
(од 4399 до 4405) 0 0 

4399 612100 
Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, 
емитоване на иностраном финансијском тржишту 

0 0 

4400 612200 Отплата главнице страним владама 0 0 

4401 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0 0 

4402 612400 Отплата главнице страним пословним банкама 0 0 

4403 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0 0 

4404 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0 0 

4405 612900 Исправка спољног дуга 0 0 

4406 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407) 0 0 

4407 613100 Отплата главнице по гаранцијама 0 0 

4408 614000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ  
ЛИЗИНГ (4409) 0 0 

4409 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг 0 0 

4410 615000 
ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ 
ТРАНСАКЦИЈАМА (4411) 0 0 

4411 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама 0 0 
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4412 620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
(4413 + 4423 + 4432) 

0 0 

4413 621000 
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
(од 4414 до 4422) 

0 0 

4414 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0 0 

4415 621200 Кредити осталим нивоима власти 0 0 

4416 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0 0 

4417 621400 Кредити домаћим пословним банкама 0 0 

4418 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0 0 

4419 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0 0 

4420 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи 0 0 

4421 621800 
Кредити домаћим нефинансијским приватним  
предузећима 

0 0 

4422 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0 0 

4423 622000 
НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
(од 4424 до 4431) 

0 0 

4424 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0 0 

4425 622200 Кредити страним владама 0 0 

4426 622300 Кредити међународним организацијама 0 0 

4427 622400 Кредити страним пословним банкама 0 0 

4428 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама 0 0 

4429 622600 Кредити страним невладиним организацијама 0 0 

4430 622700 Набавка страних акција и осталог капитала 0 0 

4431 622800 Куповина стране валуте 0 0 

4432 623000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433) 

0 0 

4433 623100 
Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава 
за реализацију националног инвестиционог плана 

0 0 

4434   
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  
(4001 – 4171) > 0 

152.465 574.932 

4435   
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  
(4171 – 4001) > 0 

0 0 

4436   САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 123.344 275.809 

4437   
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У 
ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) 

3.629.611 3.574.112 

4438   
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не 
евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 

21.194 8.420 

4439   
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У 
ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441) 

3.455.952 2.990.760 

4440   
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације 
књижене на терет сопствених прихода 

0 0 

4441   
Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се 
не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 

0 0 

4442   САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439) 297.003 859.161 

 

Члан 9 

У извештају о извршењу буџета у периду од 1. 
јануара до 31. децембра 2018. године (образац број 
5), утврђена је укупна разлика (суфицит) у износу од 

574,932 хиљаде динара, између укупних прихода и 
примања у износу од 3,565,692 хиљада динара и 
укупних расхода и издатака у износу од 2,990,760 
хиљада динара. 
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Табела 11: Извештај о извршењу буџета 

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у 000 динара 

Ознака 
ОП 

Број 
конта 

Опис 

Износ 
планираних 
прихода и 
примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  
(од 6 до 

11) 

Приходи и примања из буџета Из 
донација 

и 
помоћи 

Из  
осталих 
извора Републике 

Аутономне 
покрајине 

Општине 
/ 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5002 + 5106) 

3.184.437 3.275.692 1.327 0 3.015.620 0 90.286 168.459 

5002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  
(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 
5099 + 5103) 

3.081.437 3.141.883 1.327 0 3.015.620 0 90.286 34.650 

5003 710000 
ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 
+ 5023 + 5030 + 5033 + 5040) 2.310.630 2.265.660 0 0 2.265.660 0 0 0 

5004 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И  
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 
5007) 

1.522.610 1.513.723 0 0 1.513.723 0 0 0 

5005 711100 
Порези на доходак и капиталнe 
добиткe које плаћају физичка лица 

1.522.610 1.513.723 0 0 1.513.723 0 0 0 

5006 711200 
Порези на добит и капиталне добитке 
које плаћају предузећа и друга 
правна лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5007 711300 

Порези на доходак, добит и 
капиталне добитке који се не могу 
разврстати између физичких и 
правних лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009) 0 26 0 0 26 0 0 0 

5009 712100 Порез на фонд зарада 0 26 0 0 26 0 0 0 

5010 713000 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 
5016) 583.510 550.935 0 0 550.935 0 0 0 

5011 713100 Периодични порези на непокретности 480.000 448.672 0 0 448.672 0 0 0 
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5012 713200 Периодични порези на нето имовину 0 0 0 0 0 0 0 0 

5013 713300 
Порези на заоставштину, наслеђе и 
поклон 

3.500 5.871 0 0 5.871 0 0 0 

5014 713400 
Порези на финансијске и капиталне 
трансакције 

100.000 96.392 0 0 96.392 0 0 0 

5015 713500 Други једнократни порези на имовину 0 0 0 0 0 0 0 0 

5016 713600 Други периодични порези на имовину 10 0 0 0 0 0 0 0 

5017 714000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  
(од 5018 до 5022) 139.510 132.073 0 0 132.073 0 0 0 

5018 714100 Општи порези на добра и услуге 0 0 0 0 0 0 0 0 

5019 714300 Добит фискалних монопола 0 0 0 0 0 0 0 0 

5020 714400 Порези на појединачне услуге 5.000 2.130 0 0 2.130 0 0 0 

5021 714500 

Порези, таксе и накнаде на употребу 
добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности 
обављају 

134.510 129.943 0 0 129.943 0 0 0 

5022 714600 Други порези на добра и услуге 0 0 0 0 0 0 0 0 

5023 715000 
ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ 
ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 
5024 до 5029) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5024 715100 Царине и друге увозне дажбине 0 0 0 0 0 0 0 0 

5025 715200 Порези на извоз 0 0 0 0 0 0 0 0 

5026 715300 
Добит извозних или увозних 
монопола 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5027 715400 
Добит по основу разлике између 
куповног и продајног девизног курса 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5028 715500 
Порези на продају или куповину 
девиза 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5029 715600 
Други порези на међународну 
трговину и трансакције 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032) 65.000 68.903 0 0 68.903 0 0 0 

5031 716100 
Други порези које искључиво плаћају  
предузећа, односно предузетници 

65.000 68.903 0 0 68.903 0 0 0 
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5032 716200 
Други порези које плаћају остала 
лица или који се не могу 
идентификовати 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5033 717000 АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5034 717100 Акцизе на деривате нафте 0 0 0 0 0 0 0 0 

5035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине 0 0 0 0 0 0 0 0 

5036 717300 Акцизе на алкохолна пића 0 0 0 0 0 0 0 0 

5037 717400 
Акцизе на освежавајућа 
безалкохолна пића 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5038 717500 Акциза на кафу 0 0 0 0 0 0 0 0 

5039 717600 Друге акцизе 0 0 0 0 0 0 0 0 

5040 719000 

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА  
ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ  
СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ 
ПОСЕБНИХ  
ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5041 719100 
Порез на доходак, добит и капиталну 
добит на терет физичких лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5042 719200 
Порез на доходак, добит и капиталну 
добит на терет предузећа и осталих 
правних лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5043 719300 
Порез на доходак, добит и капиталну 
добит нераспоредив између 
физичких и правних лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5044 719400 
Остали једнократни порези на 
имовину 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5045 719500 
Остали порези које плаћају 
искључиво  
предузећа и предузетници 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5046 719600 
Остали порези које плаћају друга или 
неидентификована лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5047 720000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 
5053) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5048 721000 
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО  
ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5049 721100 
Доприноси за социјално осигурање 
на терет запослених 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5050 721200 
Доприноси за социјално осигурање 
на терет послодавца 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5051 721300 
Доприноси за социјално осигурање 
лица која обављају самосталну 
делатност и незапослених лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5052 721400 
Доприноси за социјално осигурање 
који се не могу разврстати 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5053 722000 
ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ  
(од 5054 до 5056) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5054 722100 
Социјални доприноси на терет 
осигураника 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5055 722200 
Социјални доприноси на терет 
послодаваца 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5056 722300 Импутирани социјални доприноси 0 0 0 0 0 0 0 0 

5057 730000 
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И 
ТРАНСФЕРИ  
(5058 + 5061 + 5066) 

388.431 485.167 1.209 0 393.672 0 90.286 0 

5058 731000 
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 
ДРЖАВА  
(5059 + 5060) 

0 667 0 0 0 0 667 0 

5059 731100 
Текуће донације од иностраних 
држава 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5060 731200 
Капиталне донације од иностраних 
држава 

0 667 0 0 0 0 667 0 

5061 732000 
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
(од 5062 до 5065) 

17.000 89.619 0 0 0 0 89.619 0 

5062 732100 
Текуће донације од међународних 
организација 

17.000 84.810 0 0 0 0 84.810 0 
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5063 732200 
Капиталне донације од 
међународних организација 

0 4.809 0 0 0 0 4.809 0 

5064 732300 Текуће помоћи од ЕУ 0 0 0 0 0 0 0 0 

5065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ 0 0 0 0 0 0 0 0 

5066 733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА  
ВЛАСТИ (5067 + 5068) 371.431 394.881 1.209 0 393.672 0 0 0 

5067 733100 
Текући трансфери од других нивоа 
власти 

371.431 388.692 1.209 0 387.483 0 0 0 

5068 733200 
Капитални трансфери од других 
нивоа власти 

0 6.189 0 0 6.189 0 0 0 

5069 740000 
ДРУГИ ПРИХОДИ  
(5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) 382.376 390.938 0 0 356.288 0 0 34.650 

5070 741000 
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 
до 5076) 58.950 62.183 0 0 62.183 0 0 0 

5071 741100 Камате 15.500 19.842 0 0 19.842 0 0 0 

5072 741200 Дивиденде 0 0 0 0 0 0 0 0 

5073 741300 
Повлачење прихода од квази 
корпорација 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5074 741400 
Приход од имовине који припада 
имаоцима полиса осигурања 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5075 741500 Закуп непроизведене имовине 43.450 42.341 0 0 42.341 0 0 0 

5076 741600 
Финансијске промене на 
финансијским лизинзима 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5077 742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И  
УСЛУГА (од 5078 до 5081) 215.635 212.097 0 0 192.440 0 0 19.657 

5078 742100 
Приходи од продаје добара и услуга 
или закупа од стране тржишних 
организација 

178.865 155.814 0 0 141.129 0 0 14.685 

5079 742200 Таксе и накнаде 28.000 42.999 0 0 42.999 0 0 0 

5080 742300 
Споредне продаје добара и услуга 
које врше државне нетржишне 
јединице 

8.770 13.103 0 0 8.312 0 0 4.791 

5081 742400 Импутиране продаје добара и услуга 0 181 0 0 0 0 0 181 
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5082 743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА  
ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 
5088) 

43.301 42.936 0 0 42.936 0 0 0 

5083 743100 
Приходи од новчаних казни за 
кривична дела 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5084 743200 
Приходи од новчаних казни за 
привредне преступе 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5085 743300 
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје 

42.600 42.492 0 0 42.492 0 0 0 

5086 743400 Приходи од пенала 0 0 0 0 0 0 0 0 

5087 743500 
Приходи од одузете имовинске 
користи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5088 743900 
Остале новчане казне, пенали и 
приходи од одузете имовинске 
користи 

701 444 0 0 444 0 0 0 

5089 744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД  
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА  
(5090 + 5091) 

2.000 5.627 0 0 4.693 0 0 934 

5090 744100 
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 

1.000 1.132 0 0 456 0 0 676 

5091 744200 
Капитални добровољни трансфери 
од физичких и правних ли 

1.000 4.495 0 0 4.237 0 0 258 

5092 745000 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ (5093) 62.490 68.095 0 0 54.036 0 0 14.059 

5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 62.490 68.095 0 0 54.036 0 0 14.059 

5094 770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 
5097) 

0 118 118 0 0 0 0 0 

5095 771000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096) 0 118 118 0 0 0 0 0 

5096 771100 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 

0 118 118 0 0 0 0 0 

5097 772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ  
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5098 772100 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претходне 
године 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5099 780000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ  
(5100) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5100 781000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ  
(5101 + 5102) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5101 781100 
Трансфери између буџетских 
корисника на истом нивоу 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5102 781300 
Трансфери између организација 
обавезног социјалног осигурања 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5105 791100 Приходи из буџета 0 0 0 0 0 0 0 0 

5106 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5107 + 5114 + 5121 + 5124) 

103.000 133.809 0 0 0 0 0 133.809 

5107 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 
5110 + 5112) 

103.000 45.456 0 0 0 0 0 45.456 

5108 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
НЕПОКРЕТНОСТИ (5109) 103.000 45.456 0 0 0 0 0 45.456 

5109 811100 Примања од продаје непокретности 103.000 45.456 0 0 0 0 0 45.456 

5110 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5111 812100 
Примања од продаје покретне 
имовине 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5112 813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5113 813100 
Примања од продаје осталих 
основних средстава 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5114 820000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА  
(5115 + 5117 + 5119) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5115 821000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ  
РЕЗЕРВИ (5116) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5116 821100 Примања од продаје робних резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 

5117 822000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 
ПРОИЗВОДЊЕ (5118) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5118 822100 
Примања од продаје залиха 
производње 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5119 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 
ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5120 823100 
Примања од продаје робе за даљу 
продају 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5121 830000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
ДРАГОЦЕНОСТИ (5122) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5122 831000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
ДРАГОЦЕНОСТИ (5123) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5123 831100 Примања од продаје драгоцености 0 0 0 0 0 0 0 0 

5124 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПРИРОДНЕ  
ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129) 

0 88.353 0 0 0 0 0 88.353 

5125 841000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ЗЕМЉИШТА  
(5126) 

0 88.353 0 0 0 0 0 88.353 

5126 841100 Примања од продаје земљишта 0 88.353 0 0 0 0 0 88.353 

5127 842000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5128 842100 
Примања од продаје подземних 
блага 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5129 843000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И 
ВОДА 
(5130) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5130 843100 Примања од продаје шума и вода 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5131 900000 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И  
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  
(5132 + 5151) 

480.010 290.000 0 0 0 0 0 290.000 

5132 910000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
(5133 + 5143) 290.000 290.000 0 0 0 0 0 290.000 

5133 911000 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ  
ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142) 290.000 290.000 0 0 0 0 0 290.000 

5134 911100 
Примања од емитовања домаћих 
хартија од вредности, изузев акција 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5135 911200 
Примања од задуживања од осталих 
нивоа власти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5136 911300 
Примања од задуживања од јавних  
финансијских институција у земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5137 911400 
Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи 

290.000 290.000 0 0 0 0 0 290.000 

5138 911500 
Примања од задуживања код осталих  
поверилаца у земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5139 911600 
Примања од задуживања од 
домаћинстава у земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5140 911700 
Примања од домаћих финансијских 
деривата 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5141 911800 Примања од домаћих меница 0 0 0 0 0 0 0 0 

5142 911900 Исправка унутрашњег дуга 0 0 0 0 0 0 0 0 

5143 912000 
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ  
ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5144 912100 
Примања од емитовања хартија од 
вредности, изузев акција, на 
иностраном финансијском тржишту 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5145 912200 
Примања од задуживања од 
иностраних држава 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5146 912300 
Примања од задуживања од 
мултилатералних институција 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5147 912400 
Примања од задуживања од 
иностраних пословних банака 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5148 912500 
Примања од задуживања од осталих  
иностраних поверилаца 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5149 912600 
Примања од иностраних 
финансијских деривата 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5150 912900 Исправка спољног дуга 0 0 0 0 0 0 0 0 

5151 920000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 
5162) 

190.010 0 0 0 0 0 0 0 

5152 921000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
(од 5153 до 5161)  

190.010 0 0 0 0 0 0 0 

5153 921100 
Примања од продаје домаћих хартија 
од вредности, изузев акција 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5154 921200 
Примања од отплате кредита датих 
осталим нивоима власти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5155 921300 
Примања од отплате кредита датих 
домаћим јавним финансијским 
институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5156 921400 
Примања од отплате кредита 
домаћим пословним банкама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5157 921500 
Примања од отплате кредита датих 
домаћим јавним нефинансијским 
институцијама 

190.000 0 0 0 0 0 0 0 

5158 921600 
Примања од отплате кредита датих 
физичким лицима и домаћинствима у 
земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5159 921700 
Примања од отплате кредита датих  
удружењима грађана у земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5160 921800 
Примања од отплате кредита датих  
нефинансијским приватним 
предузећима у земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5161 921900 
Примања од продаје домаћих акција 
и осталог капитала 

10 0 0 0 0 0 0 0 
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5162 922000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
(од 5163 до 5170) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5163 922100 
Примања од продаје страних хартија 
од вредности, изузев акција 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5164 922200 
Примања од отплате кредита датих 
страним владама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5165 922300 
Примања од отплате кредита датих  
међународним организацијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5166 922400 
Примања од отплате кредита датих 
страним пословним банкама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5167 922500 
Примања од отплате кредита датих 
страним нефинансијским 
институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5168 922600 
Примања од отплате кредита датих 
страним невладиним организацијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5169 922700 
Примања од продаје страних акција и 
осталог капитала 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5170 922800 Примања од продаје стране валуте 0 0 0 0 0 0 0 0 

5171   
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  
(5001 + 5131) 

3.664.447 3.565.692 1.327 0 3.015.620 0 90.286 458.459 

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

у 000 динара 

Ознака 
ОП 

Број 
конта 

Опис 
Износ 

одобрених 
апропријација 

Износ извршених расхода и издатака 

Укупно  
(од 6 до 

11) 

Расходи и издаци на терет буџета Из 
донација 

и 
помоћи 

Из  
осталих 
извора Републике 

Аутономне 
покрајине 

Општине 
/ 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5172   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 
+ 5341) 

3.814.387 2.893.168 8.057 0 2.573.298 0 25.044 286.769 
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5173 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 
5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 
5324) 

3.072.488 2.753.717 7.057 0 2.461.122 0 1.458 284.080 

5174 410000 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 
5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 
5192 + 5194) 

709.186 697.807 455 0 696.466 0 0 886 

5175 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ  
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) 570.044 565.292 0 0 565.292 0 0 0 

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 570.044 565.292 0 0 565.292 0 0 0 

5177 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 
5180) 

102.341 101.159 0 0 101.159 0 0 0 

5178 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

68.511 67.841 0 0 67.841 0 0 0 

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање 29.459 29.081 0 0 29.081 0 0 0 

5180 412300 Допринос за незапосленост 4.371 4.237 0 0 4.237 0 0 0 

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 2.100 1.987 0 0 1.987 0 0 0 

5182 413100 Накнаде у натури 2.100 1.987 0 0 1.987 0 0 0 

5183 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА  
(од 5184 до 5187) 

11.541 7.472 455 0 6.940 0 0 77 

5184 414100 
Исплата накнада за време одсу-
ствовања с посла на терет фондова 

3.000 1.374 455 0 912 0 0 7 

5185 414200 
Расходи за образовање деце 
запослених 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5186 414300 Отпремнине и помоћи 6.500 4.458 0 0 4.458 0 0 0 

5187 414400 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 
запосленом 

2.041 1.640 0 0 1.570 0 0 70 

5188 415000 
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ  
(5189) 

9.745 9.626 0 0 8.817 0 0 809 
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5189 415100 Накнаде трошкова за запослене 9.745 9.626 0 0 8.817 0 0 809 

5190 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
(5191) 

13.415 12.271 0 0 12.271 0 0 0 

5191 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

13.415 12.271 0 0 12.271 0 0 0 

5192 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193) 0 0 0 0 0 0 0 0 
5193 417100 Посланички додатак 0 0 0 0 0 0 0 0 
5194 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5195 418100 Судијски додатак 0 0 0 0 0 0 0 0 

5196 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  
(5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 
5231) 

1.260.198 1.049.390 5.376 0 847.487 0 1.458 195.069 

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 
5204) 226.455 198.477 0 0 196.581 0 17 1.879 

5198 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

5.275 4.055 0 0 3.943 0 17 95 

5199 421200 Енергетске услуге 164.810 148.783 0 0 148.177 0 0 606 
5200 421300 Комуналне услуге 25.000 19.842 0 0 19.786 0 0 56 
5201 421400 Услуге комуникација 15.000 14.944 0 0 14.372 0 0 572 
5202 421500 Трошкови осигурања 5.300 2.312 0 0 1.959 0 0 353 
5203 421600 Закуп имовине и опреме 6.950 5.425 0 0 5.425 0 0 0 
5204 421900 Остали трошкови 4.120 3.116 0 0 2.919 0 0 197 

5205 422000 
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 
до 5210) 10.319 9.017 108 0 4.660 0 198 4.051 

5206 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

5.000 4.846 0 0 1.697 0 3 3.146 

5207 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

3.000 2.290 91 0 1.959 0 195 45 

5208 422300 
Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

1.600 1.560 17 0 749 0 0 794 

5209 422400 Трошкови путовања ученика 500 292 0 0 226 0 0 66 
5210 422900 Остали трошкови транспорта 219 29 0 0 29 0 0 0 
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5211 423000 
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 
5219) 318.064 279.250 3.314 0 258.705 0 1.243 15.988 

5212 423100 Административне услуге 42.217 26.502 168 0 18.464 0 0 7.870 

5213 423200 Компјутерске услуге 3.200 2.708 0 0 2.641 0 0 67 

5214 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

2.750 1.461 0 0 1.421 0 0 40 

5215 423400 Услуге информисања 45.000 44.349 1.110 0 42.287 0 0 952 

5216 423500 Стручне услуге 24.150 23.120 350 0 22.770 0 0 0 

5217 423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

5.800 4.093 0 0 3.496 0 0 597 

5218 423700 Репрезентација 5.320 4.907 0 0 4.530 0 0 377 

5219 423900 Остале опште услуге 189.627 172.110 1.686 0 163.096 0 1.243 6.085 

5220 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  
(од 5221 до 5227) 214.468 162.300 1.954 0 157.208 0 0 3.138 

5221 424100 Пољопривредне услуге 0 0 0 0 0 0 0 0 

5222 424200 Услуге образовања, културе и спорта 14.504 8.271 1.350 0 4.656 0 0 2.265 

5223 424300 Медицинске услуге 4.000 1.978 0 0 1.978 0 0 0 

5224 424400 Услуге одржавања аутопутева 0 0 0 0 0 0 0 0 

5225 424500 
Услуге одржавања националних 
паркова и природних површина 

1.000 230 0 0 230 0 0 0 

5226 424600 
Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске услуге 

1.000 82 0 0 82 0 0 0 

5227 424900 Остале специјализоване услуге 193.964 151.739 604 0 150.262 0 0 873 

5228 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ  
(5229 + 5230) 

409.421 325.782 0 0 158.790 0 0 166.992 

5229 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

381.140 321.123 0 0 154.625 0 0 166.498 

5230 425200 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

28.281 4.659 0 0 4.165 0 0 494 

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 81.471 74.564 0 0 71.543 0 0 3.021 

5232 426100 Административни материјал 8.000 7.007 0 0 6.824 0 0 183 
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5233 426200 Материјали за пољопривреду 0 0 0 0 0 0 0 0 

5234 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

2.000 1.780 0 0 1.734 0 0 46 

5235 426400 Материјали за саобраћај 16.000 15.062 0 0 14.399 0 0 663 

5236 426500 
Материјали за очување животне 
средине и науку 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5237 426600 
Материјали за образовање, културу 
и спорт 

4.000 3.340 0 0 1.827 0 0 1.513 

5238 426700 
Медицински и лабораторијски 
материјали 

100 77 0 0 77 0 0 0 

5239 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

47.371 43.735 0 0 43.445 0 0 290 

5240 426900 Материјали за посебне намене 4.000 3.563 0 0 3.237 0 0 326 

5241 430000 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 
СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 
5248 + 5250 + 5254) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5242 431000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И 
ОПРЕМЕ  
(од 5243 до 5245) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5243 431100 
Амортизација зграда и грађевинскиx 
објеката 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5244 431200 Амортизација опреме 0 0 0 0 0 0 0 0 

5245 431300 
Амортизација осталих некретнина и 
опреме 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5246 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ  
ИМОВИНЕ (5247) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5247 432100 Амортизација култивисане опреме 0 0 0 0 0 0 0 0 
5248 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5249 433100 Употреба драгоцености 0 0 0 0 0 0 0 0 

5250 434000 
УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ  
(од 5251 до 5253) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5251 434100 Употреба земљишта 0 0 0 0 0 0 0 0 

5252 434200 Употреба подземног блага 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5253 434300 Употреба шума и вода 0 0 0 0 0 0 0 0 

5254 435000 
АМОРТИЗАЦИЈА 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ 
(5255) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5255 435100 
Амортизација нематеријалне 
имовине 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5256 440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 
5267 + 5274 + 5276) 

30.000 27.956 0 0 27.956 0 0 0 

5257 441000 
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА  
(од 5258 до 5266) 29.000 27.955 0 0 27.955 0 0 0 

5258 441100 
Отплата камата на домаће хартије 
од вредности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5259 441200 
Отплата камата осталим нивоима 
власти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5260 441300 
Отплата камата домаћим јавним 
финансијским институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5261 441400 
Отплата камата домаћим пословним 
банкама 

29.000 27.955 0 0 27.955 0 0 0 

5262 441500 
Отплата камата осталим домаћим 
кредиторима 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5263 441600 
Отплата камата домаћинствима у 
земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5264 441700 
Отплата камата на домаће 
финансијске деривате 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5265 441800 Отплата камата на домаће менице 0 0 0 0 0 0 0 0 

5266 441900 
Финансијске промене на 
финансијским лизинзима 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5267 442000 
ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 
5268 до 5273) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5268 442100 
Отплата камата на хартије од 
вредности емитоване на иностраном 
финансијском тржишту 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5269 442200 Отплата камата страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0 

5270 442300 
Отплата камата мултилатералним 
институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5271 442400 
Отплата камата страним пословним 
банкама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5272 442500 
Отплата камата осталим страним 
кредиторима 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5273 442600 
Отплата камата на стране 
финансијске деривате 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5274 443000 
ОТПЛАТА КАМАТА ПО 
ГАРАНЦИЈАМА (5275) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5275 443100 Отплата камата по гаранцијама 0 0 0 0 0 0 0 0 

5276 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА  
(од 5277 до 5279) 

1.000 1 0 0 1 0 0 0 

5277 444100 Негативне курсне разлике 1.000 1 0 0 1 0 0 0 

5278 444200 Казне за кашњење 0 0 0 0 0 0 0 0 

5279 444300 
Остали пратећи трошкови 
задуживања 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5280 450000 
СУБВЕНЦИЈЕ  (5281 + 5284 + 5287 + 
5290) 132.665 125.709 0 0 125.709 0 0 0 

5281 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ  
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И  
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283) 

80.165 78.952 0 0 78.952 0 0 0 

5282 451100 
Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

5.165 4.488 0 0 4.488 0 0 0 

5283 451200 
Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

75.000 74.464 0 0 74.464 0 0 0 

5284 452000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ФИНАНСИЈСКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5285 452100 
Текуће субвенције приватним 
финансијским институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5286 452200 
Капиталне субвенције приватним 
финансијским институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5287 453000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
ФИНАНСИЈСКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5288 453100 
Текуће субвенције јавним 
финансијским институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5289 453200 
Капиталне субвенције јавним 
финансијским институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5290 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ  
ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292) 52.500 46.757 0 0 46.757 0 0 0 

5291 454100 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

52.500 46.757 0 0 46.757 0 0 0 

5292 454200 
Капиталне субвенције приватним 
предузећима 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5293 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ  
(5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306) 

487.345 460.519 0 0 460.519 0 0 0 

5294 461000 
ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА 
(5295 + 5296) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5295 461100 Текуће донације страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0 

5296 461200 
Капиталне донације страним 
владама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5297 462000 
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5298 462100 
Текуће дотације међународним 
организацијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5299 462200 
Капиталне дотације међународним  
организацијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5300 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА  
ВЛАСТИ (5301 + 5302) 398.097 373.628 0 0 373.628 0 0 0 
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5301 463100 
Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

398.097 373.628 0 0 373.628 0 0 0 

5302 463200 
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5303 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ  
ОСИГУРАЊА (5304 + 5305) 

29.400 28.079 0 0 28.079 0 0 0 

5304 464100 
Текуће дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 

29.400 28.079 0 0 28.079 0 0 0 

5305 464200 
Капиталне дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5306 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  
(5307 + 5308) 59.848 58.812 0 0 58.812 0 0 0 

5307 465100 Остале текуће дотације и трансфери 59.848 58.812 0 0 58.812 0 0 0 

5308 465200 
Остале капиталне дотације и 
трансфери 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5309 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 
5314) 

89.986 63.765 1.226 0 62.350 0 0 189 

5310 471000 

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5311 471100 
Права из социјалног осигурања која 
се исплаћују непосредно 
домаћинствима 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5312 471200 
Права из социјалног осигурања која 
се исплаћују непосредно 
пружаоцима услуга 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5313 471900 
Трансфери другим организацијама 
обавезног социјалног осигурања за 
доприносе за осигурање 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5314 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 
5323) 

89.986 63.765 1.226 0 62.350 0 0 189 
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5315 472100 
Накнаде из буџета у случају болести 
и инвалидности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5316 472200 
Накнаде из буџета за породиљско 
одсуство 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5317 472300 
Накнаде из буџета за децу и 
породицу 

18.200 17.151 0 0 17.151 0 0 0 

5318 472400 
Накнаде из буџета за случај 
незапослености 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5319 472500 
Старосне и породичне пензије из 
буџета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5320 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 0 0 0 0 0 0 0 0 

5321 472700 
Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт 

19.000 18.685 0 0 18.614 0 0 71 

5322 472800 
Накнаде из буџета за становање и 
живот 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5323 472900 Остале накнаде из буџета 52.786 27.929 1.226 0 26.585 0 0 118 

5324 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ  
(5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 
5339) 

363.108 328.571 0 0 240.635 0 0 87.936 

5325 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327) 221.141 189.608 0 0 189.608 0 0 0 

5326 481100 
Дотације непрофитним 
организацијама које пружају помоћ 
домаћинствима 

21.141 6.500 0 0 6.500 0 0 0 

5327 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

200.000 183.108 0 0 183.108 0 0 0 

5328 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 
5329 до 5331) 

11.340 11.178 0 0 11.169 0 0 9 

5329 482100 Остали порези 10.650 10.620 0 0 10.620 0 0 0 
5330 482200 Обавезне таксе 200 109 0 0 100 0 0 9 
5331 482300 Новчане казне, пенали и камате 490 449 0 0 449 0 0 0 

5332 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО  
РЕШЕЊУ СУДОВА (5333) 130.627 127.785 0 0 39.858 0 0 87.927 
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5333 483100 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

130.627 127.785 0 0 39.858 0 0 87.927 

5334 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 
ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 
(5335 + 5336) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5335 484100 
Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних 
непогода 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5336 484200 Накнада штете од дивљачи 0 0 0 0 0 0 0 0 

5337 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 
ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ  
ОРГАНА (5338) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5338 485100 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5339 489000 

РАСХОДИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ  
ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ  
ПЛАНА (5340) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5340 489100 
Расходи који се финансирају из 
средстава за реализацију 
националног инвестиционог плана 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5341 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  
ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 
5376 + 5384) 

741.899 139.451 1.000 0 112.176 0 23.586 2.689 

5342 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА  
(5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362) 697.899 97.967 1.000 0 70.692 0 23.586 2.689 

5343 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ  
(од 5344 до 5347) 

675.971 68.030 0 0 62.825 0 4.809 396 

5344 511100 Куповина зграда и објеката 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5345 511200 Изградња зграда и објеката 400.000 33.186 0 0 33.186 0 0 0 

5346 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

200.000 32.355 0 0 27.150 0 4.809 396 

5347 511400 Пројектно планирање 75.971 2.489 0 0 2.489 0 0 0 

5348 512000 
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 
5357) 20.108 28.320 1.000 0 6.457 0 18.777 2.086 

5349 512100 Опрема за саобраћај 0 1.179 0 0 0 0 1.179 0 

5350 512200 Административна опрема 8.150 5.454 0 0 4.374 0 0 1.080 

5351 512300 Опрема за пољопривреду 0 0 0 0 0 0 0 0 

5352 512400 Опрема за заштиту животне средине 0 0 0 0 0 0 0 0 

5353 512500 
Медицинска и лабораторијска 
опрема 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5354 512600 
Опрема за образовање, културу и 
спорт 

3.108 2.812 1.000 0 876 0 0 936 

5355 512700 Опрема за војску 0 0 0 0 0 0 0 0 

5356 512800 Опрема за јавну безбедност 0 13.940 0 0 0 0 13.940 0 

5357 512900 
Опрема за производњу, моторна, 
непокретна и немоторна опрема 

8.850 4.935 0 0 1.207 0 3.658 70 

5358 513000 
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 
(5359) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5359 513100 Остале некретнине и опрема 0 0 0 0 0 0 0 0 

5360 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5361 514100 Култивисана имовина 0 0 0 0 0 0 0 0 

5362 515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
(5363) 1.820 1.617 0 0 1.410 0 0 207 

5363 515100 Нематеријална имовина 1.820 1.617 0 0 1.410 0 0 207 

5364 520000 ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5365 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5366 521100 Робне резерве 0 0 0 0 0 0 0 0 

5367 522000 
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 
до 5370) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5368 522100 Залихе материјала 0 0 0 0 0 0 0 0 

5369 522200 Залихе недовршене производње 0 0 0 0 0 0 0 0 

5370 522300 Залихе готових производа 0 0 0 0 0 0 0 0 

5371 523000 
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 
(5372) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5372 523100 Залихе робе за даљу продају 0 0 0 0 0 0 0 0 

5373 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5374) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5374 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5375) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5375 531100 Драгоцености 0 0 0 0 0 0 0 0 

5376 540000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 
+ 5381) 44.000 41.484 0 0 41.484 0 0 0 

5377 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5378) 44.000 41.484 0 0 41.484 0 0 0 

5378 541100 Земљиште 44.000 41.484 0 0 41.484 0 0 0 

5379 542000 РУДНА БОГАТСТВА (5380) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5380 542100 Копови 0 0 0 0 0 0 0 0 

5381 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5382 543100 Шуме 0 0 0 0 0 0 0 0 

5383 543200 Воде 0 0 0 0 0 0 0 0 

5384 550000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПЛАНА (5385) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5385 551000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПЛАНА (5386) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5386 551100 

Нефинансијска имовина која се 
финансира из средстава за 
реализацију националног 
инвестиционог плана 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5387 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 
И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5388 + 5413) 

101.000 97.592 0 0 97.592 0 0 0 

5388 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
(5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411) 101.000 97.592 0 0 97.592 0 0 0 

5389 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398) 101.000 97.592 0 0 97.592 0 0 0 

5390 611100 
Отплата главнице на домаће хартије 
од вредности, изузев акција 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5391 611200 
Отплата главнице осталим нивоима 
власти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5392 611300 
Отплата главнице домаћим јавним  
финансијским институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5393 611400 
Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 

101.000 97.592 0 0 97.592 0 0 0 

5394 611500 
Отплата главнице осталим домаћим  
кредиторима 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5395 611600 
Отплата главнице домаћинствима у 
земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5396 611700 
Отплата главнице на домаће 
финансијске деривате 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5397 611800 Отплата домаћих меница 0 0 0 0 0 0 0 0 
5398 611900 Исправка унутрашњег дуга 0 0 0 0 0 0 0 0 

5399 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ 
КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5400 612100 

Отплата главнице на хартије од 
вредности, изузев акција, емитоване 
на иностраном финансијском 
тржишту  

0 0 0 0 0 0 0 0 

5401 612200 Отплата главнице страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0 

5402 612300 
Отплата главнице мултилатералним 
институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5403 612400 
Отплате главнице страним 
пословним банкама 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5404 612500 
Отплате главнице осталим страним 
кредиторима 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5405 612600 
Отплата главнице на стране 
финансијске деривате 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5406 612900 Исправка спољног дуга 0 0 0 0 0 0 0 0 

5407 613000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО  
ГАРАНЦИЈАМА (5408) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5408 613100 Отплата главнице по гаранцијама 0 0 0 0 0 0 0 0 

5409 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА  
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410) 0 0 0 0 0 0 0 0 

5410 614100 
Отплата главнице за финансијски 
лизинг 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5411 615000 
ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО 
КОМЕРЦИЈАЛНИМ 
ТРАНСАКЦИЈАМА (5412) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5412 615100 
Отплата гаранција по комерцијалним 
трансакцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5413 620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  
(5414 + 5424 + 5433) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5414 621000 
НАБАВКА ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 
до 5423) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5415 621100 
Набавка домаћих хартија од 
вредности, изузев акција 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5416 621200 Кредити осталим нивоима власти 0 0 0 0 0 0 0 0 

5417 621300 
Кредити домаћим јавним 
финансијским институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5418 621400 
Кредити домаћим пословним 
банкама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5419 621500 
Кредити домаћим нефинансијским 
јавним институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5420 621600 
Кредити физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5421 621700 
Кредити невладиним организацијама 
у земљи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5422 621800 
Кредити домаћим нефинансијским 
приватним предузећима 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5423 621900 
Набавка домаћих акција и осталог 
капитала 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5424 622000 
НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5425 622100 
Набавка страних хартија од 
вредности, изузев акција 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5426 622200 Кредити страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0 

5427 622300 
Кредити међународним 
организацијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5428 622400 Кредити страним пословним банкама 0 0 0 0 0 0 0 0 

5429 622500 
Кредити страним нефинансијским 
институцијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5430 622600 
Кредити страним невладиним 
организацијама 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5431 622700 
Набавка страних акција и осталог 
капитала 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5432 622800 Куповина стране валуте 0 0 0 0 0 0 0 0 

5433 623000 

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПЛАНА (5434) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5434 623100 

Набавка финансијске имовине која 
се финансира из средстава за 
реализацију националног 
инвестиционог плана  

0 0 0 0 0 0 0 0 

5435   
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
(5172 + 5387) 3.915.387 2.990.760 8.057 0 2.670.890 0 25.044 286.769 
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III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

у 000 динара 

Ознака 
ОП 

Број 
конта 

Опис 

Планирани 
приходи и 
примања / 
расходи и 
издаци 

Остварени приходи и примања / расходи и издаци 

Укупно  
(од 6 до 

11) 

Из буџета Из 
донација 

и 
помоћи 

Из  
осталих 
извора Републике 

Аутономне 
покрајине 

Општине 
/ 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5436   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (5001) 

3.184.437 3.275.692 1.327 0 3.015.620 0 90.286 168.459 

5437   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) 

3.814.387 2.893.168 8.057 0 2.573.298 0 25.044 286.769 

5438   
Вишак прихода и примања – буџетски 
суфицит  
(5436 – 5437) > 0 

0 382.524 0 0 442.322 0 65.242 0 

5439   
Мањак прихода и примања – буџетски 
дефицит  
(5437 – 5436) > 0 

629.950 0 6.730 0 0 0 0 118.310 

5440 900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5131) 

480.010 290.000 0 0 0 0 0 290.000 

5441 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5387) 

101.000 97.592 0 0 97.592 0 0 0 

5442   ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0 379.010 192.408 0 0 0 0 0 290.000 

5443   МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0 0 0 0 0 97.592 0 0 0 

5444   
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  
(5171 - 5435) > 0 

0 574.932 0 0 344.730 0 65.242 171.690 

5445   
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  
(5435 - 5171) > 0 

250.940 0 6.730 0 0 0 0 0 
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ПОСЕБАН ДЕО 

Табела 12: Приказ прихода из буџета и проценат извршења у периоду 1.01.2018-31.12.2018 

Конто ВРСТА ПРИХОДА 

Приходи и 
примања из 
буџета по 

ребалансу 3 

Извршење 
прихода 

% извршења 

711 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 

1.522.610 1.513.723   

711-111 Порез на зараде 1.240.000 1.245.774 100,47 

711-120 Порез на приходе од самосталних делатности 140.000 130.208 93,01 

711-145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних 
ствари 

2.000 2.508 125,40 

711-146 
Порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства 

10 4 40,00 

711-147 Порез на земљиште 400 160 40,00 

711-183 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства 

200 244 122,00 

711-184 
Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу 

0 25   

711-190 Порез на друге приходе 140.000 134.800 96,29 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 26 26   

712-000 Порез на фонд зарада 26 26 100,00 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 583.510 550.935   

713-120 Порез на имовину 480.000 448.672 93,47 

713-310 Порез на наслеђе и поклон 3.500 5.871 167,74 

713-420 
Порез на капиталне трансакције (порез на 
пренос апсолутних права) 

100.000 96.392 96,39 

713-600 Порез на акције на име и уделе 10 0 0,00 

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 139.510 132.073   

714-430 
Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 

5.000 2.130 42,60 

714-513 
Комунална такса за држање моторних, друмских 
и прикључних возила и машина 

70.000 69.185 98,84 

714-543 
Накнада за промену намене пољопривредног 
земљишта 

1.000 934 93,40 

714-547 Накнада за загађење животне средине 0 121   

714-548 
Накнада за супстанце које оштећују озонски 
омотач 

200 13 6,50 

714-549 Накнада за произведени или одвезени отпад 500 1.499 299,80 

714-550 Боравишна такса 2.810 3.033 107,94 

714-560 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 

60.000 55.158 91,93 

714-570 Општинске и градске комуналне таксе 0 0   

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 65.000 68.903   

716-100 Комуналне таксе на фирму 65.000 68.903 106,00 

732 
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

17.000 5.313   

732-151 Донације од међународних организација 17.000 504 2,96 

732-241 
Капиталне донације од међународних 
организација у корист нивоа градова 

0 4.809   
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733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 371.431 393.672   

733-141 
Ненаменски трансфери од републике у корист 
нивоа градова 

299.420 303.742 101,44 

733-142 
Други текући трансфери од Републике у корист 
нивоа градова 

0 0   

733-144 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа градова 

72.011 83.741 116,29 

733-241 
Капитални наменски трансфер и у ужем смислу 
од републике у корист нивоа градова 

0 6.189   

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 58.950 62.183   

741-141 Камате на средства буџета града 15.500 19.841 128,01 

741-510 Накнада за коришћење природних добара 1.000 947 94,70 

741-522 
Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 

2.000 1.136 56,80 

741-526 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 

450 495 110,00 

741-532 
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе 

3.000 153 5,10 

741-534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 4.000 4.904 122,60 

741-535 
Комунална такса за заузеће јавних површина 
грађевинским материјалом 

3.000 3.343 111,43 

741-538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 30.000 31.364 104,55 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 196.500 192.440   

742-126 Накнада по основу конверзије права коришћења 0 37   

742-142 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе органи, градови и индиректни 
корисници њиховог буџета 

5.000 4.185 83,70 

742-143 
Приходи од закупнине грађевинског земљишта у 
корист нивоа градова 

4.000 3.944 98,60 

742-144 
Накнада по основу конверзије права коришћења 
у право својине у корист нивоа градова 

0 41   

742-145 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у градској својини 
које користе органи, градови и индиректни 
корисници њиховог буџета 

26.000 28.911 111,20 

742-146 
Приходи остварени по основу пружања услуге 
боравка деце у предшколским установама у 
корист нивоа градова 

125.000 104.010 83,21 

742-241 Градске административне таксе 6.000 5.003 83,38 

742-242 Такса за озакоњење објеката у корист градова 7.000 7.116 101,66 

742-253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 15.000 30.881 205,87 

742-341 Приходи градских органа управе 8.500 8.312 97,79 

743 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

43.301 42.936   

743-324 
Приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 

32.000 33.003 103,13 

743-341 

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном постутпку за прекршаје прописане 
актом Скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 

600 206 34,33 
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743-342 
Приходи од мандатних казни и казни изречених 
у управном поступку у корист нивоа градова 

10.000 9.283 92,83 

743-924 

Приходи од увећања целокупног пореског дуга 
који је предмет наплате за 5% од дана почетка 
принудне наплате изворних прихода јединице 
локалне самоуправе 

700 444 63,43 

743-951 Трошкови принудне наплате јавних прихода 1 0 0,00 

744 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 

2.000 4.693   

744-141 
Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова 

1.000 456 45,60 

744-241 
Капитални добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа градова 

1.000 4.237 423,70 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 45.800 54.036   

745-141 Остали приходи у корист нивоа градова 25.000 21.128 84,51 

745-143 
Део добити јавног предузећа, према одлуци 
управног одбора јавног предузећа 

20.000 32.127 160,64 

745-144 
Закупнина за стан у градској својини у корист 
нивоа градова 

800 781 97,63 

745-151 Остали приходи у корист нивоа општина 0 0   

811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 103.000 133.809   

811-141 
Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа градова 

87.000 45.456 52,25 

811-143 
Примања од отплате станова у корист нивоа 
градова 

16.000 0 0,00 

841-100 Примања од продаје земљишта 0 88.353   

911 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ПОСЛОВНИХ 
БАНАКА 

290.000 290.000   

911-441 Примања од задуживања пословних банака 290.000 290.000 100,00 

921 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

190.010 0   

921-941 
Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа градова 

10 0 0,00 

921-541 
Примања од отплате кредита датих домаћим 
јавним нефинансијским институцијама у корист 
нивоа градова 

190.000 0 0,00 

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 3.628.648 3.444.742 94,93 

 
У укупне приходе буџета града Шапца, спадају и: 

1. ненаменски трансфери републике у корист 
нивоа градова, у износу од 303.742 хиљаде динара; 

2. трансфер Министарства просвете за четвороча-
совни припремни програм за предшколске установе у 
износу од 39.570 хиљада динара; 

3. трансфер Министарства културе за реализа-
цију програма у области културе у износу од 5.940 
хиљада динара; 

4. трансфер Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, намењен реализацији 

програма у области социјалне заштите, у износу од 
18.195 хиљада динара. 

5. трансфер Министарства без портфеља заду-
женог за регионални развој 12.011 хиљада динара, 
као мера подршке руралном развоју; 

6. трансфер Министарства државне управе и 
локалне самоуправе у износу од 7.000 динара; 

7. трансфер Зеленог фонда у износу од 1.024 
хиљада динара као мера суфинансирања трошкова 
пошумљавања на територији града Шапца. 
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Табела 13: Приказ извршења расхода из буџета и консолидованих извештаја за период 1.01.2018. године до 31.12.2018. 
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РАЗДЕО 1: СКУПШТИНА ГРАДА 

Функционална класификација 111 
Програм 2101    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

111 1/0 ПА 0001 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

2.605.000,00 2.526.129,11 0,00 96,97 

111 2/0 ПА 0001 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

516.000,00 452.177,12 0,00 87,63 

111 3/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.500.000,00 12.458.320,75 0,00 92,28 

111 4/0 ПА 0001 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00 0,00   

111 5/0 ПА 0001 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

3.000.000,00 2.326.735,59 0,00 77,56 

111   ПА 0001   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
СКУПШТИНЕ 

19.621.000,00 17.763.362,57 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 111 19.621.000,00 17.763.362,57 0,00   

Укупно за главу 

Укупно за раздео 1 19.621.000,00 17.763.362,57 0,00   

. 
  

. 
  

РАЗДЕО 2: ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Функционална класификација 111 

Програм 2101    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

111 6/0 ПА 0002 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

12.000.000,00 11.258.311,55 0,00 93,82 

111 7/0 ПА 0002 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

2.168.000,00 2.015.237,81 0,00 92,95 

111 8/0 ПА 0002 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.000.000,00 1.585.600,70 0,00 79,28 
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111 9/0 ПА 0002 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.150.000,00 1.421.514,50 0,00 66,12 
111 10/0 ПА 0002 423712 Поклони 0,00 0,00 0,00   

111   ПА 0002   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

18.318.000,00 16.280.664,56 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 111 18.318.000,00 16.280.664,56 0,00   
Укупно за главу 
Укупно за раздео 2 18.318.000,00 16.280.664,56 0,00   
. . 

    
РАЗДЕО 3: ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Функционална класификација 111 
Програм 2101    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

111 11/0 ПА 0003 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

14.450.000,00 13.928.297,90 0,00 96,39 

111 12/0 ПА 0003 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

2.640.000,00 2.493.165,30 0,00 94,44 

111 13/0 ПА 0003 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.100.000,00 2.142.362,00 0,00 69,11 

111   ПА 0003   
Укупно - ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ 
ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ 

20.190.000,00 18.563.825,20 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 111 20.190.000,00 18.563.825,20 0,00   
Укупно за главу 
Укупно за раздео 3 20.190.000,00 18.563.825,20 0,00   
. 

 
. 

   
РАЗДЕО 4: ГРАДСКА УПРАВА 

Функционална класификација 040 
Програм 0901   ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

040 14/0 ПА 0006 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

11.100.000,00 10.814.183,00 0,00 97,43 

040 15/0 ПА 0006 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

2.150.000,00 2.098.025,40 0,00 97,58 

040 16/0 ПА 0007 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

25.600.000,00 21.053.611,06 0,00 82,24 

040   ПА 0006   
Укупно - ПОДРШКА ДЕЦИ И 
ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ 

13.250.000,00 12.912.208,40 0,00   
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040   ПА 0007   
Укупно - ПОДРШКА РАЂАЊУ И 
РОДИТЕЉСТВУ 

25.600.000,00 21.053.611,06 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 040 38.850.000,00 33.965.819,46 0,00   
Функционална класификација 070 
Програм 0901   ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

070 17/0 ПА 0001 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

26.410.000,00 26.370.878,48 0,00 99,85 

070 17/1 ПА 0001 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

5.000.000,00 1.388.856,97 0,00 27,78 

070 18/0 ПА 0001 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

16.000.000,00 14.854.912,15 0,00 92,84 

070 19/0 ПА 0002 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 9.000.000,00 4.283.361,49 0,00 47,59 

070   ПА 0001   
Укупно - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И 
ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ 

47.410.000,00 42.614.647,60 0,00   

070   ПА 0002   
Укупно - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ 
СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА 

9.000.000,00 4.283.361,49 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 070 56.410.000,00 46.898.009,09 0,00   
Функционална класификација 090 
Програм 0901   ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

090 20/0 ПА 0002 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

15.000.000,00 14.713.822,22 0,00 98,09 

090 21/0 ПА 0002 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

10.800.000,00 7.460.465,39 0,00 69,08 

090 22/0 ПА 0003 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

13.200.000,00 13.098.368,57 0,00 99,23 

090 23/0 ПА 0003 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

6.000.000,00 5.906.004,00 0,00 98,43 

090 24/0 ПА 0004 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

27.774.906,70 27.250.342,29 0,00 98,11 

090 25/0 ПА 0004 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

200.000,00 61.475,14 0,00 30,74 

090 26/0 ПА 0005 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

6.500.000,00 6.499.992,00 0,00 #### 
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090   ПА 0002   
Укупно - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ 
СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА 

25.800.000,00 22.174.287,61 0,00   

090   ПА 0003   
Укупно - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У 
ЗАЈЕДНИЦИ 

19.200.000,00 19.004.372,57 0,00   

090   ПА 0004   
Укупно - САВЕТОДАВНО - 
ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО - 
ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 

27.974.906,70 27.311.817,43 0,00   

090   ПА 0005   
Укупно - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА 

6.500.000,00 6.499.992,00 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 090 79.474.906,70 74.990.469,61 0,00   
Програм 0602   ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

110 27/0 ПА 0001 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

173.379.892,00 172.176.806,71   99,31 

110 28/0 ПА 0001 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

31.035.000,00 30.796.683,53   99,23 

110 29/0 ПА 0001 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

7.000.000,00 4.584.298,22   65,49 

110 30/0 ПА 0001 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

5.000.000,00 4.727.428,03   94,55 

110 31/0 ПА 0001 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

6.000.000,00 5.789.337,82   96,49 

110 32/0 ПА 0001 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 90.749.374,00 80.253.454,10   88,43 

110 33/0 ПА 0001 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.000.000,00 569.459,05   56,95 

110 34/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 76.715.200,00 64.179.776,53   83,66 

110 35/0 ПА 0001 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 61.300.000,00 13.953.039,87   22,76 

110 36/0 ПА 0001 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 49.611.000,00 45.200.899,87   91,11 

110 37/0 ПА 0001 425110 Текуће поправке и одржавање зграда 500.000,00 238.604,00   47,72 

110 38/0 ПА 0001 426000 МАТЕРИЈАЛ 25.000.000,00 22.602.912,94   90,41 

110 39/0 ПА 0001 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 23.215.000,00 23.192.700,31   99,90 

110 40/0 ПА 0001 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

2.700.000,00 2.014.334,00   74,60 

110 41/0 ПА 0001 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

10.600.000,00 10.464.094,26   98,72 
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110 42/0 ПА 0001 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

126.000.000,00 35.978.840,25 87.927.000,00 28,55 

110 43/0 ПА 0001 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 240.420.000,00 9.467.487,60   3,94 

110 44/0 ПА 0001 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 13.063.000,00 3.021.920,00   23,13 

110 45/0 ПА 0001 541000 ЗЕМЉИШТЕ 32.800.000,00 31.222.050,59   95,19 

110 46/0 ПА 0006 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 9.660.000,00 9.490.197,00   98,24 

110 47/0 ПА 0007 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

1.050.000,00 205.238,95   19,55 

110 48/0 ПА 0014 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00   0,00 

110 49/0 ПА 0014 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00     

110 50/0 ПР 0602-01 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 21.700.000,00 3.038.800,00   14,00 

110   ПА 0001   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  

976.088.466,00 560.434.127,68 87.927.000,00   

110   ПА 0006   Укупно - ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ 9.660.000,00 9.490.197,00 0,00   

110   ПА 0007   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

1.050.000,00 205.238,95 0,00   

110   ПА 0014   
Укупно - УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА 

1.000.000,00 0,00 0,00   

110   ПР 0602-01   Укупно - САВА ПАРК 21.700.000,00 3.038.800,00 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 110 1.009.498.466,00 573.168.363,63 87.927.000,00   

Функционална класификација 130 
Програм 1501   ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

130 51/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 96.000.000,00 94.449.520,00 0,00 98,38 

130   ПА 0001   
Укупно - УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ 
И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА 

96.000.000,00 94.449.520,00 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 130 96.000.000,00 94.449.520,00 0,00   

Функционална класификација 133 
Програм 1101   ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

133 52/0 ПА 0002 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4.000.000,00 3.908.602,56 0,00 97,72 

133 53/0 ПА 0003 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

74.465.000,00 74.464.282,59 0,00 #### 
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133 54/0 ПА 0003 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 16.890.000,00 13.970.222,92 0,00 82,71 

133 55/0 ПР 1101-01 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

133   ПА 0002   
Укупно - СПРОВОЂЕЊЕ 
УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ 
ПЛАНОВА 

4.000.000,00 3.908.602,56 0,00   

133   ПА 0003   
Укупно - УПРАВЉАЊЕ 
ГРАЂЕВНИСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ 

91.355.000,00 88.434.505,51 0,00   

133   ПР 1101-01   Укупно - ТРАФО ШАБАЦ 5 35.000.000,00 0,00 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 133 130.355.000,00 92.343.108,07 0,00   

Функционална класификација 160 

Програм 0602   ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

160 56/0 ПА 0009 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2.240.000,00 0,00 0,00   

160 57/0 ПА 0010 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.000.000,00 0,00 0,00   

160   ПА 0009   Укупно - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 2.240.000,00 0,00 0,00   

160   ПА 0010   Укупно - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 1.000.000,00 0,00 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 160 3.240.000,00 0,00 0,00   

Функционална класификација 170 

Програм 0602   ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

170 58/0 ПА 0003 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 30.000.000,00 27.955.826,56 0,00 93,19 

170 59/0 ПА 0003 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА 

101.000.000,00 97.591.925,32 0,00 96,63 

170   ПА 0003   
Укупно - СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ 
ДУГА 

131.000.000,00 125.547.751,88 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 170 131.000.000,00 125.547.751,88 0,00   

Функционална класификација 421 

Програм 0101  ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

421 60/0 ПА 0001 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 500.000,00 86.000,00 0,00 17,20 

421 61/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 751.513,12 0,00 75,15 

421 62/0 ПА 0002 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

421 63/0 ПА 0002 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

5.700.000,00 4.487.600,00 0,00 78,73 
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421 64/0 ПА 0002 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

36.500.000,00 31.680.423,76 0,00 86,80 

421 65/0 ПА 0002 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

13.411.371,26 12.202.371,26 0,00 90,99 

421   ПА 0001   
Укупно - ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

1.500.000,00 837.513,12 0,00   

421   ПА 0002   
Укупно - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ 
РАЗВОЈУ 

56.111.371,26 48.370.395,02 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 421 57.611.371,26 49.207.908,14 0,00   

Функционална класификација 451 

Програм 0701  ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

451 66/0 ПА 0002 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 311.506.995,00 77.570.468,49 166.200.347,55 78,26 

451 67/0 ПА 0002 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.000.000,00 1.389.175,20 0,00 46,31 

451 68/0 ПА 0002 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

6.000.000,00 1.310.629,09 0,00 21,84 

451 69/0 ПА 0002 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 205.680.282,57 2.704.400,13 0,00 1,31 

451   ПА 0002   
Укупно - УПРАВЉАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

526.187.277,57 82.974.672,91 166.200.347,55 
  

Укупно за функционалну класификацију 451 526.187.277,57 82.974.672,91 166.200.347,55   

Функционална класификација 510 
Програм 1102  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

510 70/0 ПА 0006 541000 ЗЕМЉИШТЕ 11.200.000,00 10.261.705,00 0,00 91,62 

510   ПА 0006   
Укупно - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И 
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

11.200.000,00 10.261.705,00 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 510 11.200.000,00 10.261.705,00 0,00   

Функционална класификација 560 

Програм 1102  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

560 71/0 ПА 0002 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 36.000.000,00 35.995.437,24 0,00 99,99 

560 72/0 ПА 0003 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 55.083.708,00 54.000.000,00 0,00 98,03 

560   ПА 0002   
Укупно - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

36.000.000,00 35.995.437,24 0,00   
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560   ПА 0003   
Укупно - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

55.083.708,00 54.000.000,00 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 560 91.083.708,00 89.995.437,24 0,00   
Функционална класификација 640 
Програм 1102  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
640 73/0 ПА 0001 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 63.666.918,00 57.744.166,29 0,00 90,70 
640 74/0 ПА 0001 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6.200.000,00 5.230.883,40 0,00 84,37 

640   ПА 0001   
Укупно - УПРАВЉАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ 
ОСВЕТЉЕЊЕМ 

69.866.918,00 62.975.049,69 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 640 69.866.918,00 62.975.049,69 0,00   
Функционална класификација 760 
Програм 1801  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

760 75/0 ПА 0001 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

5.000.000,00 4.741.684,80 0,00 94,83 

760 76/0 ПА 0002 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 2.830.426,07 0,00 94,35 

760   ПА 0001   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
УСТАНОВА ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

5.000.000,00 4.741.684,80 0,00   

760   ПА 0002   Укупно - МРТВОЗОРСТВО 3.000.000,00 2.830.426,07 0,00   
Укупно за функционалну класификацију 760 8.000.000,00 7.572.110,87 0,00   
Функционална класификација 810 
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

810 77/0 ПА 0001 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

168.000.000,00 143.845.583,97 0,00 85,62 

810 78/0 ПА 0002 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

7.500.000,00 6.424.079,82 0,00 85,65 

810 79/0 ПА 0004 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.000.000,00 8.165.331,98 0,00 90,73 
810 80/0 ПА 0004 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.500.000,00 3.165.050,72 0,00 90,43 
810 80/1 ПА 0004 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 22.520.000,00 19.257.002,06 0,00 85,51 
810 81/0 ПА 0005 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.000.000,00 1.850.082,37 0,00 92,50 

810   ПА 0001   
Укупно - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ 
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

168.000.000,00 143.845.583,97 0,00   
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810   ПА 0002   
Укупно - ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ 
И ШКОЛСКОМ СПОРТУ 

7.500.000,00 6.424.079,82 0,00   

810   ПА 0004   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА 

35.020.000,00 30.587.384,76 0,00   

810   ПА 0005   
Укупно - СПРОВОЂЕЊЕ 
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

2.000.000,00 1.850.082,37 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 810 212.520.000,00 182.707.130,92 0,00   
Функционална класификација 912 
Програм 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

912 82/0 ПА 0001 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

190.940.863,00 176.091.345,04 0,00 92,22 

912   ПА 0001   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ОСНОВНИХ ШКОЛА 

190.940.863,00 176.091.345,04 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 912 190.940.863,00 176.091.345,04 0,00   
Функционална класификација 920 
Програм 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

920 83/0 ПА 0001 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

113.671.000,00 105.227.551,90 0,00 92,57 

920   ПА 0001   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА 

113.671.000,00 105.227.551,90 0,00 
  

Укупно за функционалну класификацију 920 113.671.000,00 105.227.551,90 0,00   
Укупно за главу 
Глава 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
Функционална класификација 160  
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

160 84/0 ПА 0002 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

432.000,00 219.226,82 0,00 50,75 

160 85/0 ПА 0002 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

80.400,00 39.241,58 0,00 48,81 

160 86/0 ПА 0002 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

0,00 0,00 0,00   

160 86/1 ПА 0002 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

300.000,00 139.368,00 0,00 46,46 
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160 87/0 ПА 0002 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 16.423.800,00 13.608.614,53 0,00 82,86 

160 88/0 ПА 0002 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11.112.000,00 544.853,20 0,00 4,90 

160 89/0 ПА 0002 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.340.000,00 803.548,22 0,00 59,97 

160 90/0 ПА 0002 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 13.241.700,00 4.638.401,55 0,00 35,03 

160 91/0 ПА 0002 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.170.000,00 1.012.139,28 0,00 86,51 

160 92/0 ПА 0002 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 50.000,00 12.511,43 0,00 25,02 

160 93/0 ПА 0002 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

22.185.900,00 11.395.165,13 0,00 51,36 

160 94/0 ПА 0002 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

3.230.000,00 2.922.709,00 0,00 90,49 

160 95/0 ПА 0002 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

5.000,00 5.000,00 0,00 #### 

160 96/0 ПА 0002 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

4.045.100,00 3.795.119,19 0,00 93,82 

160 97/0 ПА 0002 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 360.000,00 360.000,00 0,00 #### 

160 98/0 ПА 0002 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00 97.780,00   97,78 

160   ПА 0002   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

74.075.900,00 39.593.677,93 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 160 74.075.900,00 39.593.677,93 0,00   

Укупно за главу 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 74.075.900,00 39.593.677,93 0,00   

Глава 4.02 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ШАПЦА 
Функционална класификација 412 

Програм 1501   ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

412 99/0 ПА 0002 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.400.000,00 1.268.604,67 0,00 19,82 

412 100/0 ПА 0002 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

16.000.000,00 15.076.635,21 0,00 94,23 

412 101/0 ПА 0002 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

24.400.000,00 23.337.831,93 0,00 95,65 

412 102/0 ПА 0003 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.600.000,00 525.940,60 0,00 20,23 

412   ПА 0002   
Укупно - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 

46.800.000,00 39.683.071,81 0,00   
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412   ПА 0003   
Укупно - ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ 
РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

2.600.000,00 525.940,60 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 412 49.400.000,00 40.209.012,41 0,00   
Укупно за главу 4.02 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ШАПЦА 49.400.000,00 40.209.012,41 0,00   
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 
Функционална класификација 473 
Програм 1502  ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

473 103/0 ПА 0001 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

5.060.000,00 4.837.536,77 0,00 95,60 

473 104/0 ПА 0001 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

910.000,00 865.919,01 0,00 95,16 

473 104/1 ПА 0001 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 0,00 0,00 0,00   
473 105/0 ПА 0001 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 179.000,00 146.668,96 0,00 81,94 

473 106/0 ПА 0001 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

0,00 0,00 0,00   

473 107/0 ПА 0001 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 730.000,00 356.950,44 0,00 48,90 
473 108/0 ПА 0001 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5.000,00 0,00 0,00 0,00 
473 109/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.029.000,00 2.536.176,24 0,00 62,95 
473 110/0 ПА 0001 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 210.000,00 65.630,00 0,00 31,25 
473 111/0 ПА 0001 426000 МАТЕРИЈАЛ 290.000,00 153.816,64 0,00 53,04 
473 112/0 ПА 0001 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 680.000,00 617.104,32 0,00 90,75 

473 113/0 ПА 0001 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

140.000,00 109.419,00 0,00 78,16 

473 114/0 ПА 0001 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00   
473 115/0 ПА 0001 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 760.000,00 214.018,50 0,00 28,16 
473 116/0 ПА 0002 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 25.100.000,00 24.249.159,30 0,00 96,61 

473   ПА 0001   
Укупно - УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ 
ТУРИЗМА 

12.993.000,00 9.903.239,88 0,00   

473   ПА 0002   
Укупно - ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ 
ПОНУДЕ 

25.100.000,00 24.249.159,30 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 473 38.093.000,00 34.152.399,18 0,00   
Укупно за главу 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 38.093.000,00 34.152.399,18 0,00   
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Глава 4.04 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
Функционална класификација 474 
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
474 117/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.000.000,00 2.759.608,44 0,00 91,99 
474 118/0 ПА 0001 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 15.453.000,00 15.452.962,18 0,00 #### 
Укупно за функционалну класификациу 474 18.453.000,00 18.212.570,62 0,00   
Функционална класификација 912 
912 118/1 ПА 0001 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 12.500.000,00 12.448.730,60 0,00 99,59 
912   ПА 0001   Укупно - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ 30.953.000,00 30.661.301,22 0,00   
Укупно за функционалну класификацију 912 12.500.000,00 12.448.730,60 0,00   
Укупно за главу 4.04 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ 

30.953.000,00 30.661.301,22 0,00   

Глава 4.05 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Функционална класификација 520 
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
520 119/0 ПА 0001 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9.000.000,00 5.878.300,00 0,00 65,31 
520 120/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 
520 121/0 ПА 0001 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 2.392.500,00 0,00 79,75 
520 122/0 ПР 0401-01 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 108.300.364,73 0,00 0,00 0,00 

520   ПА 0001   
Укупно - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

13.200.000,00 8.270.800,00 0,00   

520   ПР 0401-01   Укупно - ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ МУЉА 108.300.364,73 0,00 0,00   
Укупно за функционалну класификацију 520 121.500.364,73 8.270.800,00 0,00   
Укупно за главу 4.05. ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 121.500.364,73 8.270.800,00 0,00   
Глава 4.06 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ ОД РЕТКИХ И ТЕШКИХ БОЛЕСТИ 
Функционална класификација 760 
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

760 123/0 ПА 0003 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

2.000.000,00 1.245.000,00 0,00 62,25 

760   ПА 0003   Укупно - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 2.000.000,00 1.245.000,00 0,00   
Укупно за функционалну класификацију 760 2.000.000,00 1.245.000,00 0,00   
Укупно за главу 4.06. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ ОД РЕТКИХ И 
ТЕШКИХ БОЛЕСТИ 

2.000.000,00 1.245.000,00 0,00   
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Глава 4.07 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
Функционална класификација 820 
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

820 124/0 ПА 0001 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

85.410.396,00 83.673.811,04 0,00 97,97 

820 125/0 ПА 0001 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

15.300.000,00 14.979.219,66 0,00 97,90 

820 126/0 ПА 0001 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.341.000,00 1.777.142,38 0,00 53,19 

820 127/0 ПА 0001 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

1.156.000,00 814.335,99 0,00 70,44 

820 128/0 ПА 0001 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

2.165.000,00 2.064.345,09 0,00 95,35 

820 129/0 ПА 0001 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 19.253.800,00 13.694.185,25 0,00 71,12 
820 130/0 ПА 0001 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5.188.024,00 1.225.798,00 0,00 23,63 
820 131/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 29.206.376,00 20.904.169,61 0,00 71,57 
820 132/0 ПА 0001 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 12.044.000,00 8.080.242,99 0,00 67,09 
820 133/0 ПА 0001 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.750.000,00 592.326,50 0,00 33,85 
820 134/0 ПА 0001 426000 МАТЕРИЈАЛ 7.381.000,00 3.046.246,03 0,00 41,27 
820 135/0 ПА 0001 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.300.000,00 8.103.450,88 0,00 97,63 

820 136/0 ПА 0001 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

82.000,00 82.000,00 0,00 #### 

820 137/0 ПА 0001 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00   
820 138/0 ПА 0001 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.922.000,00 2.014.873,55 0,00 68,96 
820 139/0 ПА 0001 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.820.000,00 1.410.196,09 0,00 77,48 

820 140/0 ПА 0002 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

9.600.000,00 8.698.557,32 0,00 90,61 

820   ПА 0001   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

195.319.596,00 162.462.343,06 0,00   

820   ПА 0002   
Укупно - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ 
ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ 
СТВАРАЛАШТВА 

9.600.000,00 8.698.557,32 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 820 204.919.596,00 171.160.900,38 0,00   
Функционална класификација 830 



Страна 88 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

 

Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
830 141/0 ПА 0004 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 32.000.000,00 30.874.560,00 0,00 96,48 

830   ПА 0004   
Укупно - ОСТВАРИВАЊЕ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

32.000.000,00 30.874.560,00 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 830 32.000.000,00 30.874.560,00 0,00   
Функционална класификација 840 
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
840 142/0 ПА 0003 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 #### 

840   ПА 0003   
Укупно - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА 
ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА 

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 840 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00   
Укупно за главу 4.07 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 238.919.596,00 204.035.460,38 0,00   
Глава 4.08 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Функционална класификација 911 
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

911 143/0 ПА 0001 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

270.000.000,00 269.993.966,00 0,00 #### 

911 144/0 ПА 0001 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

48.500.000,00 48.329.814,42 0,00 99,65 

911 145/0 ПА 0001 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.100.000,00 1.987.278,73 0,00 94,63 
911 146/0 ПА 0001 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 800.000,00 439.312,00 0,00 54,91 

911 147/0 ПА 0001 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

3.250.000,00 2.982.296,27 0,00 91,76 

911 148/0 ПА 0001 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

5.000.000,00 4.418.426,86 0,00 88,37 

911 149/0 ПА 0001 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 24.650.000,00 23.381.657,27 0,00 94,85 
911 150/0 ПА 0001 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.580.000,00 1.288.754,22 0,00 81,57 
911 151/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.900.000,00 10.550.703,07 0,00 96,80 
911 152/0 ПА 0001 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.750.000,00 3.431.661,42 0,00 91,51 
911 153/0 ПА 0001 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.248.000,00 4.512.632,02 0,00 85,99 
911 154/0 ПА 0001 426000 МАТЕРИЈАЛ 43.840.000,00 42.870.478,13 0,00 97,79 
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911 155/0 ПА 0001 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 26.600.000,00 26.196.701,98 0,00 98,48 

911 156/0 ПА 0001 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

200.000,00 101.250,05 0,00 50,63 

911 157/0 ПА 0001 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

570.000,00 566.869,77 0,00 99,45 

911 158/0 ПА 0001 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

500.000,00 1.500,00 0,00 0,30 

911 159/0 ПА 0001 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.100.000,00 2.103.702,18 0,00 67,86 

911 160/0 ПА 0001 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.202.000,00 1.986.497,37 0,00 90,21 

911   ПА 0001   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА 

452.790.000,00 445.143.501,76 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 911 452.790.000,00 445.143.501,76 0,00   

Укупно за главу 4.08 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 452.790.000,00 445.143.501,76 0,00   

Глава 4.09 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
Функционална класификација 960 
Програм 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

960 161/0 ПА 0001 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

3.027.000,00 3.025.852,00 0,00 99,96 

960 162/0 ПА 0001 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

542.000,00 541.677,00 0,00 99,94 

960 163/0 ПА 0001 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 160.000,00 147.584,00 0,00 92,24 

960 164/0 ПА 0001 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.906.000,00 1.641.547,09 0,00 86,13 

960 165/0 ПА 0001 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 26.000,00 13.170,00 0,00 50,65 

960 166/0 ПА 0001 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11.451.000,00 5.957.551,10 0,00 52,03 

960 167/0 ПА 0001 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 140.000,00 33.345,00 0,00 23,82 

960 168/0 ПА 0001 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 200.000,00 128.611,17 0,00 64,31 

960 169/0 ПА 0001 426000 МАТЕРИЈАЛ 470.000,00 285.497,86 0,00 60,74 

960 170/0 ПА 0001 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 370.000,00 358.252,46 0,00 96,82 

960 170/1 ПА 0001 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

25.000,00 0,00 0,00 0,00 

960 171/0 ПА 0001 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 400.000,00 0,00 0,00   



Страна 90 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

 

960 171/1 ПА 0001 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 851.000,00 120.000,00 0,00 14,10 

960   ПА 0001   
Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА 

19.568.000,00 12.253.087,68 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 960 19.568.000,00 12.253.087,68 0,00   

Укупно за главу 4.09 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 19.568.000,00 12.253.087,68 0,00   

Укупно за раздео 4 3.853.209.371,26 2.623.940.194,01 254.127.347,55   

  

РАЗДЕО 5: ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Функционална класификација 330 
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

330 172/0 ПА 0004 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

3.680.000,00 3.651.614,88 0,00 99,23 

330 173/0 ПА 0004 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

650.000,00 647.018,11 0,00 99,54 

330 174/0 ПА 0004 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

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

330 175/0 ПА 0004 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

250.000,00 0,00 0,00 0,00 

330 176/0 ПА 0004 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 75.000,00 9.200,72 0,00 12,27 

330 177/0 ПА 0004 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

330 178/0 ПА 0004 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.200.000,00 554.021,61 0,00 46,17 

330 179/0 ПА 0004 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

330 180/0 ПА 0004 426000 МАТЕРИЈАЛ 320.000,00 183.576,15 0,00 57,37 

330 181/0 ПА 0004 465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 633.000,00 383.221,33 0,00 60,54 

330 182/0 ПА 0004 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

330 183/0 ПА 0004 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 210.000,00 0,00 0,00 0,00 

330   ПА 0004   
Укупно - ГРАДСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

7.288.000,00 5.428.652,80 0,00   

Укупно за функционалну класификацију 330 7.288.000,00 5.428.652,80 0,00   

Укупно за раздео 5 7.288.000,00 5.428.652,80 0,00   

Укупно за БК 1 3.918.626.371,26 2.681.976.699,14 254.127.347,55   
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Табела 14: План и извршење буџета града Шапца по програмима у периоду 1.01.-31.12.2018. године 

у 000 динара 

НАЗИВ ПРОГРАМА ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ %ИЗВРШЕЊА 
1. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 130.355 92.343 70,84 
2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 172.151 163.232 94,82 
3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 145.400 134.659 92,61 

4.  РАЗВОЈ ТУРИЗМА 38.093 34.153 89,66 
5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 57.611 49.208 85,41 
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 123.500 9.516 7,71 
7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
526.187 249.175 47,35 

8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 452.790 445.144 98,31 
9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 190.941 176.091 92,22 
10. 1СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 133.239 117.481 88,17 

11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 174.735 155.854 89,19 
12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 8.000 7.572 94,65 
13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 238.920 204.035 85,40 
14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 212.520 182.707 85,97 
15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 1.225.102 831.665 67,89 
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 58.129 52.608 90,50 
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 
30.953 30.661 99,06 

УКУПНО 3.918.626 2.936.104 74,93 

Табела 15: Извештај о учинку програма 

у 000 динара 
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2101 0001 
Функционисање 
скупштине 

20.121 19.621 17.763 90,53 

2101 0002 
Функционисање 
извршних органа 

19.700 18.318 16.281 88,88 

2101 0003 
Подршка раду 
извршних органа 
власти скупштине 

20.190 20.190 18.564 91,95 

0901 0006 
Подршка деци и 
породицама са 
децом 

13.600 13.250 12.912 97,45 

0901 0007 
Подршка рађању и 
родитељству 

25.000 25.600 21.054 82,24 

0901 0001 
Једнократне помоћи 
и други облици 
помоћи 

37.500 47.410 42.615 89,89 

0901 0002 
Породични и домски 
смештај, 
прихватилишта 

33.150 34.800 26.457 76,03 
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0901 0003 
Дневне услуге у 
заједници 

26.800 19.200 19.004 98,98 

0901 0004 

Саветодавно 
терапијске и 
социјално – 
едукативне услуге 

24.670 27.975 27.312 97,63 

0901 0005 

Подршка 
реализацији 
програма Црвеног 
крста 

4.000 6.500 6.500 100,00 

0602 0001 
Функционисање 
локалне самоуправе 

633.855 976.088 648.361 66,42 

0602 0006 
Инспекцијски 
послови 

2.000 9.660 9.490 98,24 

0602 0007 
Функционсиње 
савета националних 
мањина 

1.050 1.050 205 19,52 

0602 0014 
Управљање 
ванредним 
ситуацијама 

550 1.000 0 0,00 

0602 0602-1 САВА ПАРК 11.000 21.700 3.038 14,00 

0602 0009 
Текућа буџетска 
резерва 

2.240 2.240 0 0,00 

0602 0010 
Стална буџетска 
резерва 

1.000 1.000 0 0,00 

0602 0003 
Сервисирање јавног 
дуга 

150.000 131.000 125.548 95,84 

0602 0002 
Функционисање 
месних заједница 

27.891 74.076 39.594 53,45 

0602 0004 
Градско јавно 
правобранилаштво 

7.288 7.288 5.429 74,49 

1501 0001 

Унапређење 
привредног и 
инвестиционог 
амбијента 

96.000 96.000 94.450 98,39 

1501 0002 
Мере активне 
политике 
запошљавања 

31.400 46.800 39.683 84,79 

1501 0003 

Подршка 
економском развоју 
и промоцији 
предузетништва 

3.600 2.600 526 20,23 

1101 0002 
Спровођење 
урбанистичких и 
просторних планова 

4.000 4.000 3.909 97,73 

1101 0003 
Управљање 
грађевинским 
земљиштем 

76.000 91.355 88.435 96,80 

1101 1101-01 ТРАФО ШАБАЦ 5 35.000 35.000 0 0,00 

0101 0001 

Подршка за 
спровођење 
пољопривредне 
политике 

4.000 1.500 838 55,87 

0101 0002 
Мере подршке 
руралном развоју 

41.600 56.111 48.370 86,20 
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0701 0002 

Управљање и 
одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

261.191 526.187 249.175 47,35 

1102 0006 
Одржавање гробаља 
и погребне услуге 

11.400 11.200 10.262 91,63 

1102 0002 
Одржавање јавних 
зелених површина 

30.000 36.000 35.995 99,99 

1102 0003 
Одржавање чистоће 
на површинама јавне 
намене 

60.000 55.084 54.000 98,03 

1102 0001 
Управљање и 
одржавање јавним 
осветљењем 

64.200 69.867 62.975 90,14 

1801 0001 
Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите 

2.500 5.000 4.742 94,84 

1801 0002 Мртвозорство 2.000 3.000 2.830 94,33 

1301 0001 
Подршка локалним 
спортским 
организацијама 

150.000 168.000 143.846 85,62 

1301 0002 
Подршка 
предшколском и 
школском спорту 

7.500 7.500 6.424 85,65 

1301 0004 
Фунцкионисање 
локалних спортских 
установа 

8.500 35.020 30.587 87,34 

1301 0005 
Спровођење 
омладинске политике 

2.000 2.000 1.850 92,50 

2002 0001 
Фунцкионисање 
основних школа 

195.166 190.941 176.091 92,22 

2003 0001 
Функционисање 
средњих школа 

123.104 133.239 117.481 88,17 

1502 0001 
Управљање 
развојем туризма 

12.300 12.993 9.903 76,22 

1502 0002 
Промоција 
туристичке понуде 

24.700 25.100 24.249 96,61 

0501 0001 
Енергетски 
менаџмент 

15.000 30.953 30.660 99,05 

0401 0001 
Управљање зашти-
том животне средине 

10.200 13.200 8.271 62,66 

0401 0401-01 
ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ 
МУЉА 

120.000 108.300 0 0,00 

0401 0003 Заштита природе 2.000 2.000 1.245 62,25 

1201 0001 
Функционисање 
локалних установа 
културе 

199.423 195.320 162.462 83,18 

1201 0002 

Јачање културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 

9.600 9.600 8.699 90,61 

1201 0004 

Остваривање и 
унапређење јавног 
интереса у области 
јавног информисања 

32.000 32.000 30.875 96,48 
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1201 0003 

Унапређење система 
очувања и 
представљања 
културно – 
историјског наслеђа 

2.000 2.000 2.000 100,00 

2001 0001 

Функционисање и 
остваривање 
предшколског 
програма 

452.790 452.790 445.144 98,31 

    УКУПНО: 3.150.779 3.918.626 2.936.104 74,93 
 

Република Србија 
ГРАД ШАБАЦ 
САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
Број: 020-00-241-2/2018-05  
Датум: 09.01.2019. године  
Ш а б а ц 

АГЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РОДНУ 
РАВНОПРАВНОСТ И ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА (UN 

WOMEN) 

Предмет: Наративни извештај о реализацији 
пројекта „Знањем до посла-развојна шанса за жене 
из вулнерабилних група"  

У складу са планом активности и одобреним бу-
џетом пројекта „Знањем до посла-развојна шанса за 
жене из вулнерабилних група", реализоване су сле-
деће активности: 

• Дана 15.10.2018. године, објављен је јавни 
позив за незапослене жене и девојке са територије 
града Шапца за учешће у пројекту, са роком за по-
дношење пријаве до 22.10.2018. године. Позив је 
објављен на сајту Града Шапца www.sabac.org за 
тим на огласној табли у Градској управи и огласним 
таблама свих месних канцеларија на сеоском подручју, 
као и на друштвеној мрежи facebook. Вест о расписа-
ном позиву објављена је и у информативним емисијама 
Регионалне телевизије Шабац, На јавни позив 
пристигла је 21 пријава. 

• У периоду 25.10-29.10.2018. године, за 
пријављене учеснице, реализовано је 5 дана обуке у 
Центру за стручно усавршавање у Шапцу, и то: 

25.10.2018. године, обука на тему: Процес прику-
пљања средстава на локалном нивоу, Појам донатора 
и како их пронаћи, Тражење посла on-line (тренер 
Александар Прица, Асоцијација „Дуга") 

26.10.2018. године, обука на тему: Економски 
аспект предузетништва, Пословне идеје и њихови 
извори, Бизнис план радионица (тренер Мирослав 
Савић, Национална служба за запошљавање). 

27.10.2018. године, обука на тему: Пласман роба 
и услуга на тржишту, Истраживање тржишта (тренер 
Марија Иванковић Јуришић, предузетница). 

28.10.2018. године, обука на тему: Друштвени 
медији, Креативно писање, Оглашавање на друштве-
ним мрежама, Израда стратегије за представање 

производа /услуга на друштвеним медијима (тренер 
Нела Танкосић, Cut Nela Cut) 

29.10.2018. године, обука на тему: Писање CV, 
вођење интервјуа за посао, представање програма 
Националне службе за запошљавање (тренер Маја 
Јосић, Национална служба за запошљавање) 

• У периоду 10.12-13.12.2018. године, за учеснице 
у пројекту, одржанаје обука за рад на рачунарима, у 
трајању од укупно 20 часова, у Центру за стручно 
усавршавање у Шапцу. Обука је обухватила следећи 
садржај: 

- рад у оперативном систему Windows; 

- коришћење Интернета (слање и пријем еле-
ктронске поште, рад на рачунару); 

- рад у програму MS Word (програм за обраду 
текста); 

- рад у програму MS Excel (програм за табеларне 
прорачуне). 

Поред горе наведеног, у оквиру обуке, полазни-
цама су представљени сајтови 

Националне службе за запошљавање, као и други 
сајтови за запошљавање: Послови Инфостуд и Лако 
до посла. Такође, полазнице су у оквиру обуке, са-
владале креирање сопствене e-mail адресе и дате су 
им смернице за активно тражење посла електронским 
путем. 

Имајући у виду да су учеснице на обукама при-
паднице различитих вулнерабилних група, а да су 
неке од њих и жртве насиља, у оквиру пројекта је 
27.12.2018. године у Центру за стручно усаврша-
вање у Шапцу одржана радионица на тему „Превенција 
насиља над девојкама и женама у породици и па-
ртнерским односима". Радионицу су водили Дијана 
Томасовић и Бобан Дукић, стручни радници, запо-
слени у Центру за социјални рад „Шабац". Учеснице 
су показале велику заинтересованост за ову тему, 
активно су учествовале, постављале питања и 
износиле своја искуства или размишљања. 

28.12.2018. године. на заједничком састанку пре-
давача и учесница, сумирани су резултати обука, 
раговарало се о утисцима, стеченом знању и могућно-
стима његове примене. Поред добијених информација 
о могућностима запослења, повећаних компетенција 
учесница обука на тржишту рада, као и стеченог 
самопоуздања захваљујући новим сазнањима, све 
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учеснице обука истакле су као значајан резултат 
пројекта управо њихово међусобно упознавање, 
дружење и повезивање, с обзиром да су се током 
обука јавиле и идеје о потенцијалном покретању 
заједничког бизниса. Такође, као допринос пројекта, 
учеснице су истакле и упознавање са радом и акти-
вностима Савета за родну равноправност града Шапца, 
његовим члановима и чланицама и могућностима за 
наставак сарадње. Две учеснице су истакле да су 
током трајања пројекта засновале радни однос и да 
сматрају да им је у томе значајно помогла обука за 
рад на рачунарима. Предавачи су истакли задово-

љство учествовањем у овом пројекту, заинтересо-
ваношћу и мотивисаношћу полазница и изразили 
спремност за пружање саветодавне помоћи учесни-
цама и у наредном периоду. Сви учесници у лро-
јектним активностима изразили су задовољство орга-
низацијом обука, простором за рад и динамиком 
активности. Учесницама су додељени сертификати о 
завршеној обуци, као и поклони (фасцикла, нотес, 
хемијска оловка, преносни USB), који су такође овом 
приликом уручени и предавачима. 

У следећој табели налази се спецификација 
трошкова:

Закуп простора 75,600 

Кетеринг 72.000 

Путни трошкови учесница 5.620 

Штампање материјала 47.720 

ПР агенција 35.000 

Обука за рад на рачунарима 70.000 

Укупно 305.940 динара 

Накнада за услуге које врши УТ износе 317,10 
динара. Укупно утрошено 306.257,10 динара. Неу-
трошен износ износи 193.742,90 динара. 

У прилогу извештаја, достављамо финансијску 
документацију: 

1. Уговор о пружању услуге вођења тренинга и 
држање презентације и фактуру 

2. Уговор о пружању услуге кетеринга и фактуру 
3. Уговор о пружању услуге обуке за рад на 

рачунарима и фактуру 
4. Уговор о пружању услуге штампања и фактуру 
5. Уговор о издавању у закуп пословног простора 

и фактуру 

6. Спецификацију путних трошкова за период 
25.10-29.10.2018. године 

7. Спецификацију путних трошкова за период 
10.12-13.12.2018. године 

Поред горе наведене документације, достављамо 
и копије евалуационих упитника, извештаја предавача 
и извода. 

С поштовањем,  

Савет за родну равноправност 

града Шапца 

Салко Карадаревић, председник Савета

Табела 16:  Расходи и издаци по економској класификацији 
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41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 709.186 696.469 

411 Плате и додаци  запослених 570.044 565.292 

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

102.341 101.160 

413 Накнаде у натури 2.100 1.987 

414 Социјална давања запосленима 11.541 6.940 

415 Накнаде за запослене 9.745 8.818 

416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

13.415 12.272 
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42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1.260.197 1.018.935 

421 Стални трошкови 226.455 196.568 

422 Трошкови путовања 10.319 4.769 

423 Услуге по уговору 318.063 261.895 

424 Специјализоване услуге 214.468 159.168 

425 Текуће поправке и одржавање 409.421 324.991 

426 Материјал 81.471 71.544 
44 ОТПЛАТА КАМАТА 30.000 27.955 

441 
Отплата камата домаћим пословним 
банкама 

30.000 27.955 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 132.665 125.709 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 
корисницима 

80.165 78.952 

454 Субвенције приватним предузећима 52.500 46.757 
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 487.345 460.572 

463 
Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

398.097 373.628 

464 Дотације 29.400 28.080 

465 Остале донације, дотације и трансфери 59.848 58.864 

47 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
ИЗ БУЏЕТА 

89.986 62.351 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

89.986 62.351 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 363.108 328.538 

481 Дотације невладиним организацијама 221.141 189.608 

482 Остали порези 11.340 11.145 

483 Новчане казне и пенали 130.627 127.785 
49 РЕЗЕРВЕ 3.240 0 

499 Средства резерве 3.240 0 

50 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

741.899 117.983 

511 Зграде и грађевински објекти 675.971 67.634 

512 Машине и опрема 20.108 7.455 

513 Остале некретнине и опрема 0 0 

515 Нематеријална имовина 1.820 1.410 

541 Прибављање земљишта 44.000 41.484 
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 101.000 97.592 

611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 

101.000 97.592 

  УКУПНО: 3.918.626 2.936.104 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10 

Одлука о завршном рачуну буџета града Шапца 
за 2018. годину садржи: 

• Биланс стања на дан 31.12.2018. године. 

• Биланс прихода и расхода у периоду од 
1.01.2018. до 31.12.2018. године. 

• Извештај о капиталним издацима и примањима 
у периоду од 1.01.2018. до 31.12.2018. године. 

• Извештај о новчаним токовима у периоду од 
1.01.2018. до 31.12.2018. године. 

• Извештај о извршењу буџета у току 2018. 
године. 

• Образложење одступања између одобрених 
средстава и извршења за период од 1.01.2018. до 
31.12.2018. године. 

• Извештај о примљеним донацијама и креди-
тима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама 
дугова у периоду од 1.01.2018. до 31.12.2018. године. 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 97 

 

 

• Извештај о коришћењу средстава сталне и 
текуће буџетске резерве за период 1.01.2018. до 
31.12.2018. године. 

Члан 11 

Одлуку о завршном рачуну града Шапца доста-
вити Министарству финансија – управи за трезор, 
најкасније до 30.06.2019. године 

Члан 12 

Одлуку о завршном рачуну објавити у „Службеном 
листу“ града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-115/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

Објашњење обрасца број 1 

Нефинансијску имовину (класа 0) чине стамбени 
и пословни простор, опрема, нефинансијска имовина 
у припреми и аванси за нефинансијску имовину и 
нематеријална имовина. Финансијску имовину (класа 
1) чине текући рачун и краткорочна потраживања. 
Збир нефинансијске имовине и финансијске (класа 0 
и класа 1) чине активу. Пасиву чине класа 2 и класа 
3. На класи 2 су исказане обавезе по основу кредита, 
обавезе по основу рефундација за боловање, доба-
вљачи у земљи, разграничени плаћени расходи и 
издаци и остала пасивна временска разграничења. 
Изворе капитала на класи 3 чине зграде и грађе-
вински објекти, опрема, нефинансијска имовина у 
припреми и вишак прихода – суфицит који је пре-
тходно утврђен у обрасцу 2 - биланс прихода и 
расхода. Укупна актива и укупна пасива утврђене су 
у износу од 22,620,277 хиљада динара. Укупна 
ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива су у 
износу од 82 хиљаде динара. 

У 2018. години на конту 121100 – Жиро и текући 
рачуни (консолидовани биланс стања), исказан је 
износ од 19,120 хиљада динара. Остатак новчаних 
средстава која се налазе на текућим рачунима и 
подрачунима директних и индиректних буџетских 
корисника који улазе у конслолидацију, исказана су 
на конту 123900 – Остали краткорочни пласмани, и 
износе 840,041 хиљаду динара. На рачуну буџета 
града, поред суфицита исказаног на конту 321100 у 
износу од 559,475 хиљада динара, налазе се још и: 
повраћај позајмице из ранијих година у износу од 
5,769 хиљада динара, средства депозита у износу од 
755 хиљада динара, и средства од задуживања у 
износу од 290,000 хиљада динара. На конту 121300 – 
Благајна, налазе се средства у износу од 41 хиљада 
динара, које је предшколска установа „Наше дете“ 
исказала у свом билансу стања. Реч је о средствима 
која се не налазе на текућем рачуну, и самим тим не 
улазе ни у вишак прихода – суфицит. 

Објашњење обрасца број 2 

У билансу прихода и расхода дат је преглед 
прихода и расхода 2018. године и учешћа прихода 
(на трећем нивоу класификације) у укупним прихо-
дима. У табели 12 у посебном делу, дат је упоредни 
преглед плана и извршења прихода. У табели 13. дат 
је упоредни преглед плана и извршења расхода. 

У табели прихода приказани су текући приходи 
(класа 7) и примања од продаје нефинансијске имо-
вине (класа 8). Први део обрасца не садржи примања 
по основу приватизације и кредита (класа 9) и пре-
нета средства по завршном рачуну за 2017. годину.  

Укупни приходи и примања у буџету града Шапца 
за 2018. остварени су у износу од 3,444,742 хиљада 
динара, што је 94,93% од укупно планираних прихода 
Одлуком о ребалансу III. 

Приходи од пореза на зараде остварени су у 
износу од 1,245,774 хиљаде динара, што је за 0,47% 
веће од планираних прихода по овом основу. 

Порез на приходе од давња у закуп покретних 
ствари износи 2,508 хиљада дин., што је за 25,40 % 
више од планираног прихода. 

Приходи од самодоприноса износе 244 хиљаде 
дин., што је за 22% више од планираних прихода. 

Укупан порез на доходак, добит и капиталне 
добитке (економска класификација 711), износи 
1,513,723 хиљаде, што је 99,42% од планираних. 

Порез на наслеђе и поклон остварен је у износу 
од 5,871 хиљада дин., што је за 67,74% више у 
односу на план. 

Укупан приход од пореза на имовину (економска 
класификација 713), износи 550,935 хиљада дин., 
што је 94,42% у односу на планиране приходе по 
Одлуци о ребалансу III. 

Укупан приход од пореза на добра и услуге (еко-
номска класификација 714), износи 132,073 хиљаде 
дин., што је 94,67% планираних прихода по том 
основу. 

Укупан приход од комуналних такси на фирме 
(економска класификација 716) износе 68,903 хиљаде 
дин., што је за 6,00% више у односу на план. 

Донације од међународних организација (еконо-
мска класификација 732) износе 5,313 хиљада дин., 
што је 31,25% у односу на план. 

Укупни трансфери од других нивоа власти (еконо-
мска класификација 733), износе 393,672 хиљаде, 
што је за 5,99% више у односу на план. 

Приходи по основу камата на средства буџета 
града износе 19,841 хиљада дин., што је за 28,01% 
више у односу на план. 

Накнаде за коришћење шума и шумског земљи-
шта износе 495 хиљада дин., што је за 10,00% више 
у односу на град. 

Комуналне таксе за заузеће јавних површина 
грађевинским материјалом, износе 3,343 хиљада дин., 
што је за 11,43% више у односу на план. 
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Приходи од накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта износе 4,904 хиљада дин., што је за 
22,60% више у односу на план. 

Приходи од доприноса за уређивање грађеви-
нског земљишта износе 31,364 хиљаде дин., што је 
за 4,55% више у односу на план. 

Укупан приход од имовине (економска класифи-
кација 741), износи 62,183 хиљада дин., што је 5,48% 
више у односу на план. 

Приходи од давања у закуп, односно на кори-
шћење непокретности у градској својини, које користе 
органи, градови и индиректни корисници њиховог 
буџета износе 28,911 хиљада дин., што је за 11,20% 
више у односу на план. 

Таксе за озакоњење објеката у корист градова 
износе 7,116 хиљада дин., што је за 1,66% више у 
односу на план. 

Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
износе 30,881 хиљада дин., што је за 105,87% више у 
односу на план. 

Укупни приходи од продаје добара и услуга 
(економска класификација 742), износе 192,440 
хиљада дин., што је 97,93% планираних прихода по 
том основу. 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне пре-
кршаје износе 33,003 хиљада дин., што је за 3,13% 
више у односу на план. 

Укупни приходи од новчаних казни и одузете 
имовинске користи (економска класификација 743), 
износе 42,936 хиљада дин., што је 99,16% у односу 
на планиране. 

Капитални добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова износе 4,237 
хиљада дин., што је за 323,70% више у односу на 
план. 

Укупни добровољни трансфери од физичких и 
правних лица (економска класификација 744) износе 
4,693 хиљаде дин., што је за 134,65% више у односу 
на план. 

Укупни мешовити и неодређени приходи (еконо-
мска класификација 745), износе 54,036 хиљада 
дин., што је за 17,98% више у односу на план. 

Примања од продаје непокретности, износе 
133,809 хиљада дин., што је за 29,91% више у 
односу на план по Одлуци о ребалансу III. 

У другом делу обрасца, Биланс прихода и ра-
схода, приказани су текући расходи свих корисника 
буџетских средстава, збирно, по економској класифи-
кацији на трећем нивоу.  

Укупни расходи и издаци буџета града Шапца у 
2018. години извршени су у износу од 2,990,760 
хиљада дин., што је 76,32% у односу на план по 
Одлуци о ребалансу III. 

Расходи који се односе на функционисање Ску-
пштине града Шапца износе 17,763 хиљада дин., што 
је 90,53% у односу на план. 

Расходи који се односе на раздео 2 - Градона-
челник, износе 16,281 хиљада дин., што је 88,88% у 
односу на план. 

Расходи који се односе на раздео 3 Градско веће, 
износе 18,564 хиљада дин., што је 91,95% у односу 
на план. 

Расходи који се односе на раздео 4 – Градска 
управа, износе 2,878,067 хиљада дин., што је 74,69% 
у односу на план. 

Средства издвојена из буџета града Шапца за 
основно образовање, износе 176,091 хиљада дин., 
што је 92,22% планираних средстава. 

Средства издвојена из буџета града Шапца за 
средње образовање, износе 105,228 дин., што је 
92,22% у односу на план. 

Расходи који се односе на предшколско образо-
вање и васпитање износе 445,144 дин., што је 
98,31% у односу на план. 

Расходи који се односе на област културе и 
инфоримисања, износе 204,035 дин., што је 92,89% у 
односу на план. 

За област социјалне и дечије заштите, издвојено 
је 155,854 хиљада дин., што је 89,19% у односу на 
план. 

За област здравствене заштите издвојено је 7,572 
хиљаде дин., што представља 94,65% плана. 

За развој спорта и омладине и одржавање спо-
ртске инфраструктуре, издвојено је 182,707 хиљада 
дин., што је 85,97% у односу на план. 

За функционисање установе за стручно усаврша-
вање, издвојено је 12,253 хиљада дин. из буџета 
града, што је 88,99% у односу на план.  

За функционисање месних заједница издвојено је 
39,594 хиљаде дин., што је 60,62% у односу на план. 

За функционисање Туристичке организације града 
Шапца, издвојено је 34,152 хиљада дин., што је 
94,62% у односу на план. 

За функционисање Градског јавног правобрани-
лаштва издвојено је 5,429 хиљада дин., што износи 
74,49% у односу на план. 

У другом делу обрасца приказан је поступак 
утврђивања вишка прихода по Међународним рачу-
новодственим стандардима. Разлика текућих прихода 
(класа 7), примања (класа 8 и 9), вишка прихода из 
претходне године (класа 3) и расхода (класа 4) 
издаци за нефинансијску имовину (класа 5) издаци 
за финансијску имовину (класа 6) чини вишак 
прихода од 559,475 хиљада динара.  

Вишак прихода – суфицит у износу од 559,475 
хиљада дин. састоји се од дела вишка прихода 
наменски опредељеног за наредну годину у износу 
од 490,000 хиљада дин., који је распоређен Одлуком 
о буџету града Шапца за 2019. годину, и нера-
споређеног вишка прихода у износу од 69,475 
хиљада дин.  
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Објашњење обрасца број 3 

Чланом 8. Правилника о завршном рачуну буџетских 
корисника прописан је садржај и начин попуњавања 
Извештаја о капиталним издацима.  

У овај образац уносе се подаци преузети из 
главне књиге са одговарајућих синтетичких конта 
следећих класа: 

800 000 – Примања од продаје нефинансијске 
имовине;  

900 000 – Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине (примања по основу привати-
зације и кредита);  

500 000 – Издаци за нефинансијску имовину;  

600 000 – Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине.  

Из обрасца су искључени текући приходи, вишак 
прихода из претходне године и текући расходи. 
Посматрају се само примања по основу продаје 
нефинансијске имовине, примања од приватизације, 
с једне стране и издатака за набавку нефинансијске 
имовине и отплата кредита с друге стране. Како је у 
2018. години било примања по основу продаје од 
133,809 хиљада дин., примања од задуживања 
290,000 хиљада дин., на страни прихода налази се 
423,809 хиљада динара.  

На расходној страни налази се класа 5 на којој су 
евидентирани расходи за набавку опреме, изградњу 
комуналне инфраструктуре, пројектно планирање, 
издаци за капиталне инвестиције - износ 139,451 
хиљада динара. На класи 6 евидентирани су расходи 
по основу отплате главнице по кредитима и они 
износе 97,592 хиљада динара, тако да укупни издаци 
(класа 5+класа 6) износе 237,043 хиљаде динара.   

Разлика између приходне и расходне стране у 
обрасцу 3 исказана је као вишак примања у износу 
од 186,766 хиљада дин. 

Објашњење обрасца број 4 

Чланом 9. Правилника о завршном рачуну буџетских 
корисника прописан је садржај и начин попуњавања 
обрасца: Извештај о новчаним токовима.  

Новчане приливе чине текући приходи (класа 7), 
примања по основу продаје нефинансијске имовине 
(класа 8) –и примања од продаје финансијске 
имовине (класа 9) – примања по основу приватиза-
ције и задуживања. Новчани приливи износе укупно 
3,565,692 хиљада дин.  

Новчане одливе чине текући расходи (класа 4) 
издаци за нефинансијску имовину (класа 5) издаци 
за отплату главнице (класа 6). Што износи укупно 
2,990,760 хиљада дин.  

Разлика новчаних прилива и новчаних одлива 
износи 574,932 хиљаде динара Заједно са салдом 
готовине на почетку године у износу од 275,809 
хиљада дин., и корекцијом новчаних прилива у износу 
од 8,420 хиљада динара, чини салдо готовине на 
крају године у износу од 859,161 хиљада динара. 

Објашњење обрасца број 5 

Чланом 10. Правилника о завршном рачуну бу-
џетских корисника прописан је садржај и начин 
састављања Извештаја о извршењу буџета.  

Образац садржи све класе прихода, примања, ра-
схода и издатака, тако да се добије комплетна слика 
о оствареним приходима и примањима и извршеним 
расходима и издацима.  

Образац се састоји из три дела.  

У првом делу су подаци о планираним приходима 
и оствареним приходима и примањима, класа 7, 8 и 9.  

У другом делу су подаци о планираним расходима и 
извршеним расходима и издацима, класа 4, 5 и 6.  

У трећем делу обрасца утврђује се разлика 
између планираних и остварених текућих прихода и 
примања и планираних и извршених расхода и 
издатака. 

Образложење одступања између одобрених 
средстава и извршења за период од 1.01.2018. до 

31.12.2018. године. 

У 2018. години, на позицији 43 Одлуке о реба-
лансу III (економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти), планирана је куповина „Зорка 
холдинг – а“. До куповине није дошло јер Агенција за 
приватизацију није огласила продају, тако да је 
апропријација планирана у износу од 240,420 хиљада 
динара, реализована само у износу од 9,467 хиљада 
дин. (3,94%). 

На позицији 50 (економска класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти), планирано је 21,700 
хиљада дин. за реализацију пројекта Сава парк. По 
овом основу реализовано је 3,038 хиљада дин. 
(14,00%). Разлог одступања је недостатак пројектне 
документације. 

На позицији 69 (економска класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти), планирано је 205,680 
хиљада дин. за саобраћајну инфраструктуру, а реа-
лизовано 2,704 хиљаде дин. (1,31%). Разлог одсту-
пања од износа планираних средстава је недостатак 
пројектне документације. 

На позицији 122 (економска класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти), планиран је почетак 
изградње линије муља, у износу од 108,030 хиљада 
дин., који је одложен за 2019. годину јер се чека 
учешће Министарства заштите животне средине.  

У 2018. години није било прекорачења пози-
ција одобрених буџетом. 

Извештај о примљеним донацијама и кредитима, 
домаћим и иностраним и извршеним отплатама 
дугова у периоду од 1.01.2018. до 31.12.2018. 

године. 

Град Шабац је у децембру 2018. године примио 
донацију у износу од 81,422 дин. за пројекат УНОПС 
ЕУ-ПРО. Овај износ пренет је на наменски подрачун 
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а средства су намењена имплементацији пројекта 
реконструкције зграде „Соколски дом“ и пројекта ра-
звоја локалног пословног окружења кроз унапређење 
инфраструктуре Северозападне радне зоне у граду 
Шапцу. 

У марту 2018. године, град Шабац је примио 
донацију за изградњу котла на биомасу у ОШ „Стојан 
Новаковић“ у износу од 4,809 хиљада динара. Сре-
дства су уплаћена на уплатни рачун буџета града. 
Овај износ је реализован у целости у току 2018. 
године. 

У августу 2018. године, град Шабац је примио 
донацију од 504 хиљада дин. за реализацију пројекта 
„Паметни градови“. Средства су уплаћена на уплатни 
рачун буџета града и биће реализована у току 2019. 
године. 

У 2018. години са рачуна буџета града извршена 
је отплата кредита у износу од 97,592 хиљаде дин. 
Од овог износа, отплата кредита код банке Интеса 
износи 20,000 дин., а муниципалне обвезнице 77,592 
хиљаде дин. 

Одлуком о задуживању за капиталне инвести-
ционе расходе донетом од стране Градоначелника, 
на основу члана 36 Закона о јавном дугу („Сл. 
Гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 
68/2015), и члана 32 Одлуке о буџету града за 2017. 
годину („Сл. лист града Шапца“ број 30/16), закључен 
је уговор са банком Интеса о наменском кредиту, у 
износу од 840,000 хиљада дин. По основу овог 
кредита, у марту 2018. године, повучена су средства 
у износу од 290,000 хиљада динара. 

Текућа буџетска резерва 

У току 2018. године нису коришћена средства из 
текуће буџетске резерве 

Стална резерва 

У току 2018.године нису коришћена средства из 
сталне резерве. 
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На основу члана 63. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 
31/2019) и члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07) и члана 39. 
Статута града Шапца („Службени лист града Шапца, 
бр. 32/08,33/16 и 5/19) Скупштина града Шапца на 
седници од године донела је  

О Д Л У К У  

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2019. 
ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета 
града Шапца за 2019. годину (у даљем тексту: буџет) 
састоје се од: 

Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 3.793.999.386,77

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 3.385.699.386,77

- буџетска средства 3.367.771.129,97

- сопствени приходи 16.732.000,00

- извор 07 596.256,80

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 408.300.000,00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 3.299.467.000,00

- текући буџетски расходи 3.212.880.743,20

- расходи из сопствених прихода 15.915.000,00

- извор 07 596.256,80

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 1.314.566.000,00

- текући буџетски издаци 1.023.749.000,00

- издаци из сопствених прихода 817.000,00

- донације 0,00

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -820.033.613,23

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 141.500.000,00

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -678.533.613,23
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Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине 141.500.000,00

Примања од задуживања 0,00

Неутрошена средства из претходних година 768.533.613,23

Издаци за отплату главнице дуга 90.000.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 820.033.613,23

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 

 3.793.999.386,77

1. Порески приходи 71 2.563.611.034,77

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

711 1.722.403.000,00

1.2. Самодопринос 711180 0,00

1.3. Порез на имовину 713 608.001.000,00

1.4. Остали порески приходи 714 158.207.034,77

2. Непорески приходи,у чему: 74 448.472.095,20

- 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. Трансфери 733 370.016.256,80

5 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 408.300.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 4.614.033.000,00

1. Текући расходи 4 3.299.467.000,00

1.1. Расходи за запослене 41 744.438.694,00

1.2. Коришћење роба и услуга 42 1.205.200.739,20

1.3. Отплата камата 44 24.000.000,00

1.4. Субвенције 45 379.500.000,00

1.5. Социјална заштита из буџета 47 196.042.954,80

1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви 48+49+464+465 363.720.612,00

1.7. Трансфери 463 386.564.000,00

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 1.314.566.000,00

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

 141.500.000,00

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине 

92 141.500.000,00

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  90.000.000,00

3. Отплата дуга 61 90.000.000,00

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 90.000.000,00

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00
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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 69.475.000,00

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ 
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 

3 0,00

ПЛАН ПРИХОДА 

Члан 2. 

Приходи и примања буџета града Шапца за 2019. 
годину планирани су у износу од 4.704.033.000,00 
динара и састоје се од: 

• текућих прихода из буџета у износу од 
3.918.767.386,77 дин. 

• сопствених прихода индиректних корисника у 

износу од 16.732.000,00 дин. 

• пренетих неутрошених средстава у износу од 

699.058.613,23 дин.  

• нераспоређеног вишка прихода и примања из 

ранијих година у износу од 69.475.000,00 дин. 

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 

409.058.613,23 0,00 290.000.000,00 699.058.613,23 14,86

311000 КАПИТАЛ 409.058.613,23 0,00 290.000.000,00 699.058.613,23 14,86

321311 
Нераспоређени вишак 
прихода и примања из 
ранијих година 

0,00 0,00 69.475.000,00 69.475.000,00 1,48

321000 
УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

0,00 0,00 69.475.000,00 69.475.000,00 1,48

711111 Порез на зараде 1.420.000.000,00 0,00 0,001.420.000.000,00 30,19

711120 
Порез на приходе од 
самосталних делатности 

160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 3,40

711145 

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

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04

711146 
Порез на приход од пољо-
привреде и шумарства, по 
решењу Пореске управе 

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

711147 Порез на земљиште 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01

711183 
Самодопринос из прихода 
од пољопривреде и 
шумарства 

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

711184 
Самодопринос из прихода 
лица која се баве 
самосталном делатношћу 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

711190 Порез на друге приходе 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 2,98

711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 

1.722.403.000,00 0,00 0,001.722.403.000,00 36,62

713120 Порез на имовину 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 10,63

713310 Порез на наслеђе и поклон 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,17
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713420 
Порез на капиталне 
трансакције 

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 2,13

713600 
Други периодични порези на 
имовину 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 608.001.000,00 0,00 0,00 608.001.000,00 12,93

714430 
Комунална такса за кори-
шћење рекламних паноа 

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

714513 

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

80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 1,70

714543 
Накнада за промену намене 
пољопривредног земљишта 

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

714547 
Накнада за загађивање 
животне средине 

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

714548 

Накнада за супстанце које 
оштећују озонски омотач и 
накнада за пластичне 
полиетиленске кесе 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

714549 

Накнада за емисије СО2, 
НО2, прашкасте материје и 
произведени или одложени 
отпад 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02

714550 
Концесионе накнаде и 
боравишне таксе 

4.097.034,77 0,00 0,00 4.097.034,77 0,09

714560 Општинске и градске накнаде 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 1,38

714000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И 
УСЛУГЕ 

158.207.034,77 0,00 0,00 158.207.034,77 3,36

716100 
Други порези које искљу-
чиво плаћају предузећа, 
односно предузетници 

75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 1,59

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 1,59

732141 
Текуће донације од 
међународних организација 
у корист нивоа градова 

0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,01

732151 
Текуће донације од 
међународних организација 
у корист нивоа општина 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06

732000 
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 
МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

3.000.000,00 0,00 600.000,00 3.600.000,00 0,08

733141 
Ненаменски трансфери од 
Републике у корист нивоа 
градова 

299.420.000,00 0,00 0,00 299.420.000,00 6,37

733144 

Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист 
нивоа градова 

70.000.000,00 0,00 596.256,80 70.596.256,80 1,50
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733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ 

369.420.000,00 0,00 596.256,80 370.016.256,80 7,87

741141 

Приходи буџета града од 
камата на средства 
консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит 
банака 

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,64

741510 
Накнаде за коришћење 
природних добара 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02

741522 

Средства остварена од 
давања у закуп пољо-
привредног земљишта, 
односно пољопривредног 
објекта у државној својини 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02

741526 
Накнада за коришћење 
шума и шумског земљишта 

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01

741530 
Накнаде за коришћење 
простора и грађевинског 
земљишта 

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

741534 
Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04

741535 
Комунална такса за заузеће 
јавне површине 
грађевинским материјалом 

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

741538 
Допринос за уређивање 
грађевинског земљишта 

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,64

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 68.650.000,00 0,00 0,00 68.650.000,00 1,46

742100 

Приходи од продаје добара 
и услуга или закупа од 
стране тржишних 
организација 

0,00 16.462.000,00 0,00 16.462.000,00 0,35

742142 

Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у државној 
својини које користе градови 
и индиректни корисници 
њиховог буџета 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,03

742143 
Приходи од закупнине за 
грађевинско земљиште у 
корист нивоа градова 

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

742144 

Накнада по основу 
конверзије права 
коришћења у право својине 
у корист нивоа градова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742145 

Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у градској 
својини које користе градови 
и индиректни корисници 
њиховог буџета 

27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,57

742146 

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

160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 3,40
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742241 
Градске административне 
таксе 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,13

742242 
Такса за озакоњење 
објеката у корист градова 

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,15

742253 
Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,21

742300 
Споредне продаје добара и 
услуга које врше државне 
нетржишне јединице 

0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,01

742341 
Приходи које својом 
делатношћу остваре органи 
и организације градова 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04

742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ДОБАРА И УСЛУГА 

217.300.000,0016.732.000,00 0,00 234.032.000,00 4,98

743324 

Приходи од новчаних казни 
за прекршаје и привредне 
преступе предвиђене 
прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,85

743341 

Приходи од новчаних казни 
изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине 
града, као и одузета 
имовинска корист у том 
поступку 

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

743342 

Приходи од новчаних казни 
за прекршаје по 
прекршајном налогу и казни 
изречених у управном 
поступку у корист нивоа 
градова 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,32

743924 

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

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

55.700.000,00 0,00 0,00 55.700.000,00 1,18

744141 

Текући добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица у корист 
нивоа градова 

30.500.000,00 0,00 0,00 30.500.000,00 0,65

744241 

Капитални добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица у корист 
нивоа градова 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

744000 

ДОБРОВОЉНИ 
ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА 

31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 0,66

745141 
Остали приходи у корист 
нивоа градова 

58.290.095,20 0,00 0,00 58.290.095,20 1,24
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745143 

Део добити јавног 
предузећа и других облика 
организовања, у корист 
нивоа градова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

745144 
Закупнина за стан у градској 
својини у корист нивоа 
градова 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,02

745000 
МЕШОВИТИ И 
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

59.090.095,20 0,00 0,00 59.090.095,20 1,26

811141 
Примања од продаје 
непокретности у корист 
нивоа градова 

392.100.000,00 0,00 0,00 392.100.000,00 8,34

811143 
Примања од отплате 
станова у корист нивоа 
градова 

16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,34

811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

408.100.000,00 0,00 0,00 408.100.000,00 8,68

841141 
Примања од продаје земљи-
шта у корист нивоа градова 

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

841000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ЗЕМЉИШТА 

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

911441 
Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи у 
корист нивоа градова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

911000 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921941 

Примања од продаје 
домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа 
градова 

141.500.000,00 0,00 0,00 141.500.000,00 3,01

921000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

141.500.000,00 0,00 0,00 141.500.000,00 3,01

Укупно 4.326.629.743,20 16.732.000,00360.671.256,804.704.033.000,00 100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 

Члан 3. 

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од   4.707.033.000,00 дин. 

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) 

605.001.750,00 0,00 0,00 605.001.750,00 12,86

412000 
СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

103.714.944,00 0,00 0,00 103.714.944,00 2,20

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04

414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

9.990.000,00 110.000,00 0,00 10.100.000,00 0,21
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415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

10.675.000,00 0,00 0,00 10.675.000,00 0,23 

416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 
И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

12.947.000,00 0,00 0,00 12.947.000,00 0,28 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 744.328.694,00 110.000,00 0,00 744.438.694,00 15,83 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 231.562.707,01 2.223.000,00 14.400.000,00 248.185.707,01 5,28 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 9.086.000,00 2.050.000,00 0,00 11.136.000,00 0,24 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 209.259.020,36 4.657.000,00 1.196.256,80 215.112.277,16 4,57 

424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

183.572.460,07 3.280.000,00 0,00 186.852.460,07 3,97 

425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

400.507.294,96 870.000,00 55.075.000,00 456.452.294,96 9,70 

426000 МАТЕРИЈАЛ 84.737.000,00 2.725.000,00 0,00 87.462.000,00 1,86 

420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
РОБА 

1.118.724.482,40 15.805.000,00 70.671.256,80 1.205.200.739,20 25,62 

441000 
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ 
КАМАТА 

24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,51 

440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,51 

451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 1,74 

454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВА-
ТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

297.500.000,00 0,00 0,00 297.500.000,00 6,32 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 379.500.000,00 0,00 0,00 379.500.000,00 8,07 

463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

386.564.000,00 0,00 0,00 386.564.000,00 8,22 

464000 

ДОТАЦИЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

43.200.000,00 0,00 0,00 43.200.000,00 0,92 

465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

58.967.000,00 0,00 0,00 58.967.000,00 1,25 

460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

488.731.000,00 0,00 0,00 488.731.000,00 10,39 

472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

196.042.954,80 0,00 0,00 196.042.954,80 4,17 

470000 
СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

196.042.954,80 0,00 0,00 196.042.954,80 4,17 

481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

219.502.612,00 0,00 0,00 219.502.612,00 4,67 

482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 
КАМАТЕ 

1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00 0,03 

483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНА-
ЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

26.871.000,00 0,00 0,00 26.871.000,00 0,57 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 247.553.612,00 0,00 0,00 247.553.612,00 5,26 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,30 
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490000 

АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, 
ОД ДИРЕКТНИХ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
ИНДИРЕКТНИМ 
БУЏЕТСКИМ КОРИСНИ-
ЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
НА ИСТОМ НИВОУ И 
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,30

511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

968.149.000,00 0,00 290.000.000,00 1.258.149.000,00 26,75

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 28.100.000,00 467.000,00 0,00 28.567.000,00 0,61

515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА 
ИМОВИНА 

12.500.000,00 350.000,00 0,00 12.850.000,00 0,27

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 1.008.749.000,00 817.000,00 290.000.000,00 1.299.566.000,00 27,63

541000 ЗЕМЉИШТЕ 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,32

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,32

611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 
ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА 

90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 1,91

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 1,91

Укупно 4.326.629.743,20 16.732.000,00 360.671.256,80 4.704.033.000,00 100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

Члан 4. 

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користиће се за следеће програме: 

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 127.500.000,00

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 187.100.000,00

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 299.100.000,00

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 42.306.133,00

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 102.647.630,00

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 134.615.000,00

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 775.036.000,00

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 488.132.800,00

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 202.983.000,00

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 143.335.562,00

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 172.480.500,00

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 45.200.000,00

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 248.732.957,00

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 257.800.000,00

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1.410.703.006,00

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 66.360.412,00

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0,00

Укупно за БК 4.704.033.000,00
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ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

Члан 5. 

Расходи и издаци по функционалној класификацији дати су у следећој табели: 
 
 
 

Раздео Назив раздела План 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

. 

Функц. клас. 040 

4 ГРАДСКА УПРАВА 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 

. 

Функц. клас. 070 

4 ГРАДСКА УПРАВА 43.637.500,00 43.637.500,00 0,00 0,00 

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

43.637.500,00 43.637.500,00 0,00 0,00 

. 

Функц. клас. 090 

4 ГРАДСКА УПРАВА 90.243.000,00 90.243.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

90.243.000,00 90.243.000,00 0,00 0,00 

. 

Функц. клас. 110 

4 ГРАДСКА УПРАВА 1.177.143.847,36 1.133.243.847,36 0,00 43.900.000,00 

Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови 

1.177.143.847,36 1.133.243.847,36 0,00 43.900.000,00 

. 

Функц. клас. 111 

1 СКУПШТИНА ГРАДА 22.421.795,00 22.421.795,00 0,00 0,00 
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2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 20.752.222,00 20.752.222,00 0,00 0,00 
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 23.186.395,00 23.186.395,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 66.360.412,00 66.360.412,00 0,00 0,00 

. 
Функц. клас. 130 

4 ГРАДСКА УПРАВА 278.300.000,00 182.900.000,00 0,00 95.400.000,00 
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 278.300.000,00 182.900.000,00 0,00 95.400.000,00 

. 
Функц. клас. 133 
4 ГРАДСКА УПРАВА 127.500.000,00 124.000.000,00 0,00 3.500.000,00 
Укупно за функц. клас. 133 Остале опште услуге 127.500.000,00 124.000.000,00 0,00 3.500.000,00 
. 
Функц. клас. 160 
4 ГРАДСКА УПРАВА 112.718.448,64 112.122.191,84 0,00 596.256,80 
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

112.718.448,64 112.122.191,84 0,00 596.256,80 

 
Функц. клас. 170 
4 ГРАДСКА УПРАВА 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 330 
5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 6.840.710,00 6.840.710,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 330 Судови 6.840.710,00 6.840.710,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 412 

4 ГРАДСКА УПРАВА 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 

. 
Функц. клас. 421 

4 ГРАДСКА УПРАВА 102.647.630,00 102.647.630,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 102.647.630,00 102.647.630,00 0,00 0,00 
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Функц. клас. 451 

4 ГРАДСКА УПРАВА 775.036.000,00 622.861.000,00 0,00 152.175.000,00 

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 775.036.000,00 622.861.000,00 0,00 152.175.000,00 

. 

Функц. клас. 473 

4 ГРАДСКА УПРАВА 42.306.133,00 42.306.133,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 42.306.133,00 42.306.133,00 0,00 0,00 

. 

Функц. клас. 510 

4 ГРАДСКА УПРАВА 6.130.000,00 6.130.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 6.130.000,00 6.130.000,00 0,00 0,00 

. 

Функц. клас. 520 

4 ГРАДСКА УПРАВА 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 

. 

Функц. клас. 560 

4 ГРАДСКА УПРАВА 124.085.000,00 124.085.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 

124.085.000,00 124.085.000,00 0,00 0,00 

. 

Функц. клас. 640 

4 ГРАДСКА УПРАВА 71.500.000,00 60.500.000,00 0,00 11.000.000,00 

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 71.500.000,00 60.500.000,00 0,00 11.000.000,00 

. 

Функц. клас. 760 

4 ГРАДСКА УПРАВА 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 0,00 
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Функц. клас. 810 

4 ГРАДСКА УПРАВА 257.800.000,00 204.300.000,00 0,00 53.500.000,00 
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 257.800.000,00 204.300.000,00 0,00 53.500.000,00 

. 
Функц. клас. 820 

4 ГРАДСКА УПРАВА 214.732.957,00 198.000.957,00 16.732.000,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 214.732.957,00 198.000.957,00 16.732.000,00 0,00 

. 
Функц. клас. 830 

4 ГРАДСКА УПРАВА 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 

. 
Функц. клас. 840 

4 ГРАДСКА УПРАВА 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 

. 
Функц. клас. 911 

4 ГРАДСКА УПРАВА 488.132.800,00 488.132.800,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 488.132.800,00 488.132.800,00 0,00 0,00 

. 
Функц. клас. 912 

4 ГРАДСКА УПРАВА 202.983.000,00 202.983.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 202.983.000,00 202.983.000,00 0,00 0,00 

. 
Функц. клас. 920 

4 ГРАДСКА УПРАВА 123.068.000,00 123.068.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 123.068.000,00 123.068.000,00 0,00 0,00 

. 
Функц. клас. 960 

4 ГРАДСКА УПРАВА 20.267.562,00 19.667.562,00 0,00 600.000,00 
Укупно за функц. клас. 960 Помоћне услуге образовању 20.267.562,00 19.667.562,00 0,00 600.000,00 
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Члан 6. 

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2019 годину и наредне две године, исказани су у табели: 

Економ. 
класиф. 

Ред. 
број 

Опис 2019. 2020. 2021. 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ   

511 1. ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ МУЉА:  120.000.000,00 30.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019  

  Година завршетка финансирања: 2021  

  Укупна вредност пројекта: 120.000.000,00  

  Извори финансирања:   

  Приходе из буџета: 120.000.000,00  

 2. 
ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОШ 
,,Ната Јеличић:  

40.500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019  

  Година завршетка финансирања: 2021  

  Укупна вредност пројекта: 40.500.000,00  

  Извори финансирања:   

  
Примања од домаћих задуживања: 
40.500.000,00 

 

 3. РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ВОЈСКЕ:  50.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019  

  Година завршетка финансирања: 2021  

  Укупна вредност пројекта: 50.000.000,00  

  Извори финансирања:   

  Приходе из буџета: 50.000.000,00  

 4. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НАСЕЉА БЕНСКА 
БАРА:  

190.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019  

  Година завршетка финансирања: 2021  

  Укупна вредност пројекта: 190.000.000,00  

  Извори финансирања:   

  Приходе из буџета: 190.000.000,00  

 5. КОЛУМБО ГРАДЊА:  2.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019  

  Година завршетка финансирања: 2021  

  Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00  

  Извори финансирања:   

  Приходе из буџета: 2.000.000,00  

 6. ВИНАВЕРОВ ТРГ:  30.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019  

  Година завршетка финансирања: 2021  

  Укупна вредност пројекта: 30.000.000,00  

  Извори финансирања:   

  Приходе из буџета: 30.000.000,00  

 7. ПАРКОВСКА АВЕНИЈА: 110.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019  

  Година завршетка финансирања: 2021  
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  Укупна вредност пројекта: 110.000.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 12.900.000,00 

  
Примања од домаћих задуживања: 
97.100.000,00 

 8. 
ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА И ПАРКИНГА ЗА 
НОВУС:  

7.200.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2019 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 7.200.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 7.200.000,00 

 9. 
ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА -
ЦЕНТАР 5:  

5.000.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2019 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 5.000.000,00 

 10. 
ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ НА 
ХИПОДРОМУ:  

4.500.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2019 
  Година завршетка финансирања: 2019 
  Укупна вредност пројекта: 4.500.000,00 
  Извори финансирања:  

  
Примања од домаћих задуживања: 
4.500.000,00 

 11. РЕКОНСТРУКЦИЈА СОКОЛСКОГ ДОМА:  29.000.000,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2019 
  Година завршетка финансирања: 2019 
  Укупна вредност пројекта: 29.000.000,00 
  Извори финансирања:  

  
Примања од домаћих задуживања: 
29.000.000,00 

 12. 
СРЕЂИВАЊЕ ТРИБИНА И ТРИБИНСКОГ 
ПРОСТОРА НА ГРАДСКОМ ФУДБАЛСКОМ 
СТАДИОНУ:  

20.000.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2019 
  Година завршетка финансирања: 2019 
  Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00 
  Извори финансирања:  

  
Примања од домаћих задуживања: 
20.000.000,00 

 13. 
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ 
СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ:  

98.300.000,00 41.000.000,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2019 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 98.300.000,00 
  Извори финансирања:  

  
Примања од домаћих задуживања: 
95.400.000,00 

  Приходе из буџета: 2.900.000,00 
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 14. ПАРКИНГ ГАРАЖА ,,Центар 1” 0,00 82.600.000,00 0,00 

 15. 
ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ДУЖ 
ОБИЛАЗНОГ ПУТА 

0,00 32.000.000,00 0,00 

 16. 
НОВА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА-ИЗГРАДЊА 
ПЛАТОА 

0,00 50.000.000,00 0,00 

  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ   

 1. 
НАБАВКА КОМБИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ 
ДЕЦЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ:  

5.200.000,00 0,00 0,00 

 2. 
ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА У 
ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

2.800.000,00 0,00 0,00 

 3. 
НАБАВКА ОПРЕМЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ИМОВИНЕ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

5.927.000,00 0,00 0,00 

 4. 
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

208.000.000,00
0,00

0,00 

 5. ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА 10.000.000,00 0,00 0,00 

 6. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 42.500.000,00
0,00

0,00 

 7. ИЗГРАДЊА „САВА ПАРК“ 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 

 8. 
ИЗДАЦИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 
ЗЕМЉИШТА 

15.000.000,00 0,00 0,00 

 9. 
ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ 

11.320.000,00 0,00 0,00 

 10. 
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ГРАДСКИМ 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

137.729.000,00
0,00

0,00 

 11. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ 17.300.000,00 0,00 0,00 

 12. ЗГРАДА „ЗОРКА ХОЛДИНГ“ 141.500.000,00 0,00 0,00 

  
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ  

 

 1. 
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И 
ДОГРАДЊЕ УЧИОНИЧКОГ  У ОШ МАЈУР:  

700.000,00 0,00 0,00 

 2. 

ПРОЈЕКАТ ПРЕНАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 
ПРОСТОРА У УЧИОНИЧКИ ПРОСТОР У 
ОШ КРАЉ АЛЕКСАНДАР 
КАРАЂОРЂЕВИЋ ПРЊАВОР:  

1.500.000,00 0,00 0,00 

 3. 
ПРОЈЕКАТ ПРЕНАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 
ПРОСТОРА У УЧИОНИЧКИ ПРОСТОР У 
ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ ШАБАЦ:  

1.200.000,00 0,00 0,00 

 4. 
ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ОШ ЈЕВРЕМ 
ОБРЕНОВИЋ ШАБАЦ:  

1.500.000,00 0,00 0,00 

 5. 
ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА У СРЕДЊЕМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

5.300.000,00 0,00 0,00 

 6. 
ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА У ОСНОВНОМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

6.712.000,00 0,00 0,00 

  УКУПНО 1.320.688.000,00 370.600.000,00 135.000.000,00 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

Назив пројекта 
Износ у 

динарима 

Програм   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

0401-01 ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ МУЉА 120.000.000,00

Укупно за програм:   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 120.000.000,00
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Програм   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

0602-01 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОШ ,,Ната Јеличић 40.500.000,00

0602-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ВОЈСКЕ 50.000.000,00

0602-03 РЕКОНСТРУКЦИЈА НАСЕЉА БЕНСКЕ БАРЕ 190.000.000,00

Укупно за програм:   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 280.500.000,00

. 

Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

0701-01 КОЛУМБО ГРАДЊА 2.000.000,00

0701-02 КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА 0,00

0701-03 ТРГ ЂАЧКОГ БАТАЉОНА 0,00

0701-04 ВИНАВЕРОВ ТРГ 30.000.000,00

0701-05 ПАРКОВСКА АВЕНИЈА 110.000.000,00

0701-06 ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА И ПАРКИНГА ЗА НОВУС 7.200.000,00

0701-07 ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА -ЦЕНТАР 5 5.000.000,00

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

154.200.000,00

. 

Програм   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

1301-01 ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ НА ХИПОДРОМУ 4.500.000,00

1301-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА СОКОЛСКОГ ДОМА 29.000.000,00

1301-03 
СРЕЂИВАЊЕ ТРИБИНА И ТРИБИНСКОГ ПРОСТОРА НА ГРАДСКОМ 
ФУДБАЛСКОМ СТАДИОНУ 

20.000.000,00

Укупно за програм:   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 53.500.000,00

. 

Програм   1501   ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

1501-01 
ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА - СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАД ЈАПАНСКЕ КОМПАНИЈЕ 
,,ЈАЗАКИ 

180.000.000,00

1501-02 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ 98.300.000,00

Укупно за програм:   1501   ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 278.300.000,00

. 

Програм   1801   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1801-01 ПОДРЖИ ЖИВОТ 10.600.000,00

Укупно за програм:   1801   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 10.600.000,00

. 

Програм   2001   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

2001-01 НАБАВКА КОМБИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ 5.200.000,00

Укупно за програм:   2001   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 5.200.000,00

. 

Програм   2002   Основно образовање и васпитање 

2002-01 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ УЧИОНИЧКОГ  У ОШ МАЈУР 700.000,00

2002-02 
ПРОЈЕКАТ ПРЕНАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОСТОРА У УЧИОНИЧКИ ПРОСТОР У 
ОШ КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ ПРЊАВОР 

1.150.000,00

2002-03 
ПРОЈЕКАТ ПРЕНАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОСТОРА У УЧИОНИЧКИ ПРОСТОР У 
ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ ШАБАЦ 

1.600.000,00

2002-04 ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ ШАБАЦ 2.000.000,00

Укупно за програм:   2002   Основно образовање и васпитање 5.450.000,00

. 

Укупно за БК   0   БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 907.750.000,00
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II ПОСЕБАН ДЕО 

ПЛАН РАСХОДА 

Члан 7. 

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 4.704.033.000,00 динара, финансирани из свих извора финансирања 
распоређују се по корисницима и врстама издатака и то: 

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 ГРАДА 

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) 

2.707.100,00 0,00 0,00 2.707.100,00 0,06 

111 2/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

464.695,00 0,00 0,00 464.695,00 0,01 

111 3/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

111 4/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,33 

111 4/1 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01 

111 5/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 22.421.795,00 0,00 0,00 22.421.795,00 0,48 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 111: 

     

  01 Приходе из буџета 22.421.795,00     

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни 
органи 

22.421.795,00 0,00 0,00 22.421.795,00 0,48 
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   Извори финансирања за 
раздео 1: 

     

  01 Приходе из буџета 22.421.795,00     

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА 22.421.795,00 0,00 0,00 22.421.795,00 0,48 

. 

Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 

111 6/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

12.123.100,00 0,00 0,00 12.123.100,00 0,26 

111 7/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

2.079.122,00 0,00 0,00 2.079.122,00 0,04 

111 8/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

111 9/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,07 

111 9/1 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,03 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних 
органа 

20.752.222,00 0,00 0,00 20.752.222,00 0,44 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 111: 

     

  01 Приходе из буџета 20.752.222,00     

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни 
органи 

20.752.222,00 0,00 0,00 20.752.222,00 0,44 

. 

   Извори финансирања за 
раздео 2: 

     

  01 Приходе из буџета 20.752.222,00     

Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 20.752.222,00 0,00 0,00 20.752.222,00 0,44 
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Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 

Активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 
 

111 10/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

14.926.500,00 0,00 0,00 14.926.500,00 0,32 

111 11/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

2.559.895,00 0,00 0,00 2.559.895,00 0,05 

111 11/1 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,01 

111 12/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,07 

111 12/1 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

Укупно за активност 0003 Подршка раду извршних 
органа власти и скупштине 

23.186.395,00 0,00 0,00 23.186.395,00 0,49 

 

   Извори финансирања за 
функцију 111: 

     

  01 Приходе из буџета 23.186.395,00     

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни 
органи 

23.186.395,00 0,00 0,00 23.186.395,00 0,49 

. 

   Извори финансирања за 
раздео 3: 

     

  01 Приходе из буџета 23.186.395,00     

Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 23.186.395,00 0,00 0,00 23.186.395,00 0,49 

. 

Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА 

Функц. клас. 040 Породица и деца 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
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Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 

040 13/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,01 

040 14/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,23 

Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са 
децом 

11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,25 

. 

Активност 0007 Подршка рађању и родитељству 

040 15/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,57 

Укупно за активност 0007 Подршка рађању и 
родитељству 

27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,57 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 040: 

     

  01 Приходе из буџета 38.600.000,00     

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 38.600.000,00 0,00 0,00 38.600.000,00 0,82 

 

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

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

 

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

070 16/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

8.620.000,00 0,00 0,00 8.620.000,00 0,18 

070 17/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

23.697.500,00 0,00 0,00 23.697.500,00 0,50 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други 
облици помоћи 

32.317.500,00 0,00 0,00 32.317.500,00 0,69 
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Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 

070 18/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

11.320.000,00 0,00 0,00 11.320.000,00 0,24 

Укупно за активност 0002 Породични и домски 
смештај, прихватилишта и 
друге врсте смештаја 

11.320.000,00 0,00 0,00 11.320.000,00 0,24 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 070: 

     

  01 Приходе из буџета 43.637.500,00     

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

43.637.500,00 0,00 0,00 43.637.500,00 0,93 

. 

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

 

Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 

090 19/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

5.235.000,00 0,00 0,00 5.235.000,00 0,11 

Укупно за активност 0002 Породични и домски 
смештај, прихватилишта и 
друге врсте смештаја 

5.235.000,00 0,00 0,00 5.235.000,00 0,11 

. . 

Активност 0003 Дневне услуге у заједници 

090 20/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

1.053.000,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,02 

090 21/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

7.250.000,00 0,00 0,00 7.250.000,00 0,15 
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090 21/1 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,20 

Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници 17.803.000,00 0,00 0,00 17.803.000,00 0,38 

. 

Активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

090 22/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

60.405.000,00 0,00 0,00 60.405.000,00 1,28 

Укупно за активност 0004 Саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге 

60.405.000,00 0,00 0,00 60.405.000,00 1,28 

. 

Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

090 23/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,14 

Укупно за активност 0005 Подршка реализацији 
програма Црвеног крста 

6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,14 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 090: 

     

  01 Приходе из буџета 90.243.000,00     

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

90.243.000,00 0,00 0,00 90.243.000,00 1,92 

 

Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

110 24/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

178.412.020,00 0,00 0,00 178.412.020,00 3,79 

110 25/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

30.597.660,00 0,00 0,00 30.597.660,00 0,65 
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110 26/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,15 

110 27/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

110 28/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,13 

110 29/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 87.670.000,00 0,00 3.400.000,00 91.070.000,00 1,94 

110 30/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,02 

110 31/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 97.435.167,36 0,00 0,00 97.435.167,36 2,07 

110 32/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,49 

110 33/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,22 

110 34/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 0,63 

110 35/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,43 

110 36/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,57 

110 37/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,09 

110 38/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

110 39/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,53 

110 40/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

279.229.000,00 0,00 0,00 279.229.000,00 5,94 

110 41/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 17.300.000,00 0,00 0,00 17.300.000,00 0,37 

110 41/1 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 10.300.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00 0,22 

110 42/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,32 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

874.743.847,36 0,00 3.400.000,00 878.143.847,36 18,67 
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Активност 
 

0006 Инспекцијски послови 

110 43/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,14 

Укупно за активност 0006 Инспекцијски послови 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,14 

 

Активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина 

110 44/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,03 

Укупно за активност 0007 Функционисање 
националних савета 
националних мањина 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,03 

. 

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

110 45/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

110 45/1 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,21 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним 
ситуацијама 

10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,22 

. 

Пројекат 0602-01 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОШ ,,Ната Јеличић 

110 46/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

0,00 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 0,86 

Укупно за пројекат 0602-01 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ ОШ ,,Ната Јеличић 

0,00 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 0,86 

. 

Пројекат 0602-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ВОЈСКЕ 

110 47/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 1,06 

Укупно за пројекат 0602-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА 
ВОЈСКЕ 

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 1,06 
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Пројекат 0602-03 РЕКОНСТРУКЦИЈА НАСЕЉА БЕНСКЕ БАРЕ 

110 48/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 4,04 

Укупно за пројекат 0602-03 РЕКОНСТРУКЦИЈА НАСЕЉА 
БЕНСКЕ БАРЕ 

190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 4,04 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 110: 

     

  01 Приходе из буџета 1.133.243.847,36     
  10 Примања од домаћих 

задуживања 
  40.500.000,00   

  13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

  3.400.000,00   

Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови 

1.133.243.847,36 0,00 43.900.000,00 1.177.143.847,36 25,02 

. . 

Функц. клас. 130 Опште услуге 
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Пројекат 1501-01 ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА - СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАД ЈАПАНСКЕ КОМПАНИЈЕ ,,ЈАЗАКИ 

130 49/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 3,83 

Укупно за пројекат 1501-01 ПРИВЛАЧЕЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА - 
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАД 
ЈАПАНСКЕ КОМПАНИЈЕ 
,,ЈАЗАКИ 

180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 3,83 

. . 

Пројекат 1501-02 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ 

130 50/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

2.900.000,00 0,00 95.400.000,00 98.300.000,00 2,09 
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Укупно за пројекат 1501-02 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕ-
МАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ 
РАДНЕ ЗОНЕ 

2.900.000,00 0,00 95.400.000,00 98.300.000,00 2,09 

. . 

   Извори финансирања за 
функцију 130: 

     

  01 Приходе из буџета 182.900.000,00     
  10 Примања од домаћих 

задуживања 
  95.400.000,00   

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 182.900.000,00 0,00 95.400.000,00 278.300.000,00 5,92 

. 

Функц. клас. 133 Остале опште услуге 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

. . 

Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 

133 56/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

39.000.000,00 0,00 3.500.000,00 42.500.000,00 0,90 

Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко 
планирање 

39.000.000,00 0,00 3.500.000,00 42.500.000,00 0,90 

. . 

Активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 

133 57/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 

Укупно за активност 0002 Спровођење урбанистичких 
и просторних планова 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 

. . 

Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 

133 58/0 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 1,74 

Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским 
земљиштем 

82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 1,74 
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   Извори финансирања за 
функцију 133: 

     

  01 Приходе из буџета 124.000.000,00     

  10 Примања од домаћих 
задуживања 

  3.500.000,00   

Укупно за функц. клас. 133 Остале опште услуге 124.000.000,00 0,00 3.500.000,00 127.500.000,00 2,71 

. 

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

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 

Активност 0009 Текућа буџетска резерва 

160 59/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,28 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,28 

. 

Активност 0010 Стална буџетска резерва 

160 60/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 160: 
 

     

  01 Приходе из буџета 14.000.000,00     

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту 

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,30 

. 

Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Активност 0003 Сервисирање јавног дуга 
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170 61/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,51 

170 62/0 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 
ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 

90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 1,91 

Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга 114.000.000,00 0,00 0,00 114.000.000,00 2,42 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 170: 

     

  01 Приходе из буџета 114.000.000,00     

Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 114.000.000,00 0,00 0,00 114.000.000,00 2,42 

 

Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

. 

Активност 0002 Мере активне политике запошљавања 

412 63/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

412 64/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,32 

Укупно за активност 0002 Мере активне политике 
запошљавања 

19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,40 

. 

Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 

412 65/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,04 

Укупно за активност 0003 Подршка економском развоју 
и промоцији предузетништва 

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,04 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 412: 

     

  01 Приходе из буџета 20.800.000,00     

Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању 
рада 

20.800.000,00 0,00 0,00 20.800.000,00 0,44 
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Функц. клас. 421 Пољопривреда 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

. 

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

421 66/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

421 67/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,14 

Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 
локалној заједници 

8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,18 

. 

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 

421 68/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

421 69/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

38.647.630,00 0,00 0,00 38.647.630,00 0,82 

421 70/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,23 

421 71/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

39.500.000,00 0,00 0,00 39.500.000,00 0,84 

421 72/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

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

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном 
развоју 

94.147.630,00 0,00 0,00 94.147.630,00 2,00 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 421: 

     

  01 Приходе из буџета 102.647.630,00     

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 102.647.630,00 0,00 0,00 102.647.630,00 2,18 

. 

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

451 73/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 

451 74/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

319.761.000,00 0,00 55.075.000,00 374.836.000,00 7,97 

451 75/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

451 76/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

218.000.000,00 0,00 0,00 218.000.000,00 4,63 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре 

545.761.000,00 0,00 55.075.000,00 600.836.000,00 12,77 

. 

Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 

451 77/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,43 

Укупно за активност 0004 Јавни градски и приградски 
превоз путника 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,43 

. 

Пројекат 0701-01 КОЛУМБО ГРАДЊА 

451 78/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

Укупно за пројекат 0701-01 КОЛУМБО ГРАДЊА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

. 

Пројекат 0701-02 КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА 

451 79/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 0701-02 КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

. 

Пројекат 0701-03 ТРГ ЂАЧКОГ БАТАЉОНА 

451 80/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за пројекат 0701-03 ТРГ ЂАЧКОГ БАТАЉОНА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Пројекат 0701-04 ВИНАВЕРОВ ТРГ 

451 81/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,64 

Укупно за пројекат 0701-04 ВИНАВЕРОВ ТРГ 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,64 

. 

Пројекат 0701-05 ПАРКОВСКА АВЕНИЈА 

451 82/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

12.900.000,00 0,00 97.100.000,00 110.000.000,00 2,34 

Укупно за пројекат 0701-05 ПАРКОВСКА АВЕНИЈА 12.900.000,00 0,00 97.100.000,00 110.000.000,00 2,34 

. 

Пројекат 0701-06 ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА И ПАРКИНГА ЗА НОВУС 

451 83/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,15 

Укупно за пројекат 0701-06 ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА И 
ПАРКИНГА ЗА НОВУС 

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,15 

. 

Пројекат 0701-07 ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА -ЦЕНТАР 5 

451 84/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

Укупно за пројекат 0701-07 ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА И 
ТРОТОАРА -ЦЕНТАР 5 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 451: 
 

     

  01 Приходе из буџета 622.861.000,00     

  10 Примања од домаћих 
задуживања 

  97.100.000,00   

  13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

  55.075.000,00   

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 622.861.000,00 0,00 152.175.000,00 775.036.000,00 16,48 
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Функц. клас. 510 Управљање отпадом 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

. 

Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада 

510 85/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.130.000,00 0,00 0,00 5.130.000,00 0,11 

Укупно за активност 0006 Управљање осталим 
врстама отпада 

5.130.000,00 0,00 0,00 5.130.000,00 0,11 

. 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

. 

Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 

510 86/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

Укупно за активност 0006 Одржавање гробаља и 
погребне услуге 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 510: 

 

     

  01 Приходе из буџета 6.130.000,00     

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 6.130.000,00 0,00 0,00 6.130.000,00 0,13 

 

Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Пројекат 0401-01 ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ МУЉА 

520 87/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 2,55 

Укупно за пројекат 0401-01 ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ МУЉА 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 2,55 
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   Извори финансирања за 
функцију 520: 
 

     

  01 Приходе из буџета 120.000.000,00     

Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним 
водама 

120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 2,55 

. 

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

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

. 

Активност 0001 Управљање заштитом животне средине 

560 88/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4.260.000,00 0,00 0,00 4.260.000,00 0,09 

560 88/1 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.225.000,00 0,00 0,00 5.225.000,00 0,11 

Укупно за активност 0001 Управљање заштитом 
животне средине 

9.485.000,00 0,00 0,00 9.485.000,00 0,20 

. 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 

560 89/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 41.100.000,00 0,00 0,00 41.100.000,00 0,87 

Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених 
површина 

41.100.000,00 0,00 0,00 41.100.000,00 0,87 

. 

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

560 90/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,81 

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 

38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,81 

. 

Активност 0004 Зоохигијена 

560 91/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 0,52 
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560 92/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,23 

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 35.500.000,00 0,00 0,00 35.500.000,00 0,75 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 560: 

 

     

  01 Приходе из буџета 124.085.000,00     

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту 

124.085.000,00 0,00 0,00 124.085.000,00 2,64 

. 

Функц. клас. 640 Улична расвета 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

. 

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

640 93/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 55.000.000,00 0,00 11.000.000,00 66.000.000,00 1,40 

640 94/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

640 95/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,07 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање 
јавним осветљењем 

60.500.000,00 0,00 11.000.000,00 71.500.000,00 1,52 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 640: 

 

     

  01 Приходе из буџета 60.500.000,00     

  13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

  11.000.000,00   

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 60.500.000,00 0,00 11.000.000,00 71.500.000,00 1,52 
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Функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

. 

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 

760 96/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,05 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа 
примарне здравствене 
заштите 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,05 

. 

Активност 0002 Мртвозорство 

760 97/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

. 

Активност 0004 Додатна подршка примарној здравственој заштити 

760 98/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

30.400.000,00 0,00 0,00 30.400.000,00 0,65 

Укупно за активност 0004 Додатна подршка примарној 
здравственој заштити 

30.400.000,00 0,00 0,00 30.400.000,00 0,65 

. 

Пројекат 1801-01 ПОДРЖИ ЖИВОТ 

760 98/1 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,23 

Укупно за пројекат 1801-01 ПОДРЖИ ЖИВОТ 10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,23 
   Извори финансирања за 

функцију 760: 
 

     

  01 Приходе из буџета 45.200.000,00     
Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано 

на другом месту 
45.200.000,00 0,00 0,00 45.200.000,00 0,96 
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Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

810 99/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 3,83 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, 
удружењима и савезима 

180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 3,83 

. 

Активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту 

810 100/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,13 

Укупно за активност 0002 Подршка предшколском и 
школском спорту 

6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,13 

. 

Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 

810 101/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,19 

810 102/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,13 

Укупно за активност 0004 Функционисање локалних 
спортских установа 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,32 

. 

Активност 0005 Спровођење омладинске политике 

810 103/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 

Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске 
политике 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 
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Пројекат 1301-01 ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ НА ХИПОДРОМУ 

810 104/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,10 

Укупно за пројекат 1301-01 ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ 
ОГРАДЕ НА ХИПОДРОМУ 

0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,10 

. 

Пројекат 1301-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА СОКОЛСКОГ ДОМА 

810 105/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,62 

Укупно за пројекат 1301-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА 
СОКОЛСКОГ ДОМА 

0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,62 

. 

Пројекат 1301-03 СРЕЂИВАЊЕ ТРИБИНА И ТРИБИНСКОГ ПРОСТОРА НА ГРАДСКОМ ФУДБАЛСКОМ СТАДИОНУ 

810 106/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,43 

Укупно за пројекат 1301-03 СРЕЂИВАЊЕ ТРИБИНА И 
ТРИБИНСКОГ ПРОСТОРА НА 
ГРАДСКОМ ФУДБАЛСКОМ 
СТАДИОНУ 

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,43 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 810: 
 

     

  01 Приходе из буџета 204.300.000,00     

  10 Примања од домаћих 
задуживања 

  53.500.000,00   

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 204.300.000,00 0,00 53.500.000,00 257.800.000,00 5,48 

. 

Функц. клас. 820 Услуге културе 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
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Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

820 161/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,33 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва 

15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,33 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 820: 
 

     

  01 Приходе из буџета 15.300.000,00     
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,33 

. 

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

. 

Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

830 238/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,68 

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

32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,68 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 830: 
 

     

  01 Приходе из буџета 32.000.000,00     
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и 

штампања 
32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,68 

. 

Функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
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Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

840 237/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

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

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 840: 
 

     

  01 Приходе из буџета 2.000.000,00     

Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге 
заједнице 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

. 

Функц. клас. 912 Основно образовање 

Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

. 

Активност 0001 Функционисање основних школа 

912 107/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

160.205.000,00 0,00 0,00 160.205.000,00 3,41 

912 107/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

22.216.000,00 0,00 0,00 22.216.000,00 0,47 

912 107/1 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

3.888.000,00 0,00 0,00 3.888.000,00 0,08 

912 107/1 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

1.324.000,00 0,00 0,00 1.324.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Остваривање подршке 
талентованим ученицима на 
територији града Шапца 

187.633.000,00 0,00 0,00 187.633.000,00 3,99 
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Активност 0002 Остваривање додатне подршке деци са сметњама у развоју 

912 108/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 

Укупно за активност 0002 Остваривање додатне 
подршке деци са сметњама у 
развоју 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 

. 

Активност 0003 Остваривање подршке талентованим ученицима на територији града Шапца 

912 109/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,15 

Укупно за активност 0003 Остваривање подршке 
талентованим ученицима на 
територији града Шапца 

6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,15 

. 

Пројекат 2002-01 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ УЧИОНИЧКОГ  У ОШ МАЈУР 

912 110/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 2002-01 ПРОЈЕКАТ 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И 
ДОГРАДЊЕ УЧИОНИЧКОГ  У 
ОШ МАЈУР 

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,01 

. 

Пројекат 2002-02 
ПРОЈЕКАТ ПРЕНАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОСТОРА У УЧИОНИЧКИ ПРОСТОР У ОШ КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ 
ПРЊАВОР 

912 111/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 2002-02 ПРОЈЕКАТ ПРЕНАМЕНЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОСТОРА У 
УЧИОНИЧКИ ПРОСТОР У ОШ 
КРАЉ АЛЕКСАНДАР 
КАРАЂОРЂЕВИЋ ПРЊАВОР 

1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,02 
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Пројекат 2002-03 ПРОЈЕКАТ ПРЕНАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОСТОРА У УЧИОНИЧКИ ПРОСТОР У ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ ШАБАЦ 

912 112/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 2002-03 ПРОЈЕКАТ ПРЕНАМЕНЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОСТОРА У 
УЧИОНИЧКИ ПРОСТОР У ОШ 
СТОЈАН НОВАКОВИЋ 
ШАБАЦ 

1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,03 

. 

Пројекат 2002-04 ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ ШАБАЦ 

912 113/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

Укупно за пројекат 2002-04 ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ОШ 
ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ 
ШАБАЦ 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 912: 
 

     

  01 Приходе из буџета 202.983.000,00     
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 202.983.000,00 0,00 0,00 202.983.000,00 4,32 

. 

Функц. клас. 920 Средње образовање 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

. 

Активност 0001 Функционисање средњих школа 

920 114/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

112.268.000,00 0,00 0,00 112.268.000,00 2,39 

920 114/1 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,11 

Укупно за активност 0001 Функционисање средњих 
школа 

117.568.000,00 0,00 0,00 117.568.000,00 2,50 



Страна 142 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

 

Активност 0002 Остваривање подршке талентованим ученицима на територији града Шапца 

920 115/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,05 

Укупно за активност 0002 Остваривање подршке 
талентованим ученицима на 
територији града Шапца 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,05 

. 

Активност 0003 Студентске стипендије 

920 116/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 

Укупно за активност 0003 Студентске стипендије 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,06 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 920: 
 

     

  01 Приходе из буџета 123.068.000,00     

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 123.068.000,00 0,00 0,00 123.068.000,00 2,62 

. 

Глава 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ 

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

. 

Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 

911 117/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

294.350.733,00 0,00 0,00 294.350.733,00 6,26 

911 118/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

50.482.150,00 0,00 0,00 50.482.150,00 1,07 

911 119/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,04 

911 120/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,02 
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911 121/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,08 

911 122/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

911 123/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 28.316.917,00 0,00 0,00 28.316.917,00 0,60 

911 124/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,03 

911 125/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 15.333.000,00 0,00 0,00 15.333.000,00 0,33 

911 126/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,06 

911 127/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

5.050.000,00 0,00 0,00 5.050.000,00 0,11 

911 128/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 44.800.000,00 0,00 0,00 44.800.000,00 0,95 

911 129/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 0,52 

911 130/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

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

911 131/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,01 

911 132/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

911 133/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

911 134/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,05 

Укупно за активност 0001 Функционисање и 
остваривање предшколског 
васпитања и образовања 

482.932.800,00 0,00 0,00 482.932.800,00 10,27 

. 

Пројекат 2001-01 НАБАВКА КОМБИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ 

911 135/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,11 

Укупно за пројекат 2001-01 НАБАВКА КОМБИ ВОЗИЛА 
ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА 
СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ 

5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,11 
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   Извори финансирања за 
функцију 911: 
 

     

  01 Приходе из буџета 488.132.800,00     
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 488.132.800,00 0,00 0,00 488.132.800,00 10,38 

. 

   Извори финансирања за 
главу 4.01: 
 

     

  01 Приходе из буџета 488.132.800,00     
Укупно за главу 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

НАШЕ ДЕТЕ 
488.132.800,00 0,00 0,00 488.132.800,00 10,38 

. 

Глава 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 
Функц. клас. 473 Туризам 
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

. 

Активност 0001 Управљање развојем туризма 

473 136/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

5.196.493,00 0,00 0,00 5.196.493,00 0,11 

473 137/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

848.900,00 0,00 0,00 848.900,00 0,02 

473 138/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,01 

473 139/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

473 140/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 416.490,00 0,00 0,00 416.490,00 0,01 

473 141/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

473 142/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.920.250,00 0,00 0,00 6.920.250,00 0,15 

473 143/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 

473 144/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 349.000,00 0,00 0,00 349.000,00 0,01 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 145 

 

 

 

473 145/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,01 

473 146/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 

473 147/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

473 148/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем 
туризма 

15.106.133,00 0,00 0,00 15.106.133,00 0,32 

. 

Активност 0002 Промоција туристичке понуде 

473 149/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 27.200.000,00 0,00 0,00 27.200.000,00 0,58 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке 
понуде 

27.200.000,00 0,00 0,00 27.200.000,00 0,58 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 473: 
 

     

  01 Приходе из буџета 42.306.133,00     

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 42.306.133,00 0,00 0,00 42.306.133,00 0,90 

. 

   Извори финансирања за 
главу 4.02: 
 

     

  01 Приходе из буџета 42.306.133,00     

Укупно за главу 4.02 ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 
ШАПЦА 

42.306.133,00 0,00 0,00 42.306.133,00 0,90 

. 

Глава 4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Функц. клас. 960 Помоћне услуге образовању 
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Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

. 

Активност 0004 Функционисање центра за стручно усавршавање 

960 150/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

3.307.764,00 0,00 0,00 3.307.764,00 0,07 

960 151/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

566.298,00 0,00 0,00 566.298,00 0,01 

960 151/1 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

960 152/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 

960 153/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.291.500,00 0,00 0,00 1.291.500,00 0,03 

960 154/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 231.000,00 0,00 0,00 231.000,00 0,00 

960 155/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 12.701.000,00 0,00 600.000,00 13.301.000,00 0,28 

960 156/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 

960 157/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 

960 158/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

960 159/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,01 

960 160/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

960 160/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

Укупно за активност 0004 Функционисање центра за 
стручно усавршавање 

19.667.562,00 0,00 600.000,00 20.267.562,00 0,43 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 960: 

     

  01 Приходе из буџета 19.667.562,00     
  06 Донације од међународних 

организација 
  600.000,00   

Укупно за функц. клас. 960 Помоћне услуге образовању 19.667.562,00 0,00 600.000,00 20.267.562,00 0,43 
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   Извори финансирања за 
главу 4.03: 

     

  01 Приходе из буџета 19.667.562,00     
  06 Донације од међународних 

организација 
  600.000,00   

Укупно за главу 4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

19.667.562,00 0,00 600.000,00 20.267.562,00 0,43 

. 

Глава 4.04 КУЛТУРА 
Функц. клас. 820 Услуге културе 
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

. 

Активност 0007 Подршка развоју сценског стваралаштва 

820 162/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

35.600.000,00 0,00 0,00 35.600.000,00 0,76 

820 163/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

6.105.400,00 0,00 0,00 6.105.400,00 0,13 

820 164/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

400.000,00 40.000,00 0,00 440.000,00 0,01 

820 165/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

820 166/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.239.000,00 570.000,00 0,00 5.809.000,00 0,12 

820 167/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 750.000,00 1.550.000,00 0,00 2.300.000,00 0,05 

820 168/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.330.400,00 3.200.000,00 0,00 8.530.400,00 0,18 

820 169/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 7.100.000,00 2.900.000,00 0,00 10.000.000,00 0,21 

820 170/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

300.000,00 200.000,00 0,00 500.000,00 0,01 

820 171/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.000.000,00 1.310.000,00 0,00 2.310.000,00 0,05 

820 172/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

3.820.000,00 0,00 0,00 3.820.000,00 0,08 

820 173/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 
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820 174/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 700.000,00 92.000,00 0,00 792.000,00 0,02 

820 175/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 

Укупно за активност 0007 Подршка развоју сценског 
стваралаштва 

67.844.800,00 10.012.000,00 0,00 77.856.800,00 1,66 

. 

Активност 0008 Подршка библиотечко-информационој делатности 

820 176/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

22.517.290,00 0,00 0,00 22.517.290,00 0,48 

820 177/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

3.862.310,00 0,00 0,00 3.862.310,00 0,08 

820 178/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,01 

820 179/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

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

820 180/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

817.000,00 0,00 0,00 817.000,00 0,02 

820 181/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.674.400,00 215.000,00 0,00 4.889.400,00 0,10 

820 182/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 110.000,00 160.000,00 0,00 270.000,00 0,01 

820 183/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.018.000,00 340.000,00 0,00 6.358.000,00 0,14 

820 184/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 660.000,00 60.000,00 0,00 720.000,00 0,02 

820 185/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

150.000,00 200.000,00 0,00 350.000,00 0,01 

820 186/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 902.000,00 330.000,00 0,00 1.232.000,00 0,03 

820 187/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00 0,05 

820 188/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 2.000.000,00 200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,05 

Укупно за активност 0008 Подршка библиотечко-
информационој делатности 

44.651.000,00 1.505.000,00 0,00 46.156.000,00 0,98 

. 

Активност 0009 Подршка развоју и представљању културне продукције и уметничког стваралаштва 

820 189/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

9.085.000,00 0,00 0,00 9.085.000,00 0,19 
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820 190/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

1.558.078,00 0,00 0,00 1.558.078,00 0,03 

820 191/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

250.000,00 70.000,00 0,00 320.000,00 0,01 

820 192/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,01 

820 193/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.647.000,00 1.330.000,00 0,00 2.977.000,00 0,06 

820 194/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 180.000,00 165.000,00 0,00 345.000,00 0,01 

820 195/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.695.203,00 740.000,00 0,00 3.435.203,00 0,07 

820 196/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 924.000,00 0,00 0,00 924.000,00 0,02 

820 197/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 

820 198/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

300.000,00 420.000,00 0,00 720.000,00 0,02 

820 199/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 800.000,00 600.000,00 0,00 1.400.000,00 0,03 

820 200/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,01 

820 201/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 

820 202/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000,00 145.000,00 0,00 295.000,00 0,01 
Укупно за активност 0009 Подршка развоју и 

представљању културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва 

18.731.281,00 3.700.000,00 0,00 22.431.281,00 0,48 

. 
Активност 0010 Подршка очувању, заштити и презентација културног наслеђа 

820 203/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

11.614.000,00 0,00 0,00 11.614.000,00 0,25 

820 204/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

1.991.800,00 0,00 0,00 1.991.800,00 0,04 

820 205/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,02 

820 206/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 0,02 
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820 207/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820 208/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.561.000,00 10.000,00 0,00 1.571.000,00 0,03 

820 209/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 40.000,00 85.000,00 0,00 125.000,00 0,00 

820 210/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.949.000,00 135.000,00 0,00 3.084.000,00 0,07 

820 211/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.731.000,00 50.000,00 0,00 1.781.000,00 0,04 

820 212/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,01 

820 213/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 413.000,00 120.000,00 0,00 533.000,00 0,01 

820 214/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

1.445.000,00 0,00 0,00 1.445.000,00 0,03 

820 215/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.960.000,00 100.000,00 0,00 2.060.000,00 0,04 

820 216/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 

Укупно за активност 0010 Подршка очувању, заштити и 
презентација културног 
наслеђа 

25.824.800,00 500.000,00 0,00 26.324.800,00 0,56 

. 

Активност 0011 Преузимање, стручна обрада и заштита архивског материјала 

820 217/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

8.276.000,00 0,00 0,00 8.276.000,00 0,18 

820 218/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

1.417.730,00 0,00 0,00 1.417.730,00 0,03 

820 219/0 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 

820 220/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.984.400,00 78.000,00 0,00 4.062.400,00 0,09 

820 221/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 70.000,00 0,00 120.000,00 0,00 

820 222/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.285.000,00 127.000,00 0,00 3.412.000,00 0,07 

820 223/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50.000,00 40.000,00 0,00 90.000,00 0,00 

820 224/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

60.000,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

820 225/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 688.000,00 210.000,00 0,00 898.000,00 0,02 
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820 226/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

963.000,00 0,00 0,00 963.000,00 0,02 

820 227/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00 0,00 
Укупно за активност 0011 Преузимање, стручна обрада 

и заштита архивског 
материјала 

18.984.130,00 665.000,00 0,00 19.649.130,00 0,42 

. 
Активност 0012 Унапређење културне понуде у делу територије града Шапца (Мачва) 

820 228/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

2.945.750,00 0,00 0,00 2.945.750,00 0,06 

820 229/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

505.196,00 0,00 0,00 505.196,00 0,01 

820 229/1 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

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

820 230/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350.000,00 20.000,00 0,00 370.000,00 0,01 

820 231/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400.000,00 20.000,00 0,00 420.000,00 0,01 

820 232/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.810.000,00 115.000,00 0,00 1.925.000,00 0,04 

820 233/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

60.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00 0,00 

820 234/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 265.000,00 155.000,00 0,00 420.000,00 0,01 

820 235/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 

820 236/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50.000,00 30.000,00 0,00 80.000,00 0,00 
Укупно за активност 0012 Унапређење културне понуде 

у делу територије града 
Шапца (Мачва) 

6.664.946,00 350.000,00 0,00 7.014.946,00 0,15 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 820: 

     

  01 Приходе из буџета 182.700.957,00     
  04 Сопствене приходе 

буџетских корисника 
 16.732.000,00    

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 182.700.957,00 16.732.000,00 0,00 199.432.957,00 4,24 
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   Извори финансирања за 
главу 4.04: 

     

  01 Приходе из буџета 182.700.957,00     
  04 Сопствене приходе 

буџетских корисника 
 16.732.000,00    

Укупно за главу 4.04 КУЛТУРА 182.700.957,00 16.732.000,00 0,00 199.432.957,00 4,24 

. 
Глава 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 
Активност 0002 Функционисање месних заједница 

160 239/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 16.837.000,01 0,00 0,00 16.837.000,01 0,36 

160 240/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.452.000,00 0,00 596.256,80 2.048.256,80 0,04 

160 241/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.592.460,07 0,00 0,00 5.592.460,07 0,12 

160 242/0 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

5.553.664,96 0,00 0,00 5.553.664,96 0,12 

160 243/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

62.645.454,80 0,00 0,00 62.645.454,80 1,33 

160 244/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

5.752.612,00 0,00 0,00 5.752.612,00 0,12 

160 245/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

289.000,00 0,00 0,00 289.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних 
заједница 

98.122.191,84 0,00 596.256,80 98.718.448,64 2,10 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 160: 

     

  01 Приходе из буџета 98.122.191,84     
  07 Трансфере од других нивоа 

власти 
  596.256,80   

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту 

98.122.191,84 0,00 596.256,80 98.718.448,64 2,10 
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   Извори финансирања за 
главу 4.05: 

     

  01 Приходе из буџета 98.122.191,84     

  07 Трансфере од других нивоа 
власти 

  596.256,80   

Укупно за главу 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 98.122.191,84 0,00 596.256,80 98.718.448,64 2,10 

. 

   Извори финансирања за 
раздео 4: 

     

  01 Приходе из буџета 4.253.428.621,20     

  04 Сопствене приходе 
буџетских корисника 

 16.732.000,00    

  06 Донације од међународних 
организација 

  600.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа 
власти 

  596.256,80   

  10 Примања од домаћих 
задуживања 

  290.000.000,00   

  13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

  69.475.000,00   

Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА 4.253.428.621,20 16.732.000,00 360.671.256,80 4.630.831.878,00 98,44 

. 

Раздео 5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Функц. клас. 330 Судови 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 

Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 

330 246/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

3.940.000,00 0,00 0,00 3.940.000,00 0,08 

330 247/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

675.710,00 0,00 0,00 675.710,00 0,01 
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330 248/0 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

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

330 249/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

330 250/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

330 251/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

330 252/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,01 

330 253/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

330 254/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,01 

330 255/0 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

330 256/0 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

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

330 257/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 

Укупно за активност 0004 Општинско/градско 
правобранилаштво 

6.840.710,00 0,00 0,00 6.840.710,00 0,15 

. 

   Извори финансирања за 
функцију 330: 

     

  01 Приходе из буџета 6.840.710,00     
Укупно за функц. клас. 330 Судови 6.840.710,00 0,00 0,00 6.840.710,00 0,15 

. 

   Извори финансирања за 
раздео 5: 

     

  01 Приходе из буџета 6.840.710,00     
Укупно за раздео 5 ГРАДСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
6.840.710,00 0,00 0,00 6.840.710,00 0,15 

 

   Извори финансирања за БК 0      
  01 Приходе из буџета 4.326.629.743,20     
  04 Сопствене приходе 

буџетских корисника 
 16.732.000,00    
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  06 Донације од међународних 
организација 

  600.000,00   

  07 Трансфере од других нивоа 
власти 

  596.256,80   

  10 Примања од домаћих 
задуживања 

  290.000.000,00   

  13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 

  69.475.000,00   

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 4.326.629.743,20 16.732.000,00 360.671.256,80 4.704.033.000,00 100,00 

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Члан 8. 

Средства буџета у износу од 4.326.629.743,20 динара, средства из сопствених извора и износу од 16.732.000,00 динара и средства из осталих извора у износу 
од 360.671.256,80 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: 

Програм / ПА / 
пројекат 

Ш
и
ф
р
а

 

Основ Опис Циљ Индикатор 

В
р
е
д
н
о
с
т
 у

 2
01

8.
 

О
ч
е
к
и
в
а
н
а
 в
р
е
д
н
о
с
т
 у

 
20

19
. 

Ц
и
љ
н
а
 в
р
е
д
н
о
с
т
 у

 
20

20
. 

Ц
и
љ
н
а
 в
р
е
д
н
о
с
т
 у

 
20

21
. 

Ц
и
љ
н
а
 в
р
е
д
н
о
с
т
 у

 
20

22
. Средства из 

буџета 
01 

С
р
е
д
с
т
в
а
 и
з
 

с
о
п
с
т
в
е
н
и
х
 и
з
в
о
р
а
 0

4 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Извор 

верифика-
ције 

Одгово-
рно 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 

Планирање, 
уређење и 
коришћење 
простора у 
локалној 
заједници, 
засновано на 
начелима 
одрживог 
развоја, 
равномерног 
територијалног 
развоја, и 
рационалног 
коришћења 

Просторни 
развој у складу 
са плановима 

Проценат 
покривености 
територије 

урбанистичком 
планском 

документацијо

м 

 100 100 100 100 

124.000.000,00 0,00 3.500.000,00127.500.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
УРБАНИЗАМ 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ
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земљишта. 
Подстицај 
одрживог 
развоја 
становања 
кроз унапре-
ђење услова 
становања 
грађана. 

       

       

Просторно и 
урбанистичко 
планирање 

0001 
Закон о 
планирању и 
изградњи 

Планирање, 
уређење и 
коришћење 
простора у 
локалној 
заједници, 
засновано на 
начелима 
одрживог 
развоја, 
равномерног 
територијалног 
развоја и 
рационалног 
коришћења 
земљишта. 

Повећање 
покривености 
територије 
планском и 
урбанистичком 
документацијом 

Израђена 
пројектна 

документација 
 6 7 8 0 

39.000.000,00 0,00 3.500.000,00 42.500.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Спровођење 
урбанистичких 
и просторних 
планова 

0002 

Закон о 
планирању и 
изградњи, 
Ревидирана 
стратегија 
одрживог 
развоја 

Реконструкција 
објекта Дом 
војске, насеља 
Бенска Бара, 
изградња 
парковске 
авеније, 
изградња 
Винаверовог 
трга. 

Изградња и 
реконструкција 
објеката и 
насеља 

Проценат 
реализованих 
активности у 

односу на план 

 100 100 100 0 

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

План 
капиталних 
инвестиција 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 
грађевинским 
земљиштем 

0003 
Закон о 
планирању и 
зградњи 

 
Функционисање 
ЈП 
Инфраструктура 

Број 
задовољних 
корисника 
услуга ЈП 

Инфраструктура 

 20000 22000 23000 0 

82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 

 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ
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2 - 
КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

1102 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
комуналној 
делатности 

Пружање 
комуналних 
услуга на 
територији 
града Шапца 

Повећање 
покривености 
територије 
комуналним 
делатностима 
одржавања 
јавних зелених 
површина, 
одржавања 
чистоће на 
површинама 
јавне намене и 
зоохигијене 

Број м2 јавних 
зелених 

површина на 
којима се 
уређује и 
одржава 

зеленило у 
односу на 

укупан број м2 
јавних зелених 

површина 

 84 87 87 87 

176.100.000,00 0,00 11.000.000,00187.100.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО

-СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање/од
ржавање 
јавним 
осветљењем 

0001 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Расход 
намењен 
функционисању 
јавне расвете на 
територији 
града Шапца 

Ефикасно и 
рационално 
спровођење 
јавног 
осветљења и 
минималан 
негативан утицај 
на животну 
средину 

Удео енергетски 
ефикасних 
сијалица у 

укупном броју 
сијалица јавног 
осветљења 

 100 100 100 0 

60.500.000,00 0,00 11.000.000,00 71.500.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

М
ај
а

 М
а
н
д
и
ћ
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Одржавање 
јавних зелених 
површина 

0002 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Одржавање 
јавних зелених 
површина 

Максимална 
могућа 
покривеност 
насеља и 
територије 
услугама 
уређења и 
одржавања 
зеленила 

Број м2 јавних 
зелених 

површина на 
којима се 
уређује и 
одржава 

зеленило у 
односу на 

укупан број м2 
зелених 
површина 

 75 75 75 0 

41.100.000,00 0,00 0,00 41.100.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО
-СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

М
ај
а

 М
а
н
д
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

        

Одржавање 
чистоће на 
површинама 
јавне намене 

0003 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Одржавање 
чистоће на 
површинама 
јавне намене 

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) 

 88 88 88 0 

38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО
-СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

М
ај
а

 М
а
н
д
и
ћ

 

       

       

 
       

       

        

Зоохигијена 0004 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Унапређење 
заштите од 
заразних и 
других болести 
које преносе 
инсекти 

Унапређење 
заштите од 
заразних и 
других болести 
које преносе 
инсекти 

Број извршених 
запрашивања за 

сузбијање 
комараца и 
крпеља 

 2 2 2 0 35.500.000,00 0,00 0,00 35.500.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО
-СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

М
ај
а

 М
а
н
д
и
ћ
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Азил за псе 

Број удомљених 
паса луталица 

 50 50 50 0 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО
-СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

       

       

 

       

       

       

Одржавање 
гробаља и 
погребне услуге

0006 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Адекватан 
квалитет 
пружених 
погребних 
услуга 

Адекватан 
квалитет 
пружених услуга 
одржавања 
гробаља и 
погребних 
услуга 

Број пружених 
услуга 

 5 5 5 0 

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

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА
ЦИЈА ЦСР 

М
ај
а

 М
а
н
д
и
ћ

        

       

 

       

       

       

 
       

       

3 - ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

1501 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
предузетниш

тву, Закон о 
улагањима, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Локални 
акциони план 
запошљавањ

а града 
Шапца за 

Реализација 
активности 
које треба да 
допринесу 
повећању 
атрактивности 
за 
инвестирање, 
и последично 
повећање 
запослености 
на територији 
града. 

Смањење 
незапосленост

и и раст 
привредне 
активности 
кроз 
обезбеђивање 
подстицајних 
услова за 
пословање и 
привлачење 
нових 
инвестиција 

Број 
незапослених 
на евиденцији 
Националне 
службе за 

запошљавање3 

 7500 7000 6500 0 

203.700.000,00 0,00 95.400.000,00299.100.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈ

А НСЗ 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ

 

Број 
привредних 
друштава и 

предузетника у 
АПР-у 

 5600 5800 6000 0 

ИЗВЕШТАЈ 
АГЕНЦИЈЕ 
ЗА 
ПРИВРЕДНЕ 
РЕГИСТРЕ 

Број 
осигураника 

регистрованих 
у ПИО фонду 

 39000 39500 40000 0 ПИО ФОНД 
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2019., Закон о 
контроли 
државне 
помоћи, 
Уредба о 
правилима за 
доделу 
државне 
помоћи 

 

       

       

       

 

       

       

       

Мере активне 
политике 
запошљавања 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему,  
Локални 
акциони план 
запошљавања 
за 2019. 
годину 

Финансирање 
запошљавања 
незапослених 
лица, особа са 
инвалидитетом, 
старијих 
категорија 
становништва, 
младих лица, и 
лица у стању 
социјалне 
потребе 

Повећање броја 
запослених кроз 
мере активне 
политике 
запошљавања 

Број 
новозапослених 

кроз 
реализацију 
мера активне 
политике 

запошљавања 

 418 398 398 0 

19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
НСЗ 

М
и
рј
а
н
а
 М

е
ц
и
ћ

 М
а
р
и
н
ко
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 
економском 
развоју и 
промоцији 
предузетништва 

0003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Локални 
акциони план 
запошљавања 
за 2019. 

Рефундација 
књиговодствени
их услуга 
предузетницима 
у износу који не 
прелази 6000,00 
динара 

Подстицаји 
града/општине 
за развој 
предузетништва 

Број подржаних 
предузетничких 

радњи 
 20 20 20 0 

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 

Уговори 
града и 
предузетника 

М
и
рј
а
н
а
 М

е
ц
и
ћ

 М
а
р
и
н
ко
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

ПРИВЛАЧЕЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА 
- СУБВЕНЦИЈЕ 
ЗА РАД 
ЈАПАНСКЕ 
КОМПАНИЈЕ 
,,ЈАЗАКИ 

1501-
01 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 

На основу 
Уговора о 
додели 
подстицајних 
средстава, Град 
се обавезује да 
у три транше 

Смањење 
незапослености 
у граду 

Број 
новозапослених 

радника у 
јапанској 
компанији 

 500 0 0 0 

180.000.000,00 0,00 0,00180.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 
КОМПАНИЈЕ 
,,ЈАЗАКИ 

М
и
рј
а
н
а
 М

е
ц
и
ћ

 
М
а
р
и
н
ко
в
и
ћ
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контроли 
државне 
помоћи, 
Уредба о 
правилима за 
доделу 
државне 
помоћи 

током 2017., 
2018. и 2019. 
године исплати 
компанији 
YАЗАКИ 2,4 
милиона евра у 
скалду са 
бројем 
запослених 
радника и 
висином 
улагања 

 

       

       

       

 

       

       

       

ИНФРАСТРУКТ
УРНО 
ОПРЕМАЊЕ 
СЕВЕРОЗАПАД
НЕ РАДНЕ 
ЗОНЕ 

1501-
02 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему,  
Уговор о 
додели гранта 

Унапређење 
инфраструктурн
е опремљености 
Северозападне 
радне зоне кроз 
изградњу 
водоводне, 
канализационе 
и гасне мреже, 
повећање 
капацитета 
постојеће 
електро мреже 
и изградњу 
саобраћајница. 

Развој локалног 
пословног 
амбијента путем 
унапређења 
инфраструктурн
е опремљености 
СЗРЗ ради 
стварања 
услова за нове 
инвестиције 

Површина 
опремљеног 
земљишта 
израженог у 
хектарима 

 50 35 30 0 

2.900.000,00 0,00 95.400.000,00 98.300.000,00 

Окончане 
ситуације за 
изведене 
радове 

М
и
рј
а
н
а
 М

е
ц
и
ћ

 М
а
р
и
н
ко
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

4 - РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 

1502 

Закон о 
туризму, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему 

Активности  
које се односе 
на старање о 
развоју и 
унапређењу 
угоститељства, 
занатства и 
трговине, 
предузимање 
мера и 
активности  
које су у 
функцији 
сталног 
унапређења  
садржаја 
туристичке 

Повећање 
прихода од 
туризма 

Пораст 
прихода од 
боравишне 

таксе 

 
250000

0 
25500

00 
26000

00 
0 

42.306.133,00 0,00 0,00 42.306.133,00 

ЗАВРШНИ 
РАЧУН 
БУЏЕТА 
ГРАДА 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ
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понуде и 
побољшање 
квалитета  
туристичких 
услуга 

Управљање 
развојем 
туризма 

0001 

Закон о 
туризму, 
Закон о 
локалној 
самоуправи,  
Закон о 
буџетском 
систему,  
Ревидирана 
стратегија 
одрживог 
развоја града 
Шапца 2016-
2020 

Програмом 
развоја ће се 
детаљно 
разрадити 
програмски 
утврђени 
правци развоја 
туризма што за 
крајњи циљ има 
повећање 
конкурентности 
туристичке 
привреде, 
повећање 
прилива од 
туризма,раст 
домаћег 
туристичког 
промета. 

Повећање 
квалитета 
туристичке 
понуде и услуге 

Проценат 
реализације 
програма 

развоја туризма 
града/општине у 

односу на 
годишњи план 

 99 100 100 100 

15.106.133,00 0,00 0,00 15.106.133,00 

ЗАВРШНИ 
РАЧУН 
БУЏЕТА 
ГРАДА 

С
р
ђ
а
н
 М

и
тр
а
ш
и
н
о
ви
ћ

 

       

       

 
       

       

 

       

       

       

Промоција 
туристичке 
понуде 

0002 

Закон о 
туризму, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Ревидирана 
стратегија 
одрживог 
развоја 2016-
2020, 
Стратегија 
развоја 
туризма РС 

Активности које 
се односе на 
промоцију 
туристичке 
понуде града, 
кроз 
реализацију 
бројних 
манифестација. 

Адекватна 
промоција 
туристичке 
понуде 
града/општине 
на циљаним 
тржиштима 

Број 
реализованих 
манифестација 

 31 31 31 31 

27.200.000,00 0,00 0,00 27.200.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 
ТОШ-А 

С
р
ђ
а
н
 М

и
тр
а
ш
и
н
о
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

5 - ПОЉОПРИ-
ВРЕДА И 
РУРАЛНИ 
РАЗВОЈ 

0101 

Закон о 
подстицајима 
о 
пољопривре

ди, Плански 
документи 
града Шапца 

Подршка 
регистрованим 
пољопривре-
дним 
газдинствима, 
у циљу 
унапређења 
пољоприврдне 

Раст 
производње и 
стабилност 
дохотка 
произвођача 

Број 
подржаних 

регистрованих 
пољопривредн

их газдинстава 
у односу на 
укупан број 

регистрованих 

 0,18 0,19 0,21 0 102.647.630,00 0,00 0,00102.647.630,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ПОЉОПРИ-
ВРЕДУ 

М
и
л
а
н

 
 В
а
с
и
ћ
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производње на 
територији 
града Шапца 

пољопривредн

их 
газдинастава 
на територији 
града Шапца 

       

       

Унапређење 
конкурентност

и произвођача 

Просечна 
величина 
поседа 

(коришћеног 
пољопривре-

дног 
земљишта) по 
пољопривре-

дном 
газдинству 

 3,7 3,7 3,7 0 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ПОЉОПРИ-
ВРЕДУ 

       

       

 

       

       

       

Подршка за 
спровођење 
пољопривредне 
политике у 
локалној 
заједници 

0001 

Закон о 
подстицајима 
у 
пољопривреди, 
Плански 
документи 
града Шапца 

Регресирање 
вештачког 
осемењавања, 
база података о 
пољопривредној 
производњи на 
територији 
града, 
калцизација, 
развој 
пчеларства, 
контрола и 
сертификација у 
органској 
производњи. 

Стварање 
услова за развој 
и унапређење 
пољопривредне 
производње 

Број едукација 
намењених 
пољопривре-

дним 
произвођачима 
на територији 
града/општине 

 10 10 10 0 

8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ПОЉОПРИ-
ВРЕДУ 

Д
уш

а
н
 Л
а
зи
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мере подршке 
руралном 
развоју 

0002 

Закон о 
подстицајима 
у 
пољопривреди, 
Плански 

Опремање и 
стварање нових 
производа и 
услуга у 
руралним 

Унапређење 
руралног 
развоја 

Број 
регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава која 
су корисници 

 30 40 50 0 94.147.630,00 0,00 0,00 94.147.630,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ПОЉОПРИ-
ВРЕДУ 

Д
уш

а
н

 
Л
а
зи
ћ
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документи 
града Шапца 

подручјима, 
субвенциониса
ње куповине 
квалитетне 
уматичене 
приплодне стоке 

мера руралног 
развоја у односу 
на укупан број 
пољопривредни
х газдинстава 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

6 - ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

0401 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
заштити 
животне 
средине 

Одрживо 
управљање, 
очување 
природне 
равнотеже, 
целовитости, 
разноврсности 
и квалитета 
природних 
вредности и 
услова за 
опстанак свих 
живих бића је 
основа 
заштите 
животне 
средине. 

Унапређење  
квалитета 
елемената 
животне 
средине 

Број урађених 
мониторинга 

 24 24 24 0 

134.615.000,00 0,00 0,00134.615.000,00 

БАЗА 
ПОДАТАКА 
ИНСПЕ-
КЦИЈЕ ЗА 
ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 
заштитом 
животне 
средине 

0001 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
заштити 
животне 
средине 

Одржив 
управљање, 
очување 
природне 
равнотеже, 
целовитости, 
разноврсности и 
квалитета 
природних 
вредности и 
услова за 
опстанак свих 
живих бића. 

Испуњење 
обавеза у 
складу са 
законима у 
домену 
постојања 
стратешких и 
оперативних 
планова као и 
мера заштите 

Усвојен Акциони 
план заштите од 

буке 
 1 1 1 0 

9.485.000,00 0,00 0,00 9.485.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО
-СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

М
ај
а

 М
а
н
д
и
ћ

 

       

       

       

       

     
      

 
 

 
       



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 165 

 

 

 

Управљање 
осталим 
врстама отпада 

0006 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
заштити 
животне 
средине 

Санација и 
ремедијација 
деградиране 
животне 
средине, 
санација и 
рекултивација 
несанитарне 
депоније 

Одрживо 
управљање 
осталим 
врстама отпада 

Број очишћених 
дивљих 
депонија 

 1 1 1 0 

5.130.000,00 0,00 0,00 5.130.000,00 

БАЗА 
ПОДАТАКА 
ИНСПЕ-
КЦИЈЕ ЗА 
ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

М
ај
а

 М
а
н
д
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 
ЛИНИЈЕ МУЉА 

0401-
01 

Закон о 
водама, Закон 
о заштити 
животне 
средине, 
Закон о 
буџетском 
систему 

Централно 
постројење за 
пречишћавање 
отпадних вода – 
линија муља 

Унапређење 
управљања 
отпадним 
водама. 

Проценат 
искоришћености 

капацитета 
 80 90 100 0 

120.000.000,00 0,00 0,00120.000.000,00 

ИЗВЕСТАЈ О 
РЕАЛИЗАЦИ
ЈИ 

М
ај
а

 М
а
н
д
и
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

7 - ОРГАНИЗА-
ЦИЈА 
САОБРАЋАЈА 
И 
САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 

0701 
Закон о 
планирању и 
изградњи 

Управљање и 
одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

Развијеност 
инфраструктуре 
у контексту 
доприноса 
социо 
економском 
развоју 

Дужина 
изграђених 

саобраћајница 
које су у 

надлежности 
града/општине 

(у км) 

 343 300 300 300 

622.861.000,00 0,00152.175.000,00775.036.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ
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Управљање и 
одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

0002 
Закон о 
планирању и 
изградњи 

Управљање и 
одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

Одржавање 
квалитета путне 
мреже кроз 
реконструкцију и 
редовно 
одржавање 
асфалтног 
покривача 

Број километара 
санираних и/или 
реконструисаних 

путева 

 40 30 20 0 

545.761.000,00 0,00 55.075.000,00600.836.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ

 

       

       

Опремање и 
одржавање 
саобраћајне 
сигнализације 
на путевима и 
улицама 

Дужина 
хоризонталне 
саобраћајне 

сигнализације (у 
км) 

 343 243 200 0 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

       

       

 

       

       

       

Јавни градски и 
приградски 
превоз путника 

0004 
Закон о 
локалној 
самоуправи 

субвенциониса
ње превозника у 
складу са 
Законом о 
локалној 
самоуправи 

Адекватан 
квалитет 
пружених услуга 
јавног превоза 

Просечна 
старост возила 
јавног превоза 

 5 5 5 0 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ

 

       

       

 
       

       

 
       

       

КОЛУМБО 
ГРАДЊА 

0701-
01 

  

Развој путне 
инфраструктуре 

Површина 
обухваћена 
уређењем 

 262 100 100 0 

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

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ
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КАРАЂОРЂЕВА 
УЛИЦА 

0701-
02 

  

Развој путне 
инфраструктуре 

Површина 
обухваћена 
уређењем 

 312 100 100 0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ТРГ ЂАЧКОГ 
БАТАЉОНА 

0701-
03 

  

Уређење 
амбијенталне 
средине 

Површина 
обухваћена 
уређењем 

 8900 800 800 0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ВИНАВЕРОВ 
ТРГ 

0701-
04 

  

Уређење 
амбијенталне 
средине 

Површина 
обухваћена 
уређењем 

 4507 400 400 0 

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ
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ПАРКОВСКА 
АВЕНИЈА 

0701-
05 

  

Уређење 
амбијенталне 
средине 

Површина 
обухваћена 
уређењем 

 13390 390 390 0 

12.900.000,00 0,00 97.100.000,00110.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 
КОЛОВОЗА И 
ПАРКИНГА ЗА 
НОВУС 

0701-
06 

  

Развој путне 
инфраструктуре 

Површина 
обухваћена 
уређењем 

 1830 380 320 0 

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

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 
КОЛОВОЗА И 
ТРОТОАРА -
ЦЕНТАР 5 

0701-
07 

  

Развој путне 
инфраструктуре 

Површина 
обухваћена 
уређењем 

 1185 200 100 0 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

В
и
о
л
е
та

 Ш
е
ст
и
ћ
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8 - 
ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 
И 
ВАСПИТАЊЕ 

2001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања 
и васпитања, 
Закон о 
предшколско

м васпитању 
и 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
установама 
предшколско

г васпитања 
и 
образовања 

Програм којим 
се обезбеђује 
квалитетан 
васпитно 
образовни 
процес. 

Повећање  
обухвата деце 
предшколским 
васпитањем  и  
образовањем 

Број деце која 
су уписана у 
предшколске 
установе 

 3300 3300 3400 0 

488.132.800,00 0,00 0,00488.132.800,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИ-
ЈА ПУ 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ

 

Проценат 
уписане деце у 
односу на број 

укупно 
пријављене 

деце 

 100 100 100 100 
ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИ-
ЈА ПУ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
и остваривање 
предшколског 
васпитања и 
образовања 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања, 
Закон о 
предшколском 
васпитању и 
образовању 

Активности које 
се односе  на 
целодневно 
збрињавање 
деце  и исхрана, 
васпитно-
образовни рад, 
нега деце и 
превентивно 
здравствени 
надзор, програм 
припреме деце 
за полазак у 
школу, 
саветодавни 
рад са 
родитељима, 
специјализован
и програми рада 
са децом). 

Обезбеђени 
адекватни 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом уз 
повећан обухват 

Просечан број 
деце у групи 

(јасле, 
предшколски, 
припремни 
предшколски 
програм/ППП) 

 67 67 67 67 

482.932.800,00 0,00 0,00482.932.800,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИ-
ЈА ПУ 

С
а
д
р
а
 М

и
ћ
и
ћ
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НАБАВКА 
КОМБИ 
ВОЗИЛА ЗА 
ПРЕВОЗ ДЕЦЕ 
НА СЕОСКОМ 
ПОДРУЧЈУ 

2001-
01 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања, и 
Закон о 
предшколском 
васпитању и 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
установа 
предшколског 
васпитања  и 
образовања 

Пројекат 
обухвата 
активност која 
се односи на 
набавку комби 
возила, при 
чему би се 
обезбедило 
груписање деце 
на сеоском 
подручју, што би 
омогућило 
квалитетније 
предшколско 
васпитање и 
образовање и 
адекватнија 
прерасподела 
људских 
ресурса. 

Мањи расходи 
по детету уз 
побољшање 
услова за 
васпитно-
образовни рад 
са децом 

Број запослених 
у односу на 

укупан број деце 
обухваћених 
предшколским 
програмима 

 12 12 12 0 

5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ПУ 

С
а
н
д
р
а
 М

и
ћ
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

9 - ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 
И 
ВАСПИТАЊЕ 

2002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања 
и васпитања, 
Закон о 
основном 
образовању, 
Посебан 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима 
ученика 

Програм 
обухвата 
активности 
којима се 
обезбеђује 
доступност 
основног 
образовања 
деци са 
територије 
града, 
обезбеђивање 
оптималних 
услова за 
несметано 
одвијање 
наставног 
плана и 
програма, и 
функционисањ

е установе, у 
складу са 
надлежностим

а града. 

Потпуни 
обухват 
основним 
образовањем и 
васпитањем 

Обухват деце 
основним 

образовањем 
(разложено 
према полу) 

 99,9 99,9 99,9 99,9 

202.983.000,00 0,00 0,00202.983.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ
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Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Активности 
којима се 
обезбеђује 
доступност 
основног 
образовања 
деци са 
територије 
града Шапца, 
као и 
обезбеђивање 
оптималних 
услова за 
несметано 
одвијање 
наставног плана 
и програма, као 
и 
функционисање 
установе, у 
складу са 
надлежностима 
града 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 22 21 21 21 

10.030.000,00 0,00 0,00 10.030.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Ж
и
ва
н
 М

а
ке
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 21,97 22,57 22,57 22,57 

12.627.000,00 0,00 0,00 12.627.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈ
А ШКОЛА 

З
о
р
а
н
 С
та
р
че
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 8,41 8,6 8,8 8,8 

15.792.000,00 0,00 0,00 15.792.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Д
р
а
го
сл
а
в 

П
а
вл

о
ви
ћ
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система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

функционисање  
основних школа.  

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 5,37 5,37 5,62 5,62 

4.906.000,00 0,00 0,00 4.906.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

К
а
та
р
и
н
а
 Т
о
м
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 16,14 16,04 16,14 16,14 

8.680.000,00 0,00 0,00 8.680.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Д
о
б
р
о
са
в 
Т
уш

а
н
о
ви
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 

Активности 
којима се 
обезбеђује 
доступност 
основног 
образовања 
деци са 
територије 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 11,14 11,29 11,16 11,16 

25.006.000,00 0,00 0,00 25.006.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

С
уз
а
н
а
 П
е
тр
о
в
и
ћ
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система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

града Шапца, 
као и 
обезбеђивање 
оптималних 
услова за 
несметано 
одвијање 
наставног плана 
и програма, као 
и 
функционисање 
установе, у 
складу са 
надлежностима 
града 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 23 23 23 23 

15.016.000,00 0,00 0,00 15.016.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

В
е
сн
а
 Ж

ив
ан
ов
ић

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 21 21 21 21 

15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

М
и
л
е
н
а

 В
уч
и
ћ
е
в
и
ћ
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Остваривање 
подршке 
талентованим 
ученицима на 
територији 
града Шапца 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Активности 
којима се 
обезбеђује 
доступност 
основног 
образовања 
деци са 
територије 
града Шапца, 
као и 
обезбеђивање 
оптималних 
услова за 
несметано 
одвијање 
наставног плана 
и програма, као 
и 
функционисање 
установе, у 
складу са 
надлежностима 
града 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 22,12 21,98 21,83 21,83 

23.540.000,00 0,00 0,00 23.540.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

М
и
л
а
н
 Б
л
а
го
је
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 18,13 18,44 19 19 

6.515.000,00 0,00 0,00 6.515.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

В
л
а
д
и
м
и
р
 С
и
м
о
ви
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 22,08 22,52 22,86 22,86 

19.570.000,00 0,00 0,00 19.570.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Је
л
е
н
а
 Ј
е
вр
и
ћ
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система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

функционисање  
основних школа.  

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 19 18 17 17 

13.168.000,00 0,00 0,00 13.168.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

М
а
р
иј
а

 М
иј
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 20 20 20 20 

17.283.000,00 0,00 0,00 17.283.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Љ
и
љ
а
н
а
 С
то
ја
н
о
ви
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање 
додатне 
подршке деци 
са сметњама у 
развоју 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 

Програмска 
активност  
обухвата 
активност 
везане за  
подршку деци 
са сметњама у 
развоју ради 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Број деце са 
сметњама у 
развоју која 
остварују 
додатну 
подршку 

 15 15 15 0 

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

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ
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система 
образовања и 
васпитања, 
Закон о 
основном 
образовању, 
Посебан  
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима 
ученика 

обезбеђивања 
једнаких услова 
наставе. 
Подршка се 
односи на 
бесплатан 
смештај,исхрану 
и  превоз  деце 
са сметњама у 
развоју. 

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање 
подршке 
талентованим 
ученицима на 
територији 
града Шапца 

0003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања,  
Закон о 
основном 
образовању, 
Посебан  
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима 
ученика 

Активности 
везане за  
награђивање 
ученика на 
Видовдан, 
одлазак ученика 
на Градски  
базен и бројне 
манифестације, 
подршка 
талентованој 
деци за одлазак 
на републичка и 
међународна 
такмичења. 

Подстицање 
талентованих и 
надарених 
појединаца са 
територије 
града Шапца 

Број 
талентоване 
деце која су 
награђена на 
Видовдан 

(разложена 
према полу) 

 140 140 140 0 

6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 
РЕКОНСТРУ-
КЦИЈЕ И 
ДОГРАДЊЕ 
УЧИОНИЧКОГ  
У ОШ МАЈУР 

2002-
01 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 

Пројекат 
обухвата 
активности 
везано за 
пренамену 
постојећег 
простора у  
учионички 
простор и 

Проширење 
учионичког 
простора 

Укупан број  
учионица 

 21 21 21 0 

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

ПРОЈЕКТНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА 

Ж
и
ва
н
 М

а
ке
в
и
ћ

 

Проценат 
ученика који 
похађају 

наставу у једној 
смени  у ОШ 

Мајур 

 87 87 87 0 
ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 
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образовања и 
васпитања, 
Закон о 
основновном 
образовању 

реконструкција 
и доградња  у 
ОШ Мајур 
Мајур, матична 
школа 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 
ПРЕНАМЕНЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ 
ПРОСТОРА У 
УЧИОНИЧКИ 
ПРОСТОР У 
ОШ КРАЉ 
АЛЕКСАНДАР 
КАРАЂОРЂЕ-
ВИЋ 
ПРЊАВОР 

2002-
02 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Пројекат 
обухвата 
активности 
везано за 
пренамену 
постојећег 
простора у  
учионички 
простор у ОШ 
Краљ А. 
Карађорђевић 
Прњавор, 
матична школа. 

Проширење 
учионичког 
простора 

Укупан број 
учиционица 

 14 14 14 0 

1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 

ЛИЧНА 
КАРТА ОШ 
КРАЉ 
АЛЕКСАНДАР 
КАРАЂОРЂЕ
-ВИЋ 

М
а
р
иј
а

 М
иј
и
ћ

 

Проценат 
ученика који 
похађају 

наставу у једној 
смени  у ОШ 
Краљ А. 

Карађорђевић 

 100 100 100 0 

ЛИЧНА 
КАРТА ОШ 
КРАЉ 
АЛЕКСАНДАР 
КАРАЂОРЂЕ
-ВИЋ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 
ПРЕНАМЕНЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ 
ПРОСТОРА У 
УЧИОНИЧКИ 
ПРОСТОР У 
ОШ СТОЈАН 
НОВАКОВИЋ 
ШАБАЦ 

2002-
03 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Пројекат 
обухвата 
активности 
везано за 
пренамену 
постојећег 
простора у  
учионички 
простор у ОШ 
Стојан 
Новаковић 
Шабац, матична 
школа 

Проширење 
учионичког 
простора 

Укупан број 
учионица 

 12 12 12 0 

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

ЛИЧНА 
КАРТА ОШ 
СТОЈАН 
НОВАКОВИЋ 

М
и
л
е
н
а

 В
уч
и
ћ
е
в
и
ћ

 

Проценат 
ученика који 
похађају 

наставу у једној 
смени у  ОШ 

Стојан 
Новаковић 
Шабац 

 20 20 20 0 

ЛИЧНА 
КАРТА ОШ 
СТОЈАН 
НОВАКОВИЋ 
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ПРОЈЕКАТ 
ДОГРАДЊЕ 
ОШ ЈЕВРЕМ 
ОБРЕНОВИЋ 
ШАБАЦ 

2002-
04 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Пројекат  
обухвата 
активности 
везане за 
доградњу  
ОШЈеврем 
Обреновић рад 
у једној смени - 
за који је школа 
конкурисала код 
Канцеларије за 
управљање 
јавним 
улагањима. 
Обавеза града 
Шапца је израда 
пројектне 
документације. 

Проширење 
учионичког 
простора 

Укупан број 
учионица 

 14 30 30 0 

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

ПРОЈЕКТНА 
ДОКУМЕНТА
ЦИЈА 

Је
л
е
н
а
 Ј
е
вр
и
ћ

 

Проценат 
ученика који 
похађају 

наставу у једној 
смени у  ОШ 

Јеврем 
Обреновић 
Шабац 

 10 100 100 0 

ЛИЧНА 
КАРТА ОШ 
ЈЕВРЕМ 
ОБРЕНОВИЋ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

10 - СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 
И 
ВАСПИТАЊЕ 

2003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему , 
Закон о 
основама 
система 
образовања 
и васпитања , 
Закон о 
средњем 
образовању, 

Активности 
којима се 
обезбеђује 
несметано 
одвијање 
наставног 
плана и 
програма као и 
обезбеђивање 
услова за 
његово 
квалитетније  
одвијање у 
средњим  
школама на 
територији 
града Шапца у 
складу са 
надлежностим

а града 

       142.735.562,00 0,00 600.000,00143.335.562,00  

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ
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Функционисање 
средњих школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 28 28 28 28 

13.866.000,00 0,00 0,00 13.866.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

С
о
њ
а

 М
иј
а
то
в
и
ћ

 Ј
о
ки
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 30 30 30 30 

16.218.000,00 0,00 0,00 16.218.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Б
и
љ
а
н
а
 Ђ

ук
н
и
ћ
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Функционисање 
средњих школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим шко-
лама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 21 21 21 21 

11.290.000,00 0,00 0,00 11.290.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 26 26 26 0 

9.205.000,00 0,00 0,00 9.205.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

В
л
а
д
а
 К
е
ки
ћ
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Функционисање 
средњих школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим шко-
лама и домо-
вима  ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 27 27 27 27 

15.831.000,00 0,00 0,00 15.831.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Ч
е
д
о
м
и
р
 С
м
и
љ
а
н
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему , 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања , 
Закон о 
средњем 
образовању, 

Активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа  и сходно 
томе предвиђају 
се средства за 
финансирање 
расхода за 
сталне 
трошкове, 
трошкове 
путовања,услуге 
по уговору, 
специјализован
е услуе,текуће 
одрж. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 30 30 30 30 

16.325.000,00 0,00 0,00 16.325.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

М
а
р
иј
а
н
а
 И
са
ко
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 18 18 18 18 
7.533.000,00 0,00 0,00 7.533.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Н
е
ве
н
а

 
 Ђ

о
ки
ћ
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буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим шко-
лама и домо-
вима  ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

 25 25 25 25 

27.300.000,00 0,00 0,00 27.300.000,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

П
р
е
д
р
а
г 
С
а
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање 
подршке 
талентованим 
ученицима на 
територији 
града Шапца 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 

Програмска 
активност  
обухвата 
активност 
везане за  
награђивање 

Подстицање 
талентованих и 
надарених 
појединаца са 
територије 
града Шапца 

Број 
талентоване 
деце која су 
награђена на 
Видовдан - 
девојчице 

 65 65 65 0 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Татјана 
Марковић 
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Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања, 
Правилник о 
награђивању 
најуспешнијих 
ученика и 
наставника у 
основним и 
средњим 
школама 

ученика на 
Видовдан, 
бројне 
манифестације, 
подршка 
талентованој 
деци за одлазак 
на републичка и 
међународна 
такмичења 

Број 
талентоване 
деце која су 
награђена на 
Видовдан - 
дечаци 

 45 45 45 0 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Студентске 
стипендије 

0003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
учеником и 
студентском 
стандарду, 
Одлука о 
годишњим 
наградним  
студентским 
стипендијама 

Индивидуална 
помоћ 
студентима кроз 
стипендирање 
најбољих 
студената на 
основним 
академским и 
мастер 
академским 
студијама, као и 
стипендирање 
студената за 
дефицитарна 
занимања на 
основним 
академским и 
мастер 
академским 
студијама. 

Мотивација у 
циљу 
унапређења 
домаће 
привреде новим 
кадровима 

Броја 
додељених 
стипендија - 
девојчице 

 8 10 10 0 

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

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ

 Број додељених 
стипендија - 

дечаци 
 9 10 10 0 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
центра за 
стручно 
усавршавање 

0004 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 

Активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е Центра за 
стручно 
усавршавање 
Шабац како би 
се обезбедило 

Унапређење 
квалитета 
образовања 
основним и 
средњим 
школама 

Број семинара 
који је 

организован за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама у 

установи и ван 
ње 

 120 130 130 130 
19.667.562,00 0,00 600.000,00 20.267.562,00 

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ЦСУ 

Б
р
а
н
ко

 Ф
и
л
и
по
в
и
ћ
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васпитања,  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Правилник о 
раду ЦСУ 

квалитетно 
усавршавање 
запослених у 
јавном сектору. 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

11 - 
СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

0901 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 

Функционисањ

е Центра за 
социјални рад 

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 

 5 5 5 0 

172.480.500,00 0,00 0,00172.480.500,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократне 
помоћи и други 
облици помоћи 

0001 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугама 
социјалне 
заштите града 
Шапца, 
Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 

Пружање 
услуга: 
једнократне 
помоћи и 
додела огрева 
огрева  преко 
ЦСР.  
Социјално 
становање у 
заштићеним 
условима. 
Услуге народне 
кухиње. Услуге 

Унапређење 
заштите 
сиромашних 

Проценат 
грађана који 

добијају новчане 
накнаде и помоћ 

у натури у 
складу са 
Одлуком о 
социјалној 
заштити у 
односу на 
укупан број 
грађана 

 4,5 4,5 4,5 0 
23.897.500,00 0,00 0,00 23.897.500,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ
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града Шапца 
2016-2020 

превоза 
социјално 
угрожених 
ученика. 
Субвенције 
најугроженијем 
становништву 
за рачуне јавних 
предузећа. 

Број грађана - 
корисника 

субвенција (нпр. 
комуналних 
услуга, услуга  
превоза) у 
односу на 
укупан број 
грађана 

 0,5 0,5 0,5 0 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократне 
помоћи и други 
облици помоћи 

0001 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Једнократне 
помоћи и 
социјално 
становање 

Унапређење 
заштите 
сиромашних 

Проценат 
грађана који 
добијају 
новчане 

накнаде и помоћ 
у натури у 
складу са 
Одлуком о 
социјалној 
заштити у 
односу на 
укупан број 
грађана 

 4500 4500 4500 0 

8.420.000,00 0,00 0,00 8.420.000,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Је
л
е
н
а М

ил
ош

евић 

       

Број грађана - 
корисника 

субвенција (нпр. 
комуналних 
услуга, услуга  
превоза) у 
односу на 
укупан број 
грађана 

 0,5 0,5 0,5 0 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 
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Породични и 
домски 
смештај, 
прихватилишта 
и друге врсте 
смештаја 

0002 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугама 
социјалне 
заштите града 
Шапца, 
Стратешки 
план за 
социјалу 
политику 
града Шапца 
2016-2020, 
Закон о 
избеглицама и 
миграцијама 

Услуге сигурне 
куће, дневног 
боравка за децу 
и омладину са 
сметњама у 
развоју, 
активности 
Геронтолошког 
клуба, стамбено 
збрињавање 
избеглица и 
ИРЛ, тражилаца 
азила и 
миграната у 
потреби 

Обезбеђење 
услуге смештаја 

Број корисника 
других услуга 
смештаја 

 30 30 30 0 

11.320.000,00 0,00 0,00 11.320.000,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ

 

       

Број породица 
којима је 
обезбеђен 
смештај 

 40 40 40 0 
Евиденција 
повереништва 
за избеглице 

 

       

       

       

 

       

       

       

Породични и 
домски 
смештај, 
прихватилишта 
и друге врсте 
смештаја 

0002 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Сигурна кућа, 
дневни боравак, 
смештај 
корисника, 
прихватне 
станице 

Обезбеђење 
услуге смештаја 

Број корисника 
других услуга 
смештаја 

 30 30 30 0 

5.235.000,00 0,00 0,00 5.235.000,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Је
л
е
н
а
 М

и
л
о
ш
е
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Дневне услуге у 
заједници 

0003 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугаама 
социјалне 
заштите града 
Шапца, 
Стратешки 

Услуге помоћи и 
неге у кући, 
финансирање 
трошкова 
сахране и 
финансирање и 
суфинансирање 
пројеката у 
области 
социјалне и 

Подстицање 
развоја 
разноврсних 
социјалних и 
других услуга у 
заједници 

Број 
удружења/хуман

итарних 
организација 
које добијају 
средства из 

буџета 
града/општине 

 22 22 22 0 
16.750.000,00 0,00 0,00 16.750.000,00 

Одлука о 
финансирању 
и 
суфинансира
њу пројеката 
у области 
социјалне и 
здравствене 
заштите Т

а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ
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план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 
2016-2020 

здравствене 
заштите. 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Дневне услуге у 
заједници 

0003 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Помоћ и нега у 
кући 

 

      

1.053.000,00 0,00 0,00 1.053.000,00 

 

Је
л
е
н
а
 М
ил
ош

ев
ић

 

Број корисника 
услуге помоћ и 
нега у кући 

 50 50 50 0 
ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Саветодавно-
терапијске и 
социјално-
едукативне 
услуге 

0004 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Плате и 
доприноси, 
путни трошкови, 
образовање 
запослених, 
текуће поправке 
и одржавање, 
јубиларне 
награде 

Подршка 
развоју мреже 
услуга 
социјалне 
заштите 
предвиђене 
Одлуком о 
социјалној 
заштити и 
Законом о 
социјалној 
заштити 

Број услуга 
социјалне 
заштите 

предвиђених 
Одлуком о 
социјалној 
заштити -  
укупно 

 8 10 10 0 

60.405.000,00 0,00 0,00 60.405.000,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Је
л
е
н
а
 М
ил
ош

ев
ић

 

       

       

 
       

       

 
       

       

Подршка 
реализацији 
програма 
Црвеног крста 

0005 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугаама 
социјалне 

Активности 
везане за 
функционисање 
Црвеног крста 
Шабац. 

Социјално 
деловање-
олакшавање 
људске патње 
пружањем 
неопходне 
ургентне помоћи 

Број акција на 
прикупљању 
различитих 
врста помоћи 

 6 6 6 0 

6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ЦРВЕНОГ 
КРСТА 

Т
а
тј
а
н
а
 

М
а
р
ко
в
и
ћ

 

Број 
добровољних 
давалаца крви 

 4000 4100 4200 0 
ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЦРВЕ-
НОГ КРСТА 
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заштите града 
Шапца, 
Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 
2016-2020 

лицима у 
невољи, 
развијањем 
солидарности 
међу људима, 
организовањем 
различитих 
облика помоћи 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка деци 
и породици са 
децом 

0006 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Активности 
организације 
дечије недеље 

Унапређење 
услуга соијалне 
заштите за децу 
и породицу 

Број корисника 
услуга 

 30 30 30 0 

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

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Је
л
е
н
а
 М

и
л
о
ш
е
ви
ћ

 

       

       

 
       

       

 
       

       

Подршка деци 
и породици са 
децом 

0006 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугаама 
социјалне 
заштите града 
Шапца, 
Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 
2016-2020 

Услуге личног 
пратиоца за 
децу  са 
инвалидитетом 
односно са 
сметњама у 
развоју. 
Активности 
организације 
дечије недеље. 

Унапређење 
услуга соијалне 
заштите за децу 
и породицу 

Број корисника 
услуга 

 30 30 30 0 

11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 
ОРГАНИЗА-
ЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНОГ 
СЕКТОРА 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ

 

       

       

 
       

       

 

       

       

       

Подршка 
рађању и 
родитељству 

0007 
Закон о 
социјалној 
заштити, 

Активности 
везано за 
остваривање 

Подршка 
породицама да 
остваре жељени 

Укупан број 
породица 

корисника ВТО 
 10 10 10 0 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 

РЕШЕЊЕ О 
ПРИЗНАВА-
ЊУ ПРАВА 

Татјана 
Марковић 
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Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 
2016-2020, 
Правилник о 
спровођењу 
одлуке о 
финансирању 
трошкова 
ВТО, Одлука о 
финансирању 
трошкова 
ВТО, Одлука о 
оснивању 
Фонда за 
лечење деце 
од тешких и 
ретких 
болести 

права на 
финансирање 
једног покушаја 
вантелесне 
оплодње. 

број деце Број одобрених 
накнада за 

рођење детета 
 1060 1060 1060 0 

РЕШЕЊЕ О 
ПРИЗНАВАЊ
У ПРАВА 

Број додељених 
финансијских 
помоћи деци 
оболелој од 

ретких и тешких 
болести 

 15 15 15 0 
РЕШЕЊЕ О 
ПРИЗНАВА-
ЊУ ПРАВА 

 

       

       

       

 

       

       

       

12 - 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

1801 
Закон о 
здравственој 
заштити 

Програм 
подразумева 
унапређење 
здравствене 
заштите, 
повећање 
покривености 
становништва 
примарном 
здравственом 
заштитом, 
ангажовање 
лекара и 
медицинских 
техничара, 
опремање 
амбуланти, 
набавку 
медицинске 
опреме и 
возила за 
транспорт 
пацијената. 

Унапређење 
здравља 
становништва 

Покривеност 
становништва 
примарном 

здравственом 
заштитом 

 100 100 100 100 

45.200.000,00 0,00 0,00 45.200.000,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА

ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ
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Функционисање 
установа 
примарне 
здравствене 
заштите 

0001 
Закон о 
здравственој 
заштити 

Програм 
обухвата 
активности 
везано за 
опремање 
амбуланти Дома 
здравља, 
набавку 
медицинске 
опреме и возила 
за транспорт 
пацијената 

Унапређење 
доступности, 
квалитета и 
ефикасности 
примарне 
здравствене 
заштите 

Број становника 
обухваћених 
промотивно 
превентивним 
активностима у 

односу на 
укупан број 
становника 

 31 33 35 35 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ

 

Покривеност 
становништва 
на територији 
града Шапца 
услугама 

Службе хитне 
медицинске 
помоћи 

 30 33 35 35 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

Број урађених 
циклуса 

стерилизације 
медицинских 

инструмената и 
санитетског 
материјала 

 2450 2550 2650 2650 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

 
       

       

 
       

       

Мртвозорство 0002 
Закон о 
здравственој 
заштити 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности које 
спроводе 
доктори 
медицине 
одређени за 
стручно 
утврђивање 
времена и 
узрока смрти 
умрлих ван 
здравствене 
установе на 
основу непосре-
дног прегледа 
умрлог лица 

 

      

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

 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ
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Додатна 
подршка 
примарној 
здравственој 
заштити 

0004 
Закон о 
здравственој 
заштити 

 

Унапређење 
доступности 
квалитета и 
ефикасности 
примарне 
здравствене 
заштите 

Број 
здравствених 

радника 
финансираних 
из буџета града 

 29 29 29 29 

30.400.000,00 0,00 0,00 30.400.000,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ

 

       

       

 
       

       

 

       

       

       

ПОДРЖИ 
ЖИВОТ 

1801-
01 

  

Стварање 
услова за 
одржање и 
унапређење 
здравља 
становиништва 

Број становника 
обухваћених 
промотивно 
превентивним 
активностима у 

односу на 
укупан број 
становника 

 1000 1000 0 0 

10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ

 

       

       

 
       

       

 
       

       

13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСА-
ЊА 

1201 

Закон о 
култури, 
Закон о 
удружењима, 
Закон о 
културним 
добрима, 
Закон о 
јавном 
инфоримиса

њу и 
медијима, 
Закон о 
локалној 
самоуправи 

Функционисањ

е установа 
културе, чији је 
оснивач град 
Шабац, 
културно 
стваралаштво 
и продукцију 
уметничких и 
других 
удружења 
регистрованих 
за обављање 
делатности у 
култури. 
Суфинансирањ

Подстицање 
развоја 
културе 

Број 
реализованих 
програма  који 
доприносе 

остваривању 
општег 

интереса у 
култури 

 385 395 400 0 

232.000.957,00
16.732.0

00,00
0,00248.732.957,00 

ЕВИДЕНЦИ-
ЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ

 

       

       

Остваривање 
јавног 
интереса из 
области 
информисања 

Број 
подржаних 
медијских 

пројеката на 
конкурсима 

 14 14 14 0 
РЕШЕЊЕ О 
РАСПОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА 
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е пројеката у 
области јавног 
информисања. 

       

       

 

       

       

       

Јачање 
културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 

0002   

Јачање 
културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 
субјеката у 
култури путем 
јавних конкурса 

Број програма и 
пројеката 
удружења 
грађана 

подржаних од 
стране града 

 20 24 24 0 

15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 

 

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 
система 
очувања и 
представљања 
културно-
историјског 
наслеђа 

0003   

Унапређење 
презентације 
културног 
наслеђа 

Број 
публикација о 
културном 
наслеђу по 
становнику 

 2 4 4 0 

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

ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

Остваривање и 
унапређивање 
јавног интереса 
у области 
јавног 
информисања 

0004   

Повећана 
понуда 
квалитетних 
медијских 
садржаја из 
области 
друштвеног 
живота локалне 
заједнице 

Број 
програмских 
садржаја 

подржаних на 
конкурисма 

јавног 
информисања 

0 14 0 0 0 

32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 
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Подршка 
развоју 
сценског 
стваралаштва 

0007 
Закон о 
култури 

Програмска 
активност 
обухвата 
подршку 
извођачком 
сценском 
стваралаштву. 

Интензивирање 
позоришног и 
културног 
живота 
заједнице 

Број 
реализованих 
програма у 
Шабачком 
позоришту 

 300 320 320 0 

67.844.800,00
10.012.0

00,00
0,00 77.856.800,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

М
и
л
е
н
а

 Б
о
га
ва
ц

, д
и
р
е
кт
о
р
ка

 Ш
а
б
а
чк
о
г 
по
зо
р
и
ш
та

 

Број  
посетилаца у 
Шабачком 
позоришту 

 57000 60000 62000 0 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

Број продатих 
карата у 
Шабачком 
позоришту 

 25000 28000 30000 0 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 
библиотечко-
информационој 
делатности 

0008 

Закон о 
култури 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр.72/2009, 
13/2016, 
30/2016 испр), 
Закон о 
библиотечко-
информацион
ој делатности 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр. 52/2011), 
Закон о 
локалној 
самоуправи 

Програмска 
активност 
обухвата 
библиотечко-
информациону 
делатност 
Библиотеке 
шабачке 

Повећање броја 
корисника 
услуга у 
Шабачкој 
библиотеци 

Број активних 
чланова 

Библиотеке 
 13350 13700 14000 0 

44.651.000,00
1.505.00

0,00
0,00 46.156.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

Је
л
е
н
а
 П
о
д
го
р
а
ц

, д
и
р
е
кт
о
р
ка

 
Б
иб
л
ио
те
ке

 ш
а
б
а
чк
е

 Број купљених 
књига у 

Библиотеци 
 6000 7000 8000 0 

ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

Број 
реализованих 
културних 
програма у 
Библиотеци 

 50 55 60 0 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 
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(,,Службени 
гласник РС, 
бр. 129/2007, 
83/2014). 

       

       

Подршка 
развоју и 
представљању 
културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 

0009 

Закон о 
култури 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр.72/2009, 
13/2016, 
30/2016 испр), 
Закон о 
локалној 
самоуправи 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр. 129/2007, 
83/2014). 

Програмска 
активност 
обухвата  
активности 
развоја, 
презентације и 
унапређења 
културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва. 

Повећање броја 
посетилаца  у 
Културном 
центру 

Број продатих 
карата у 
Културном 
центру 

 700 1000 1550 0 

18.731.281,00
3.700.00

0,00
0,00 22.431.281,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

С
о
њ
а

 П
е
тр
о
ви
ћ
 Ј
а
ги
ћ

 

Број посетилаца 
који су 

учествовали у 
културним 

дешавањима у 
Културном 
центру 

 8000 9000 10000 0 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

Број 
реализованих 
програма у 
Културном 
центру 

 70 75 80 0 
ЕВИДЕНЦИЈ
А УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 
очувању, 
заштити и 
презентација 
културног 
наслеђа 

0010 

Закон о 
култури 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр.72/2009, 
13/2016, 
30/2016 испр), 
Закон о 
локалној 
самоуправи 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр. 129/2007, 
83/2014). 

Програмска 
активност 
обухвата 
послове 
прикупљања, 
обраде, 
техничке и 
физичке 
заштите 
културних 
добара, 
систематизовањ
а и збиркама 
музеја,  као и 
њихову 
презентацију. 

Повећање броја 
посетилаца у 
Народном 
музеју 

Број продатих 
карата у 
Народном 
музеју 

 2000 2000 5000 0 

25.824.800,00
500.000,

00
0,00 26.324.800,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

М
а
р
ко

 Б
и
н
гу
л
а
ц

, д
и
р
е
кт
о
р
 Н
а
р
о
д
н
о
г 
м
уз
еј
а

 

Број посетилаца 
који су 

учествовали у 
културним 

дешавањима у 
Народном 
музеју 

 7000 7500 12000 0 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

Број 
реализованих 
програма у 
Народном 
музеју 

 35 35 35 0 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

        



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 195 

 

 

 

    

 
      

 

 

 

       

 

       

       

       

Преузимање, 
стручна обрада 
и заштита 
архивског 
материјала 

0011 

Закон о 
култури 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр.72/2009, 
13/2016, 
30/2016 испр), 
Закон о 
локалној 
самоуправи 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр. 129/2007, 
83/2014). 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности 
преузимања, 
систематизовањ
а, чувања, 
заштите и 
презентације 
архивског 
материјала. 

Очување и  
заштита 
архивске грађе 
у МИ Архиву 
Шабац 

Количина 
примљене 

архивске грађе 
у 

Међуопштинско
м историјском 
архиву Шабац 

 45 30 20 0 

18.984.130,00
665.000,

00
0,00 19.649.130,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

Д
а
во
р
 С
та
н
ој
е
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 
културне 
понуде у делу 
територије 
града Шапца 
(Мачва) 

0012 

Закон о 
култури 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр.72/2009, 
13/2016, 
30/2016 испр), 
Закон о 
локалној 
самоуправи 
(,,Службени 
гласник РС, 
бр. 129/2007, 
83/2014). 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности које 
за циљ имају 
унапређење 
културне понуде 
у руралном делу  
територије 
града Шапца 
(Мачва). 

Повећање броја 
посетилаца у ДК 
Прњавор 

Број продатих 
карата у ДК 
Прњавор 

 1300 1400 1500 0 

6.664.946,00
350.000,

00
0,00 7.014.946,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

З
о
р
а
н
 К
а
л
а
б
и
ћ

, д
и
р
е
кт
о
р

 

Број посетилаца 
који су 

учествовали у 
културним 

дешавањима у 
ДК Прњавор 

 1600 1700 2000 0 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

Број 
реализованих 
програма у ДК 

Прњавор 

 12 14 15 0 
ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 
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14 - РАЗВОЈ 
СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

1301 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
спорту, 
Правилник о 
финансирањ

у програма 
којима се 
задовољавај

у потребе у 
области 
спорта, 
Правилник о 
категоризациј

и спортских 
организација 

Обезбеђивање 
адекватних 
услова за 
бављењем 
спортом 

Обезбеђење 
услова за 
бављење 
спортом свих 
грађана и 
грађанки 
града/општине 

Број спортских 
организација 
преко којих се 
остварује јавни 

интерес у 
области спорта 

 85 87 90 0 

204.300.000,00 0,00 53.500.000,00257.800.000,00 

ОДЛУКЕ О 
ФИНАНСИ-
РАЊУ/СУФИ

НАНСИРАЊУ 
ГОДИШЊИХ 
И 
ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ 
ЗАДОВОЉА-
ВАЈУ 
ПОТРЕБЕ И 
ИНТЕРЕСИ 
ГРАЂАНА У 
ОБЛАСТИ 
СПОРТА У 
ГРАДУ 
ШАПЦУ 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 
локалним 
спортским 
организацијама
, удружењима и 
савезима 
 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
спорту, 
Правилник  о 
одобравањау 
и 
финансирању 
програма 
којима се 
задовољавају 
потребе и 
интереси 
грађана у 
области 

Обезбеђивање 
адекватних 
услова за 
бављењем 
спортом.Програ
мска активност 
обухвата 
финансирање 
спортских 
удружења и  
савеза. 

Унапређење 
подршке 
локалним 
спортским 
организацијама 
преко којих се 
остварује јавни 
интерес у 
области спорта 

Број годишњих 
програма 
спортских 

организација 
финансираних 

од стране 
града/општине 

 85 87 90 0 
180.000.000,00 0,00 0,00180.000.000,00 

ОДЛУКЕ О 
ФИНАНСИРА
ЊУ/СУФИНА
НСИРАЊУ 
ГОДИШЊИХ 
И 
ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ 
ЗАДОВОЉА-
ВАЈУ 
ПОТРЕБЕ И 
ИНТЕРЕСИ 
ГРАЂАНА У 
ОБЛАСТИ 
СПОРТА У 
ГРАДУ 
ШАПЦУ 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ
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спорта у граду 
Шапцу 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 
предшколском 
и школском 
спорту 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, и 
Закон о спорту 

Обезбеђивање 
адекватних 
услова за 
бављењем 
спортом. 
Програмска 
активност 
обухвата 
финансирање  
пројекта Спорт у 
школе- Расти 
здраво, који је 
намењен деци 
узраста од 7 до 
10 година. 

Обухватност 
деце узраста од 
првог до 
четвртог 
разреда 
основне школе 
спортом 

Проценат деце 
који је 

обухваћен овим 
пројектом у 
односу на 

укупан број деце 
узраста од првог 

до четвртог 
разреда у 
основним 
школама на  
територији 
града Шапца 

 30 30 30 30 

6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 

Годишњи 
извештај 
Спортског 
савеза града 
Шапца 

Татјана 
Марковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
локалних 
спортских 
установа 

0004 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему ( Сл. 
Гласник РС  
бр 54/09, 
73/10,101/10,1
01/11,93/12,62/
13, 63/13-испра-
вка, и Закон о 
спорту 

Програмска 
активност 
обухвата  закуп 
и одржавање 
спортских 
терена и 
спортских 
објеката. 

Редовно 
одржавање 
постојећих 
спортских 
објеката од 
интереса за 
град 

Број постојећих 
функционалних 

спортских 
објеката 

 8 9 9 0 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 
ШАБАЦ 

Татјана 
Марковић 
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Спровођење 
омладинске 
политике 

0005 

Закон о 
младима, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Правилник о 
избору  
удружења  за 
реализацију 
пројеката 
Канцеларије 
за младе  
града Шапца  
који се 
финансирају 
из буџета 
града Шапца 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности  које 
се односе на 
спровођење 
пројеката за 
младе у области  
образовања, 
културе и 
спорта, 
организовање 
летњих школица 
и бројних 
манифестација 
које су 
намењене  
младима, а које 
спроводи 
Канцеларија за 
младе. 

Подршка 
активном 
укључивању 
младих у 
различите 
друштвене 
активности 

Број младих 
корисника 
услуга мера 
омладинске 
политике 

 4000 4000 4000 0 

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

ИЗВЕШТАЈ 
КАНЦЕЛАРИ-
ЈЕ ЗА МЛАДЕ 

Т
а
тј
а
н
а
 М

а
р
ко
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПОСТАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТНЕ 
ОГРАДЕ НА 
ХИПОДРОМУ 

1301-
01 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
спорту, Закон 
о буџетском 
систему 

Постављање 
заштитне 
ограде на 
тркачкој стази 
хиподрома 

Обезбеђивање 
већег квалитета 
коњичких трка 

Број коњичких 
трка 

 10 10 10 0 

0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 
ГРАДСКОГ 
ХИПОДРОМА 

Је
л
е
н
а
 Р
и
ст
и
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА 
СОКОЛСКОГ 
ДОМА 

1301-
02 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
спорту, Закон 
о буџетском 
систему 

Реконструкција 
објекта 
соколског дома 

Обезбеђивање 
квалитетнијих 
услова за 
бављење 
спортом и 
спортском 
рекреацијом 

Број корисника  500 500 500 0 

0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Је
л
е
н
а
 Р
и
ст
и
ћ
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СРЕЂИВАЊЕ 
ТРИБИНА И 
ТРИБИНСКОГ 
ПРОСТОРА НА 
ГРАДСКОМ 
ФУДБАЛСКОМ 
СТАДИОНУ 

1301-
03 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
спорту, Закон 
о буџетском 
систему 

Уређење 
трибина и 
трибинског 
простора на 
Мачвином 
стадиону 

Обезбеђење 
већег броја 
гледалаца 
утакмица 

Број гледалаца 
на утакмици 

 7000 7000 7000 0 

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ФК 
МАЧВЕ 

Је
л
е
н
а
 Р
и
ст
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

15 - ОПШТЕ 
УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

0602 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисањ

е МЗ 

 

      

1.366.206.749,
20

0,00 44.496.256,80
1.410.703.006,

00 

 

М
и
л
а
н

 В
а
с
и
ћ

 

       

       

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
референдума 

 100 100 100 0 
ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских 
општина 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему 

Извршавање 
расхода и 
издатака за 
несметано 
функционисање 
ГУ и свих њених 
организацоних 
јединица. 
Припремање 
аката за 

Функционисање 
управе 

Проценат 
решених 

предмета у 
календарској 
години (у 

законском року, 
ван законског 

рока) 

 90 95 95 0 
874.743.847,36 0,00 3.400.000,00878.143.847,36 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА ОПШТУ 
УПРАВУ 

М
а
р
иј
а
н
а
 К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ

 

Проценат 
буџета који се 

 5,5 5,3 5,3 0 Извештаји 
извршења 
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извршне органе 
ЈЛС, пружање 
услуга 
грађанима. 

издваја за плате 
запослених у 
органима и 

службама града 

буџета, ПЛ 
обрасци 

Број издатих 
грађевинских 

дозвола 
 205 215 215 0 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
УРБАНИЗАМ 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

163.973,80 0,00 0,00 163.973,80 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Н
и
ко
л
а
 Л
ук
и
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.713.117,44 0,00 0,00 1.713.117,44 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
и
л
а
н
 В
а
си
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.345.054,99 0,00 0,00 1.345.054,99 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
и
л
и
во
је

 Г
ај
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

3.560.143,72 0,00 0,00 3.560.143,72 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
а
р
ко

 И
ва
н
о
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

625.581,20 0,00 0,00 625.581,20 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Н
и
ко
л
а
 В
е
се
л
и
н
о
ви
ћ

 

       

       

 
       

       



Страна 202 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

 

    

       

 

 

 
 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

4.714.466,48 0,00 0,00 4.714.466,48 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

А
л
е
кс
а
н
д
а
р
 Д
е
сп
о
то
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

795.599,40 0,00 0,00 795.599,40 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Д
р
а
гу
ти
н

 Ђ
ук
а
н
о
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

828.256,68 0,00 0,00 828.256,68 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
и
л
и
ћ
 Г
р
а
н
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

8.707.610,72 0,00 0,00 8.707.610,72 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

З
о
р
и
ц
а
 Ж

е
га
р
а
ц

 

       

       

 
       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

3.239.948,62 0,00 0,00 3.239.948,62 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Ја
н
ко

 М
и
л
о
ва
н
о
ви
ћ

 

       

       

 
       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.411.922,08 0,00 0,00 1.411.922,08 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

А
л
ек
са
нд
ар

 
М
ор
ав
че
ви
ћ 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

7.851.679,26 0,00 0,00 7.851.679,26 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

В
л
а
д
и
м
и
р
 Н
е
ш
ко
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.515.527,34 0,00 0,00 1.515.527,34 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Ђ
о
р
ђ
е
 Ж

и
вк
о
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 
409.961,08 0,00 0,00 409.961,08 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

С
р
е
те
н

 
Ж
и
ва
н
и
ћ
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самоуправи, 
Одлука о МЗ 

деловањем 
месних 
заједница 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

556.707,06 0,00 0,00 556.707,06 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Д
а
р
ко

 М
а
ти
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

441.258,94 0,00 0,00 441.258,94 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

П
р
е
д
р
а
г 
В
уј
ко
в
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

153.479,28 0,00 0,00 153.479,28 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Ж
и
ва
н
 М

а
р
и
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

2.785.115,18 0,00 0,00 2.785.115,18 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Н
е
м
а
њ
а
 И
л
и
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

390.068,76 0,00 0,00 390.068,76 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

С
л
о
б
о
д
а
н
 Н
е
д
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.242.043,73 0,00 0,00 1.242.043,73 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

И
ва
н
 Ц
ве
ји
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

549.323,89 0,00 0,00 549.323,89 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Н
о
ви
ц
а
 Ј
а
н
ко
в
и
ћ

 

       

       

 
       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функциониса
ње МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

837.525,79 0,00 0,00 837.525,79 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Б
р
а
н
и
сл
а
в 

Л
а
за
р
е
ви
ћ

 

       

       

     
      

 
 

 
       



Страна 208 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

 

     
      

 
 

 
       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

73.391,06 0,00 0,00 73.391,06 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

З
о
р
а
н
 Ч
е
ки
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

628.962,86 0,00 0,00 628.962,86 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Н
и
ко
л
а
 П
а
вл

о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

278.043,94 0,00 0,00 278.043,94 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
и
р
ко

 Б
ај
е
в
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.668.574,00 0,00 596.256,80 2.264.830,80 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Н
и
ко
л
а
 Б
ур
м
а
зе
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.321.744,86 0,00 0,00 1.321.744,86 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

С
л
а
вк
о
 И
ва
н
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

649.141,78 0,00 0,00 649.141,78 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

В
л
а
д
а
н
 П
а
вл

о
в
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

980.300,14 0,00 0,00 980.300,14 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Ж
е
љ
ко

 С
а
в
и
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

997.731,52 0,00 0,00 997.731,52 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

П
е
тр
о
в
и
Ћ
М
и
л
а
н

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 2.344.745,58 0,00 0,00 2.344.745,58 
ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Владимир 
Стојићевић 
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самоуправи, 
Одлука о МЗ 

становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

991.800,74 0,00 0,00 991.800,74 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Го
р
а
н
 С
та
н
ој
е
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

2.804.027,18 0,00 0,00 2.804.027,18 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

З
л
а
та
н
 М

а
р
и
н
ко
ви
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

670.467,54 0,00 0,00 670.467,54 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

И
ва
н
 П
а
н
и
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

997.161,12 0,00 0,00 997.161,12 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Д
р
а
га
н

 С
та
н
чи
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

2.255.005,14 0,00 0,00 2.255.005,14 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

П
о
по
в
и
ћ

 М
и
л
а
н
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

196.672,83 0,00 0,00 196.672,83 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

С
та
н
и
м
и
р
о
ви
ћ
 Б
р
а
н
ко

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

2.834.049,64 0,00 0,00 2.834.049,64 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

С
а
ш
а
 М

а
кс
и
м
о
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

2.412.508,90 0,00 0,00 2.412.508,90 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Го
јк
о
 В
е
се
л
и
н
о
в
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

397.941,92 0,00 0,00 397.941,92 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Ж
е
љ
ко

 О
б
р
а
д
о
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

5.370.232,76 0,00 0,00 5.370.232,76 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
и
л
а
н
 С
те
ф
а
н
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној  
 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 
125.980,35 0,00 0,00 125.980,35 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

З
о
р
а
н
 Г
р
уј
и
ћ
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самоуправи, 
Одлука о МЗ 

деловањем 
месних 
заједница 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

87.313,00 0,00 0,00 87.313,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

В
л
а
д
а
 П

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

132.367,52 0,00 0,00 132.367,52 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
и
л
е
та

 Л
ук
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

270.423,93 0,00 0,00 270.423,93 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Н
а
та
ш
а
 Р
а
д
о
ва
н
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функциониса
ње МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.260.546,70 0,00 0,00 1.260.546,70 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

С
те
ва
н
 Ж

и
ва
н
о
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

733.336,03 0,00 0,00 733.336,03 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

С
а
ш
а
 В
р
а
ш
та
н
о
в
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.348.938,68 0,00 0,00 1.348.938,68 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
и
л
а
н
 И
ва
н
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

429.567,14 0,00 0,00 429.567,14 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
и
л
а
н
 Ђ

ур
ђ
е
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

4.005.557,24 0,00 0,00 4.005.557,24 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Јо
ва
н
 Р
а
д
и
ш
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

394.623,14 0,00 0,00 394.623,14 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

С
р
Ђ
а
н
 А
Л
И
М
П
И
Ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

2.583.862,08 0,00 0,00 2.583.862,08 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
и
л
е
та

 Б
е
р
и
ћ

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 5.594.085,12 0,00 0,00 5.594.085,12 
ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 
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систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

157.370,70 0,00 0,00 157.370,70 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Д
еј
а
н
 А
р
се
н
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.740.535,78 0,00 0,00 1.740.535,78 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Р
ај
ко

 С
и
м
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.521.395,20 0,00 0,00 1.521.395,20 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

З
о
р
а
н
 И
са
и
л
о
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

290.066,44 0,00 0,00 290.066,44 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

М
а
р
ко

 Т
о
ва
р
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.326.184,50 0,00 0,00 1.326.184,50 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

А
л
е
кс
а
 З
л
а
та
р
и
ћ
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

2.700.110,54 0,00 0,00 2.700.110,54 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Го
р
а
н
 М

иј
а
и
л
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

1.350.020,88 0,00 0,00 1.350.020,88 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Б
о
р
и
с 
Т
ум

е
н
ко

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

 100 100 100 0 

359.037,92 0,00 0,00 359.037,92 

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Љ
уб
ој
е
 

К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ
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Сервисирање 
јавног дуга 

0003 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о јавном 
дугу, Статут 
града Шапца 

Спровођење 
послова у циљу 
реализације 
трансакција 
јавног дуга 
града, односно 
извршавање 
обавеза града 
по основу 
узетих кредита 
и зајмова. 

Одржавање 
финансијске 
стабилности 
града/општине и 
финансирање 
капиталних 
инвестиционих 
расхода 

Учешће 
издатака за 
сервисирање 

дугова у 
текућим 

приходима ≤ 
15% 

 3 4 5 0 

114.000.000,00 0,00 0,00114.000.000,00 

ЗАВРШНИ 
РАЧУН 
БУЏЕТА 
ГРАДА 

М
а
р
иј
а
н
а
 К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ

 

       

       

 
       

       

 
       

       

Општинско/гра-
дско 
правобранила-
штво 

0004 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
правобранила
штву 

Заступање 
града у правним 
поступцима 
пред судовима, 
арбитражама, 
органима 
управе и другим 
надлежним 
органима, ради 
остваривања и 
заштите 
имовинских 
права и 
интереса града 
Шапца. 

Заштита 
имовинских 
права и 
интереса 
града/општине 

Број решених 
предмета у 
односу на 
укупан број 
предмета на 
годишњем 

нивоу 

 530 540 540 0 

6.840.710,00 0,00 0,00 6.840.710,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ПРАВОБРАН
ИЛАШТВА 

В
а
л
е
н
ти
н
а
 Л
о
вр
и
н
 Ј
е
вт
и
ћ

 

       

       

 
       

       

 
       

       

Инспекцијски 
послови 

0006 
Закон о 
локалној 
самоуправи 

Послови по 
налогу 
инспекције 

Квалитетно 
обављање 
инспекцијских 
послова 

Број решених 
предмета 
грађана у 

односу на број 
примљених 
предмета 

 90 92 92 0 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА 
ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО
-СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ М

а
р
иј
а
н
а
 

К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ
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Функционисање 
националних 
савета 
националних 
мањина 

0007 
Закон о 
националним 
мањинама 

Обезбеђивање 
средстава за 
финансирање 
националних 
савета 
националних 
мањина, у 
складу са 
Одлуком о 
буџету града 
Шапца 

Остваривање 
права 
националних 
мањина у 
локалној 
заједници 

Проценат 
остварења 
програма 

националних 
мањина који се 
финансира из 

буџета 
града/општине 

 100 100 100 100 

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

ИЗВЕШТАЈИ 
САВЕТА НА-
ЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА И 
САВЕТА ЗА 
РОДНУ 
РАВНОПРА-
ВНОСТ 

М
а
р
иј
а
н
а
 К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ

 

Број 
реализованих 
пројеката 

националних 
мањина 

 5 5 5 0 

ИЗВЕШТАЈИ 
САВЕТА НА-
ЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА И 
САВЕТА ЗА 
РОДНУ 
РАВНОПРА-
ВНОСТ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Текућа 
буџетска 
резерва 

0009 
Закон о 
буџетском 
систему 

Средства 
намењена за 
непланиране 
сврхе за које 
нису утврђене 
апропријације, 
или за сврхе за 
које се у току 
године покаже 
да 

 

      

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 

 

М
а
р
иј
а
н
а
 

К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ
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апропријације 
нису биле 
довољне. ТБР 
опредељује се 
највише до 4% 
укупних прихода 
и примања од 
продаје 
нефинанске 
имовине. 

       

Стална 
буџетска 
резерва 

0010 
Закон о 
буџетском 
систему 

Финансирање 
расхода и 
издатака на име 
учешћа локалне 
власти у 
отклањању 
последица 
ванредних 
околности, као 
што су 
земљотрес, 
поплаве, суше, 
пожар и друге 
еколошке 
катастрофе. 
Опредељује се 
до 0,5% прихода 
и примања од 
продаје 
нефинансијске 
имовине. 

 

      

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

 

М
а
р
иј
а
н
а
 К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање у 
ванредним 
ситуацијама 

0014 

Закон о 
ванредним 
ситуацијама и 
Закон о 
буџетском 
систему 

Средства 
намењена 
уклањању 
последица 
елементарних 
непогода. 

Изградња 
ефикасног 
превентивног 
система 
заштите и 
спасавања на 
избегавању 
последица 
елементарних и 
других непогода 

Број 
идентификован
их објеката 
критичне 

инфраструктуре 
(нпр. 

трафостанице) 

 30 20 20 0 

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

ИЗВЕШТАЈИ 
ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

М
а
р
иј
а
н
а
 К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ
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ИЗГРАДЊА 
ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ ОШ 
,,Ната Јеличић 

0602-
01 

  

Обезбеђење 
адекватних 
услова за 
обављање 
физичких 
активности деце 
у школском 
узрасту 

Број часова 
ваннаставних 
активности 

спроведених у 
циљу физичког 
развоја деце у 
школском 
узрасту 

 70 80 90 0 

0,00 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 

 

М
а
р
иј
а
н
а
 К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА ДОМА 
ВОЈСКЕ 

0602-
02 

  

Обезбеђени 
услови за 
одржавање 
пословних, 
културних и 
других 
активности за 
потребе ЈЛС 

Број одржаних 
пословних, 
културних и 

других 
активности за 
потребе ЈЛС 

 35 40 45 0 

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 

 

М
а
р
иј
а
н
а
 К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА 
НАСЕЉА 
БЕНСКЕ БАРЕ 

0602-
03 

  

Побољшање 
услова живота 
грађана 

Број 
задовољних 
корисника 

 3000 3500 3800 0 

190.000.000,00 0,00 0,00190.000.000,00 

 

М
а
р
иј
а
н
а
 К
о
ст
а
д
и
н
о
в
и
ћ
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16 - 
ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

2101 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Статут града 
Шапца 

У оквиру 
раздела 
Градоначелник

, програм 
Политички 
систем 
локалне 
самоуправе, 
спроводе се 
послови који 
имају за циљ 
квалтитетно 
управљање 
развојем града 

Ефикасно и 
ефективно 
функционисањ

е органа 
политичког 
система 
локалне 
самоуправе 

      

66.360.412,00 0,00 0,00 66.360.412,00 

 

Н
е
б
о
јш

а
 З
е
л
е
н
о
в
и
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
скупштине 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Статут града 
Шапца, 
Пословник 
скупштине 
града Шапца 

Спровођење 
послова везаних 
за рад 
Скупштине 
града; 
Скупштина 
града је највиши 
орган града који 
врши основне 
функције 
локалне власти 
утврђене 
Уставом, 
законом и 
статутом. 

Функционисање 
локалне 
скуштине 

Број усвојених 
аката 

 200 205 210 210 

22.421.795,00 0,00 0,00 22.421.795,00 

ОДЛУКЕ 
СКУПШТИНЕ 
ГРАДА 

Н
е
м
а
њ
а
 П
ај
и
ћ

 

Број седница 
скупштине 

 8 8 8 8 

ЗАПИСНИК 
СА 
СЕДНИЦЕ 
СКУПШТИНЕ 
ГРАДА 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
извршних 
органа 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Статут града 
Шапца 

Спровођење 
послова који 
имају за циљ 
квалитетно 
управљање 
развојем града. 

Функционисање 
извршних 
органа 

Број седница 
извршних 
органа 

 40 40 40 40 20.752.222,00 0,00 0,00 20.752.222,00 

СЕДНИЦЕ 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА, 
ОДЛУКЕ 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА, 
ОДЛУКЕ 
ГРАДОНАЧЕ
ЛНИКА 

Н
е
б
ој
ш
а
 З
е
л
е
н
о
ви
ћ

 

 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 227 

 

 

    

 

Број донетих 
аката 

 380 380 380 380 

 

СЕДНИЦЕ 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА, 
ОДЛУКЕ 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА, 
ОДЛУКЕ 
ГРАДОНАЧЕ
ЛНИКА  

       

 

       

       

       

 
       

       

Подршка раду 
извршних 
органа власти и 
скупштине 

0003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Статут града 
Шапца 

Градско веће 
доноси одлуке, 
правилнике, 
наредбе, 
упутства, 
решења, 
закључке и 
друга акта у 
складу са 
законом и 
статутом. 

Функционисање 
извршних 
органа власти 
скуштине 

Број 
припремљених 

седница 
 40 40 40 40 

23.186.395,00 0,00 0,00 23.186.395,00 

ЗАПИСНИЦИ 
СА 
СЕДНИЦА 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА 

Н
е
б
ој
ш
а
 З
е
л
е
н
о
ви
ћ

 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2019 

0     БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Расходи 
по 

наменама 
Опис 

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

Раздео  1 СКУПШТИНА ГРАДА 

1/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.707.100,00 0,00 0,00 2.707.100,00 0,07 

2/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 139.843,00 0,00 0,00 139.843,00 0,00 
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2/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

324.852,00 0,00 0,00 324.852,00 0,01 

3/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

4/0 423000 423500 Стручне услуге 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,21 

4/0 423000 423700 Репрезентација 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

4/0 423000 423400 Услуге информисања 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,16 

4/1 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01 

5/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08 

Укупно за 
раздео 

1 СКУПШТИНА ГРАДА 
22.421.795,00 0,00 0,00 22.421.795,00 0,58 

. 

Раздео  2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

6/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 12.123.100,00 0,00 0,00 12.123.100,00 0,31 

7/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 624.350,00 0,00 0,00 624.350,00 0,02 

7/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

1.454.772,00 0,00 0,00 1.454.772,00 0,04 

8/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

9/0 423000 423700 Репрезентација 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,08 

9/1 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,04 

Укупно за 
раздео 

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
20.752.222,00 0,00 0,00 20.752.222,00 0,54 

. 

Раздео  3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 

10/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 14.926.500,00 0,00 0,00 14.926.500,00 0,39 

11/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 768.715,00 0,00 0,00 768.715,00 0,02 
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11/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

1.791.180,00 0,00 0,00 1.791.180,00 0,05 

11/1 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

12/0 423000 423700 Репрезентација 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,04 

12/0 423000 423500 Стручне услуге 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

12/1 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

Укупно за 
раздео 

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 
23.186.395,00 0,00 0,00 23.186.395,00 0,60 

. 

Раздео  4 ГРАДСКА УПРАВА 

13/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

14/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,29 

15/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,09 

15/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 23.400.000,00 0,00 0,00 23.400.000,00 0,61 

16/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 8.420.000,00 0,00 0,00 8.420.000,00 0,22 

16/0 463000 423900 Остале опште услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

17/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 19.697.500,00 0,00 0,00 19.697.500,00 0,51 

17/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,10 

18/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 11.320.000,00 0,00 0,00 11.320.000,00 0,29 

19/0 463000 423900 Остале опште услуге 4.141.922,00 0,00 0,00 4.141.922,00 0,11 

19/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 93.078,00 0,00 0,00 93.078,00 0,00 

19/0 463000 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

20/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 1.053.000,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,03 

21/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

7.250.000,00 0,00 0,00 7.250.000,00 0,19 

21/1 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,25 

22/0 463000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

22/0 463000 482200 Обавезне таксе 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
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22/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 33.946,74 0,00 0,00 33.946,74 0,00 

22/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22/0 463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.856.058,00 0,00 0,00 1.856.058,00 0,05 

22/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.283.356,00 0,00 0,00 2.283.356,00 0,06 

22/0 463000 423900 Остале опште услуге 2.166.872,26 0,00 0,00 2.166.872,26 0,06 

22/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

22/0 463000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 

22/0 463000 423500 Стручне услуге 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,11 

22/0 463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 36.039.971,00 0,00 0,00 36.039.971,00 0,93 

22/0 463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

22/0 463000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

4.324.796,00 0,00 0,00 4.324.796,00 0,11 

22/0 463000 512100 Опрема за саобраћај 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,15 

22/0 463000 421200 Енергетске услуге 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,02 

22/0 463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05 

22/0 463000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23/0 481000 481100 
Дотације непрофитним организацијама које 
пружају помоћ домаћинствима 

6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,18 

24/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 178.412.020,00 0,00 0,00 178.412.020,00 4,63 

25/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 9.188.220,00 0,00 0,00 9.188.220,00 0,24 

25/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

21.409.440,00 0,00 0,00 21.409.440,00 0,56 

26/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06 

26/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,12 

27/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13 
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28/0 416000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,16 

29/0 421000 421900 Остали трошкови 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,02 

29/0 421000 421200 Енергетске услуге 57.600.000,00 0,00 3.400.000,00 61.000.000,00 1,58 

29/0 421000 421500 Трошкови осигурања 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

29/0 421000 421300 Комуналне услуге 7.520.000,00 0,00 0,00 7.520.000,00 0,20 

29/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06 

29/0 421000 421400 Услуге комуникација 12.900.000,00 0,00 0,00 12.900.000,00 0,33 

29/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13 

30/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

30/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

31/0 423000 423500 Стручне услуге 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,21 

31/0 423000 423200 Компјутерске услуге 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,09 

31/0 423000 423100 Административне услуге 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,31 

31/0 423000 423400 Услуге информисања 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,40 

31/0 423000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

31/0 423000 423900 Остале опште услуге 57.435.167,36 0,00 0,00 57.435.167,36 1,49 

31/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02 

32/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,60 

33/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,16 

33/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,11 

34/0 426000 426100 Административни материјал 8.100.000,00 0,00 0,00 8.100.000,00 0,21 

34/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,34 

34/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,07 

34/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,16 

35/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,52 
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36/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,70 

37/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,11 

38/0 482000 482100 Остали порези 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

39/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,65 

40/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 138.229.000,00 0,00 0,00 138.229.000,00 3,59 

40/0 511000 511100 Куповина зграда и објеката 141.000.000,00 0,00 0,00 141.000.000,00 3,66 

41/0 512000 512200 Административна опрема 17.300.000,00 0,00 0,00 17.300.000,00 0,45 

41/1 515000 515100 Нематеријална имовина 10.300.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00 0,27 

42/0 541000 541100 Земљиште 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,39 

43/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,17 

44/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,03 

45/0 423000 423900 Остале опште услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

45/1 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,26 

46/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 1,05 

47/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 1,30 

48/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 4,93 

49/0 454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 4,67 

50/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 2.900.000,00 0,00 95.400.000,00 98.300.000,00 2,55 

56/0 511000 511400 Пројектно планирање 39.000.000,00 0,00 3.500.000,00 42.500.000,00 1,10 

57/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08 

58/0 451000 451100 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 2,13 

59/0 499000 499100 Средства резерве 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,34 

60/0 499000 499100 Средства резерве 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

61/0 441000 441400 
Отплата камата домаћим пословним 
банкама 

24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,62 

62/0 611000 611400 
Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 

90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 2,33 
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63/0 423000 423900 Остале опште услуге 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,10 

64/0 454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,39 

65/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05 

66/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

67/0 423000 423900 Остале опште услуге 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,17 

68/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

69/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

38.647.630,00 0,00 0,00 38.647.630,00 1,00 

70/0 454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,29 

71/0 454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 39.500.000,00 0,00 0,00 39.500.000,00 1,02 

72/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,10 

73/0 423000 423900 Остале опште услуге 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08 

74/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

319.761.000,00 0,00 55.075.000,00 374.836.000,00 9,72 

75/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13 

76/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 218.000.000,00 0,00 0,00 218.000.000,00 5,65 

77/0 454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,52 

78/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

79/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,78 

82/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 12.900.000,00 0,00 97.100.000,00 110.000.000,00 2,85 

83/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,19 

84/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13 

85/0 423000 423900 Остале опште услуге 5.130.000,00 0,00 0,00 5.130.000,00 0,13 

86/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

87/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 3,11 

88/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 4.260.000,00 0,00 0,00 4.260.000,00 0,11 

88/1 424000 424500 
Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 

5.225.000,00 0,00 0,00 5.225.000,00 0,14 
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89/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 41.100.000,00 0,00 0,00 41.100.000,00 1,07 

90/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,99 

91/0 421000 421300 Комуналне услуге 24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 0,64 

92/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,29 

93/0 421000 421200 Енергетске услуге 55.000.000,00 0,00 11.000.000,00 66.000.000,00 1,71 

94/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

95/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,09 

96/0 464000 464100 
Текуће дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,06 

97/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

98/0 464000 464100 
Текуће дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање 

30.400.000,00 0,00 0,00 30.400.000,00 0,79 

98/1 464000 464100 
Текуће дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање 

10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,27 

99/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 4,67 

100/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,16 

101/0 423000 423900 Остале опште услуге 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,23 

102/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,16 

103/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08 

104/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,12 

105/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,75 

106/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,52 

107/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1.792.000,00 0,00 0,00 1.792.000,00 0,05 

107/0 463000 423700 Репрезентација 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00 0,01 

107/0 463000 512200 Административна опрема 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01 

107/0 463000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

8.731.000,00 0,00 0,00 8.731.000,00 0,23 
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107/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 473.000,00 0,00 0,00 473.000,00 0,01 

107/0 463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 886.000,00 0,00 0,00 886.000,00 0,02 

107/0 463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 0,04 

107/0 463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

2.630.000,00 0,00 0,00 2.630.000,00 0,07 

107/0 463000 423200 Компјутерске услуге 619.000,00 0,00 0,00 619.000,00 0,02 

107/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3.162.000,00 0,00 0,00 3.162.000,00 0,08 

107/0 463000 421300 Комуналне услуге 9.805.000,00 0,00 0,00 9.805.000,00 0,25 

107/0 463000 421500 Трошкови осигурања 2.888.000,00 0,00 0,00 2.888.000,00 0,07 

107/0 463000 423900 Остале опште услуге 3.144.000,00 0,00 0,00 3.144.000,00 0,08 

107/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 19.530.000,00 0,00 0,00 19.530.000,00 0,51 

107/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01 

107/0 463000 421900 Остали трошкови 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,01 

107/0 463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу и 
спорт 

2.885.000,00 0,00 0,00 2.885.000,00 0,07 

107/0 463000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

981.000,00 0,00 0,00 981.000,00 0,03 

107/0 463000 424300 Медицинске услуге 922.000,00 0,00 0,00 922.000,00 0,02 

107/0 463000 413100 Накнаде у натури 5.930.000,00 0,00 0,00 5.930.000,00 0,15 

107/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,02 

107/0 463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

669.000,00 0,00 0,00 669.000,00 0,02 

107/0 463000 421400 Услуге комуникација 2.717.000,00 0,00 0,00 2.717.000,00 0,07 

107/0 463000 421200 Енергетске услуге 60.298.000,00 0,00 0,00 60.298.000,00 1,56 

107/0 463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

7.026.000,00 0,00 0,00 7.026.000,00 0,18 

107/0 463000 426100 Административни материјал 1.675.000,00 0,00 0,00 1.675.000,00 0,04 

107/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 39.240.000,00 0,00 0,00 39.240.000,00 1,02 

107/0 463000 482200 Обавезне таксе 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
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107/0 463000 423400 Услуге информисања 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 

107/0 463000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

107/0 463000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

1.890.000,00 0,00 0,00 1.890.000,00 0,05 

107/0 463000 512800 Опрема за јавну безбедност 298.000,00 0,00 0,00 298.000,00 0,01 

107/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,01 

107/0 463000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

107/0 463000 421600 Закуп имовине и опреме 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

107/0 463000 482300 Новчане казне, пенали и камате 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

107/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 502.000,00 0,00 0,00 502.000,00 0,01 

107/1 463000 511200 Изградња зграда и објеката 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

107/1 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 4.212.000,00 0,00 0,00 4.212.000,00 0,11 

107/1 463000 511400 Пројектно планирање 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

108/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08 

109/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 

6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,18 

110/0 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02 

111/0 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,03 

112/0 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,04 

113/0 463000 511400 Пројектно планирање 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

114/0 463000 423900 Остале опште услуге 2.684.000,00 0,00 0,00 2.684.000,00 0,07 

114/0 463000 424300 Медицинске услуге 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 

114/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00 0,01 

114/0 463000 413100 Накнаде у натури 2.710.000,00 0,00 0,00 2.710.000,00 0,07 

114/0 463000 426100 Административни материјал 1.258.000,00 0,00 0,00 1.258.000,00 0,03 

114/0 463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

3.648.000,00 0,00 0,00 3.648.000,00 0,09 

114/0 463000 421200 Енергетске услуге 53.190.000,00 0,00 0,00 53.190.000,00 1,38 

114/0 463000 421400 Услуге комуникација 1.055.000,00 0,00 0,00 1.055.000,00 0,03 
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114/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

114/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 16.165.000,00 0,00 0,00 16.165.000,00 0,42 

114/0 463000 426700 Медицински и лабораторијски материјали 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 

114/0 463000 421500 Трошкови осигурања 1.578.000,00 0,00 0,00 1.578.000,00 0,04 

114/0 463000 423400 Услуге информисања 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

114/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

114/0 463000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

638.000,00 0,00 0,00 638.000,00 0,02 

114/0 463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу и 
спорт 

2.424.000,00 0,00 0,00 2.424.000,00 0,06 

114/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1.975.000,00 0,00 0,00 1.975.000,00 0,05 

114/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 751.000,00 0,00 0,00 751.000,00 0,02 

114/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.387.000,00 0,00 0,00 1.387.000,00 0,04 

114/0 463000 423700 Репрезентација 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

114/0 463000 423200 Компјутерске услуге 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00 0,01 

114/0 463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

1.507.000,00 0,00 0,00 1.507.000,00 0,04 

114/0 463000 421300 Комуналне услуге 8.795.000,00 0,00 0,00 8.795.000,00 0,23 

114/0 463000 422300 
Трошкови путовања у оквиру редовног 
рада 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

114/0 463000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

1.198.000,00 0,00 0,00 1.198.000,00 0,03 

114/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00 0,01 

114/0 463000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

7.662.000,00 0,00 0,00 7.662.000,00 0,20 

114/0 463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

1.365.000,00 0,00 0,00 1.365.000,00 0,04 

114/0 463000 512200 Административна опрема 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

114/0 463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

371.000,00 0,00 0,00 371.000,00 0,01 
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114/1 463000 511200 Изградња зграда и објеката 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08 

114/1 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

114/1 463000 511400 Пројектно планирање 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,04 

115/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06 

116/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08 

161/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 

15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,40 

237/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

238/0 454000 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,83 

Укупно за 
раздео 

4 ГРАДСКА УПРАВА 
3.422.498.977,36 0,00 359.475.000,00 3.781.973.977,36 98,10 

. 

Раздео  5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

246/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 3.940.000,00 0,00 0,00 3.940.000,00 0,10 

247/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

247/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 202.910,00 0,00 0,00 202.910,00 0,01 

247/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

472.800,00 0,00 0,00 472.800,00 0,01 

248/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

249/0 416000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

250/0 421000 421400 Услуге комуникација 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

251/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

252/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

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

252/0 423000 423100 Административне услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

253/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

254/0 426000 426100 Административни материјал 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,01 
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254/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

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

255/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

256/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

257/0 512000 512200 Административна опрема 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

Укупно за 
раздео 

5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
6.840.710,00 0,00 0,00 6.840.710,00 0,18 

. 

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 3.495.700.099,36 0,00 359.475.000,00 3.855.175.099,36 100,00 

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

411000 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

212.108.720,00 212.108.720,00 0,00 0,00 212.108.720,00 5,50

Укупно за конто 411000 212.108.720,00 212.108.720,00 0,00 0,00 212.108.720,00 5,50

412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

25.453.044,00 25.453.044,00 0,00 0,00 25.453.044,00 0,66

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 10.924.038,00 10.924.038,00 0,00 0,00 10.924.038,00 0,28

412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укупно за конто 412000 36.377.082,00 36.377.082,00 0,00 0,00 36.377.082,00 0,94

414000 414300 Отпремнине и помоћи 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,07

414000 414400 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 
запосленом 

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,12

Укупно за конто 414000 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00 0,18

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13

Укупно за конто 415000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13
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416000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 6.250.000,00 0,16

Укупно за конто 416000 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 6.250.000,00 0,16

421000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06

421000 421200 Енергетске услуге 127.000.000,00 112.600.000,00 0,00 14.400.000,00 127.000.000,00 3,29

421000 421300 Комуналне услуге 32.020.000,00 32.020.000,00 0,00 0,00 32.020.000,00 0,83

421000 421400 Услуге комуникација 12.975.000,00 12.975.000,00 0,00 0,00 12.975.000,00 0,34

421000 421500 Трошкови осигурања 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04

421000 421600 Закуп имовине и опреме 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13

421000 421900 Остали трошкови 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,02

Укупно за конто 421000 181.645.000,00 167.245.000,00 0,00 14.400.000,00 181.645.000,00 4,71

422000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 0,00 2.320.000,00 0,06

422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,09

Укупно за конто 422000 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 0,00 5.820.000,00 0,15

423000 423100 Административне услуге 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,32

423000 423200 Компјутерске услуге 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,09

423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,02

423000 423400 Услуге информисања 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,56

423000 423500 Стручне услуге 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,45

423000 423700 Репрезентација 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,17

423000 423900 Остале опште услуге 88.365.167,36 88.365.167,36 0,00 0,00 88.365.167,36 2,29

Укупно за конто 423000 150.765.167,36 150.765.167,36 0,00 0,00 150.765.167,36 3,91

424000 424500 
Услуге одржавања националних 
паркова и природних површина 

5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 0,00 5.225.000,00 0,14

424000 424900 Остале специјализоване услуге 132.110.000,00 132.110.000,00 0,00 0,00 132.110.000,00 3,43

Укупно за конто 424000 137.335.000,00 137.335.000,00 0,00 0,00 137.335.000,00 3,56
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425000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

438.983.630,00 383.908.630,00 0,00 55.075.000,00 438.983.630,00 11,39

425000 425200 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,11

Укупно за конто 425000 443.383.630,00 388.308.630,00 0,00 55.075.000,00 443.383.630,00 11,50

426000 426100 Административни материјал 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 0,00 8.320.000,00 0,22

426000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

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

426000 426400 Материјали за саобраћај 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,34

426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене 
и угоститељство 

2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,07

426000 426900 Материјали за посебне намене 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,29

Укупно за конто 426000 35.020.000,00 35.020.000,00 0,00 0,00 35.020.000,00 0,91

441000 441400 
Отплата камата домаћим 
пословним банкама 

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,62

Укупно за конто 441000 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,62

451000 451100 
Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 2,13

Укупно за конто 451000 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 2,13

454000 454100 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

297.500.000,00 297.500.000,00 0,00 0,00 297.500.000,00 7,72

Укупно за конто 454000 297.500.000,00 297.500.000,00 0,00 0,00 297.500.000,00 7,72

463000 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

36.039.971,00 36.039.971,00 0,00 0,00 36.039.971,00 0,93

463000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

4.324.796,00 4.324.796,00 0,00 0,00 4.324.796,00 0,11

463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.856.058,00 1.856.058,00 0,00 0,00 1.856.058,00 0,05

463000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463000 413100 Накнаде у натури 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 8.640.000,00 0,22

463000 414300 Отпремнине и помоћи 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 0,02
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463000 414400 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 
запосленом 

3.005.000,00 3.005.000,00 0,00 0,00 3.005.000,00 0,08

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 37.978.356,00 37.978.356,00 0,00 0,00 37.978.356,00 0,99

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

16.513.000,00 16.513.000,00 0,00 0,00 16.513.000,00 0,43

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 0,00 3.168.000,00 0,08

463000 421200 Енергетске услуге 114.388.000,00 114.388.000,00 0,00 0,00 114.388.000,00 2,97

463000 421300 Комуналне услуге 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 18.600.000,00 0,48

463000 421400 Услуге комуникација 3.772.000,00 3.772.000,00 0,00 0,00 3.772.000,00 0,10

463000 421500 Трошкови осигурања 4.466.000,00 4.466.000,00 0,00 0,00 4.466.000,00 0,12

463000 421600 Закуп имовине и опреме 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 421900 Остали трошкови 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,01

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

945.000,00 945.000,00 0,00 0,00 945.000,00 0,02

463000 422300 
Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 39.240.000,00 39.240.000,00 0,00 0,00 39.240.000,00 1,02

463000 423200 Компјутерске услуге 965.000,00 965.000,00 0,00 0,00 965.000,00 0,03

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 0,04

463000 423400 Услуге информисања 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00

463000 423500 Стручне услуге 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,11

463000 423700 Репрезентација 404.000,00 404.000,00 0,00 0,00 404.000,00 0,01

463000 423900 Остале опште услуге 12.336.794,26 12.336.794,26 0,00 0,00 12.336.794,26 0,32

463000 424300 Медицинске услуге 990.000,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,03

463000 424600 
Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске услуге 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 869.946,74 869.946,74 0,00 0,00 869.946,74 0,02
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463000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

12.474.000,00 12.474.000,00 0,00 0,00 12.474.000,00 0,32

463000 425200 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

4.549.000,00 4.549.000,00 0,00 0,00 4.549.000,00 0,12

463000 426100 Административни материјал 2.933.000,00 2.933.000,00 0,00 0,00 2.933.000,00 0,08

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

1.619.000,00 1.619.000,00 0,00 0,00 1.619.000,00 0,04

463000 426400 Материјали за саобраћај 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 0,00 1.253.000,00 0,03

463000 426600 
Материјали за образовање, културу 
и спорт 

3.767.000,00 3.767.000,00 0,00 0,00 3.767.000,00 0,10

463000 426700 
Медицински и лабораторијски 
материјали 

130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене 
и угоститељство 

4.137.000,00 4.137.000,00 0,00 0,00 4.137.000,00 0,11

463000 426900 Материјали за посебне намене 323.078,00 323.078,00 0,00 0,00 323.078,00 0,01

463000 472800 
Накнаде из буџета за становање и 
живот 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03

463000 472900 Остале накнаде из буџета 10.173.000,00 10.173.000,00 0,00 0,00 10.173.000,00 0,26

463000 482200 Обавезне таксе 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

463000 482300 Новчане казне, пенали и камате 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 483100 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

886.000,00 886.000,00 0,00 0,00 886.000,00 0,02

463000 511200 Изградња зграда и објеката 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,09

463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

8.262.000,00 8.262.000,00 0,00 0,00 8.262.000,00 0,21

463000 511400 Пројектно планирање 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,11

463000 512100 Опрема за саобраћај 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,15

463000 512200 Административна опрема 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,01

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт 

5.309.000,00 5.309.000,00 0,00 0,00 5.309.000,00 0,14

463000 512800 Опрема за јавну безбедност 298.000,00 298.000,00 0,00 0,00 298.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 386.564.000,00 386.564.000,00 0,00 0,00 386.564.000,00 10,03
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464000 464100 
Текуће дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање 

43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 43.200.000,00 1,12

Укупно за конто 464000 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 43.200.000,00 1,12

465000 465100 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,00 0,63

Укупно за конто 465000 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 24.200.000,00 0,63

472000 472300 
Накнаде из буџета за децу и 
породицу 

70.900.000,00 70.900.000,00 0,00 0,00 70.900.000,00 1,84

472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт 

34.700.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 34.700.000,00 0,90

472000 472900 Остале накнаде из буџета 27.597.500,00 27.597.500,00 0,00 0,00 27.597.500,00 0,72

Укупно за конто 472000 133.197.500,00 133.197.500,00 0,00 0,00 133.197.500,00 3,46

481000 481100 
Дотације непрофитним 
организацијама које пружају помоћ 
домаћинствима 

6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,18

481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

206.950.000,00 206.950.000,00 0,00 0,00 206.950.000,00 5,37

Укупно за конто 481000 213.750.000,00 213.750.000,00 0,00 0,00 213.750.000,00 5,54

482000 482100 Остали порези 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

Укупно за конто 482000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

483000 483100 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,65

Укупно за конто 483000 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,65

499000 499100 Средства резерве 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,36

Укупно за конто 499000 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,36

511000 511100 Куповина зграда и објеката 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 141.000.000,00 3,66

511000 511200 Изградња зграда и објеката 872.729.000,00 586.229.000,00 0,00 286.500.000,00 872.729.000,00 22,64

511000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

201.420.000,00 201.420.000,00 0,00 0,00 201.420.000,00 5,22

511000 511400 Пројектно планирање 42.500.000,00 39.000.000,00 0,00 3.500.000,00 42.500.000,00 1,10

Укупно за конто 511000 1.257.649.000,00 967.649.000,00 0,00 290.000.000,00 1.257.649.000,00 32,62
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512000 512200 Административна опрема 17.510.000,00 17.510.000,00 0,00 0,00 17.510.000,00 0,45

Укупно за конто 512000 17.510.000,00 17.510.000,00 0,00 0,00 17.510.000,00 0,45

515000 515100 Нематеријална имовина 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00 0,27

Укупно за конто 515000 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00 0,27

541000 541100 Земљиште 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,39

Укупно за конто 541000 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,39

611000 611400 
Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 2,33

Укупно за конто 611000 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 2,33

Укупно за БК 3.855.175.099,36 3.495.700.099,36 0,00 359.475.000,00 3.855.175.099,36 100,00

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

1 СКУПШТИНА ГРАДА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.707.100,00 2.707.100,00 0,00 0,00 2.707.100,00 0,07

Укупно за конто 411000 2.707.100,00 2.707.100,00 0,00 0,00 2.707.100,00 0,07

412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

324.852,00 324.852,00 0,00 0,00 324.852,00 0,01

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 139.843,00 139.843,00 0,00 0,00 139.843,00 0,00

412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укупно за конто 412000 464.695,00 464.695,00 0,00 0,00 464.695,00 0,01

422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01

Укупно за конто 422000 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01

423000 423400 Услуге информисања 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,16

423000 423500 Стручне услуге 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,21
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423000 423700 Репрезентација 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04

Укупно за конто 423000 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,40

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01

Укупно за конто 465000 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01

481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08

Укупно за конто 481000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08

Укупно за    1    СКУПШТИНА ГРАДА 22.421.795,00 22.421.795,00 0,00 0,00 22.421.795,00 0,58

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 12.123.100,00 12.123.100,00 0,00 0,00 12.123.100,00 0,31

Укупно за конто 411000 12.123.100,00 12.123.100,00 0,00 0,00 12.123.100,00 0,31

412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

1.454.772,00 1.454.772,00 0,00 0,00 1.454.772,00 0,04

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 624.350,00 624.350,00 0,00 0,00 624.350,00 0,02

412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укупно за конто 412000 2.079.122,00 2.079.122,00 0,00 0,00 2.079.122,00 0,05

422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05

Укупно за конто 422000 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05

423000 423700 Репрезентација 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,08

Укупно за конто 423000 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,08

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,04

Укупно за конто 465000 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,04

Укупно за    2    ГРАДОНАЧЕЛНИК 20.752.222,00 20.752.222,00 0,00 0,00 20.752.222,00 0,54
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 14.926.500,00 14.926.500,00 0,00 0,00 14.926.500,00 0,39
Укупно за конто 411000 14.926.500,00 14.926.500,00 0,00 0,00 14.926.500,00 0,39

412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

1.791.180,00 1.791.180,00 0,00 0,00 1.791.180,00 0,05

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 768.715,00 768.715,00 0,00 0,00 768.715,00 0,02
412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно за конто 412000 2.559.895,00 2.559.895,00 0,00 0,00 2.559.895,00 0,07

422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02

Укупно за конто 422000 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02
423000 423500 Стручне услуге 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04
423000 423700 Репрезентација 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,04
Укупно за конто 423000 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,08
465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05
Укупно за конто 465000 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05
Укупно за    3    ГРАДСКО ВЕЋЕ 23.186.395,00 23.186.395,00 0,00 0,00 23.186.395,00 0,60

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4 ГРАДСКА УПРАВА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

178.412.020,00 178.412.020,00 0,00 0,00 178.412.020,00 4,63

Укупно за конто 411000 178.412.020,00 178.412.020,00 0,00 0,00 178.412.020,00 4,63
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412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

21.409.440,00 21.409.440,00 0,00 0,00 21.409.440,00 0,56

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 9.188.220,00 9.188.220,00 0,00 0,00 9.188.220,00 0,24

412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укупно за конто 412000 30.597.660,00 30.597.660,00 0,00 0,00 30.597.660,00 0,79

414000 414300 Отпремнине и помоћи 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06

414000 414400 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 
запосленом 

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,12

Укупно за конто 414000 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,18

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13

Укупно за конто 415000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13

416000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,16

Укупно за конто 416000 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,16

421000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06

421000 421200 Енергетске услуге 127.000.000,00 112.600.000,00 0,00 14.400.000,00 127.000.000,00 3,29

421000 421300 Комуналне услуге 32.020.000,00 32.020.000,00 0,00 0,00 32.020.000,00 0,83

421000 421400 Услуге комуникација 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 12.900.000,00 0,33

421000 421500 Трошкови осигурања 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04

421000 421600 Закуп имовине и опреме 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,13

421000 421900 Остали трошкови 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,02

Укупно за конто 421000 181.570.000,00 167.170.000,00 0,00 14.400.000,00 181.570.000,00 4,71

422000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,06

422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

Укупно за конто 422000 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,07

423000 423100 Административне услуге 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,31
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423000 423200 Компјутерске услуге 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,09

423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02

423000 423400 Услуге информисања 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,40
423000 423500 Стручне услуге 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,21
423000 423700 Репрезентација 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01
423000 423900 Остале опште услуге 88.365.167,36 88.365.167,36 0,00 0,00 88.365.167,36 2,29
Укупно за конто 423000 128.365.167,36 128.365.167,36 0,00 0,00 128.365.167,36 3,33

424000 424500 
Услуге одржавања националних 
паркова и природних површина 

5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 0,00 5.225.000,00 0,14

424000 424900 Остале специјализоване услуге 132.060.000,00 132.060.000,00 0,00 0,00 132.060.000,00 3,43
Укупно за конто 424000 137.285.000,00 137.285.000,00 0,00 0,00 137.285.000,00 3,56

425000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

438.983.630,00 383.908.630,00 0,00 55.075.000,00 438.983.630,00 11,39

425000 425200 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,11

Укупно за конто 425000 443.383.630,00 388.308.630,00 0,00 55.075.000,00 443.383.630,00 11,50
426000 426100 Административни материјал 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 8.100.000,00 0,21
426000 426400 Материјали за саобраћај 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,34

426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене 
и угоститељство 

2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,07

426000 426900 Материјали за посебне намене 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,29
Укупно за конто 426000 34.700.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 34.700.000,00 0,90

441000 441400 
Отплата камата домаћим 
пословним банкама 

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,62

Укупно за конто 441000 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,62

451000 451100 
Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 2,13

Укупно за конто 451000 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 2,13

454000 454100 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

297.500.000,00 297.500.000,00 0,00 0,00 297.500.000,00 7,72

Укупно за конто 454000 297.500.000,00 297.500.000,00 0,00 0,00 297.500.000,00 7,72
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463000 423900 Остале опште услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

464000 464100 
Текуће дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање 

43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 43.200.000,00 1,12

Укупно за конто 464000 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 43.200.000,00 1,12

465000 465100 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,52

Укупно за конто 465000 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,52

472000 472300 
Накнаде из буџета за децу и 
породицу 

70.900.000,00 70.900.000,00 0,00 0,00 70.900.000,00 1,84

472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт 

34.700.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 34.700.000,00 0,90

472000 472900 Остале накнаде из буџета 27.597.500,00 27.597.500,00 0,00 0,00 27.597.500,00 0,72

Укупно за конто 472000 133.197.500,00 133.197.500,00 0,00 0,00 133.197.500,00 3,46

481000 481100 
Дотације непрофитним 
организацијама које пружају помоћ 
домаћинствима 

6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,18

481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

203.950.000,00 203.950.000,00 0,00 0,00 203.950.000,00 5,29

Укупно за конто 481000 210.750.000,00 210.750.000,00 0,00 0,00 210.750.000,00 5,47

482000 482100 Остали порези 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

Укупно за конто 482000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

483000 483100 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,65

Укупно за конто 483000 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,65

499000 499100 Средства резерве 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,36

Укупно за конто 499000 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,36

511000 511100 Куповина зграда и објеката 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 141.000.000,00 3,66

511000 511200 Изградња зграда и објеката 872.729.000,00 586.229.000,00 0,00 286.500.000,00 872.729.000,00 22,64

511000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

201.320.000,00 201.320.000,00 0,00 0,00 201.320.000,00 5,22
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511000 511400 Пројектно планирање 42.500.000,00 39.000.000,00 0,00 3.500.000,00 42.500.000,00 1,10
Укупно за конто 511000 1.257.549.000,00 967.549.000,00 0,00 290.000.000,00 1.257.549.000,00 32,62
512000 512200 Административна опрема 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 0,00 17.300.000,00 0,45
Укупно за конто 512000 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 0,00 17.300.000,00 0,45
515000 515100 Нематеријална имовина 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00 0,27
Укупно за конто 515000 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00 0,27
541000 541100 Земљиште 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,39
Укупно за конто 541000 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,39

611000 611400 
Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 2,33

Укупно за конто 611000 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 2,33
Укупно за    4    ГРАДСКА УПРАВА 3.395.609.977,36 3.036.134.977,36 0,00 359.475.000,00 3.395.609.977,36 88,08

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.01 ОШ ВОЈВОДА СТЕПА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,02 

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,03 

463000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

392.000,00 392.000,00 0,00 0,00 392.000,00 0,01 

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 1.985.000,00 1.985.000,00 0,00 0,00 1.985.000,00 0,05 
463000 421300 Комуналне услуге 448.000,00 448.000,00 0,00 0,00 448.000,00 0,01 
463000 421400 Услуге комуникација 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 
463000 421500 Трошкови осигурања 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 
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463000 421900 Остали трошкови 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 0,00 1.930.000,00 0,05 
463000 423200 Компјутерске услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423700 Репрезентација 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 
463000 423900 Остале опште услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
463000 424300 Медицинске услуге 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 
463000 424900 Остале специјализоване услуге 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 
463000 426100 Административни материјал 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

158.000,00 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00 0,00 

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

127.000,00 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00 0,00 

463000 512200 Административна опрема 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
Укупно за конто 463000 8.680.000,00 8.680.000,00 0,00 0,00 8.680.000,00 0,23 
Укупно за    4.00.01    ОШ ВОЈВОДА СТЕПА 8.680.000,00 8.680.000,00 0,00 0,00 8.680.000,00 0,23 

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.02 ОШ ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01
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463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,02

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,03

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 6.510.000,00 6.510.000,00 0,00 0,00 6.510.000,00 0,17

463000 421300 Комуналне услуге 848.000,00 848.000,00 0,00 0,00 848.000,00 0,02

463000 421400 Услуге комуникација 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,01

463000 421500 Трошкови осигурања 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,01

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,10

463000 423200 Компјутерске услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 423400 Услуге информисања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

463000 424300 Медицинске услуге 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

636.000,00 636.000,00 0,00 0,00 636.000,00 0,02

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

463000 426100 Административни материјал 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

107.000,00 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

172.000,00 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 0,00
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463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

414.000,00 414.000,00 0,00 0,00 414.000,00 0,01

463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,03

463000 512200 Административна опрема 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 17.283.000,00 17.283.000,00 0,00 0,00 17.283.000,00 0,45

Укупно за    4.00.02    ОШ ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ 17.283.000,00 17.283.000,00 0,00 0,00 17.283.000,00 0,45

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

4.00.03 ОШ ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02

463000 414300 Отпремнине и помоћи 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,07

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01

463000 421200 Енергетске услуге 7.665.000,00 7.665.000,00 0,00 0,00 7.665.000,00 0,20

463000 421300 Комуналне услуге 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00 0,03

463000 421400 Услуге комуникација 286.000,00 286.000,00 0,00 0,00 286.000,00 0,01

463000 421500 Трошкови осигурања 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01
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463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,12

463000 423200 Компјутерске услуге 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,01

463000 424300 Медицинске услуге 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 1.225.000,00 0,03

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00

463000 426100 Административни материјал 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,01

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01

463000 426900 Материјали за посебне намене 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

1.324.000,00 1.324.000,00 0,00 0,00 1.324.000,00 0,03

463000 512200 Административна опрема 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 23.540.000,00 23.540.000,00 0,00 0,00 23.540.000,00 0,61

Укупно за    4.00.03    ОШ ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ 23.540.000,00 23.540.000,00 0,00 0,00 23.540.000,00 0,61
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

4.00.04 ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,01

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,04

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

830.000,00 830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 0,02

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 5.017.000,00 5.017.000,00 0,00 0,00 5.017.000,00 0,13

463000 421300 Комуналне услуге 913.000,00 913.000,00 0,00 0,00 913.000,00 0,02

463000 421400 Услуге комуникација 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,01

463000 421900 Остали трошкови 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

463000 423200 Компјутерске услуге 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01

463000 424300 Медицинске услуге 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00
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463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 217.000,00 217.000,00 0,00 0,00 217.000,00 0,01

463000 426100 Административни материјал 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,01

463000 426900 Материјали за посебне намене 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

463000 482200 Обавезне таксе 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 482300 Новчане казне, пенали и камате 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 483100 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01

463000 511200 Изградња зграда и објеката 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02

463000 512800 Опрема за јавну безбедност 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00

Укупно за конто 463000 12.627.000,00 12.627.000,00 0,00 0,00 12.627.000,00 0,33

Укупно за    4.00.04    ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ 12.627.000,00 12.627.000,00 0,00 0,00 12.627.000,00 0,33

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

4.00.05 ОШ НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,01

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00
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463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,02

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

521.000,00 521.000,00 0,00 0,00 521.000,00 0,01

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,16
463000 421300 Комуналне услуге 969.000,00 969.000,00 0,00 0,00 969.000,00 0,03
463000 421400 Услуге комуникација 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,01
463000 421500 Трошкови осигурања 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,01
463000 422400 Трошкови путовања ученика 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,05
463000 423200 Компјутерске услуге 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
463000 423900 Остале опште услуге 484.000,00 484.000,00 0,00 0,00 484.000,00 0,01
463000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

990.000,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,03

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
463000 426100 Административни материјал 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01

463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 15.016.000,00 15.016.000,00 0,00 0,00 15.016.000,00 0,39
Укупно за    4.00.05    ОШ НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 15.016.000,00 15.016.000,00 0,00 0,00 15.016.000,00 0,39
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.06 ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,06

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

870.000,00 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 0,02

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

463000 421200 Енергетске услуге 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00 5.940.000,00 0,15

463000 421300 Комуналне услуге 1.645.000,00 1.645.000,00 0,00 0,00 1.645.000,00 0,04

463000 421400 Услуге комуникација 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,01

463000 421500 Трошкови осигурања 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,01

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

463000 423200 Компјутерске услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01

463000 424300 Медицинске услуге 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,02

463000 426100 Административни материјал 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,01



Страна 260 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

 

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00

463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,04

463000 512200 Административна опрема 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02

463000 512800 Опрема за јавну безбедност 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
Укупно за конто 463000 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 17.100.000,00 0,44
Укупно за    4.00.06    ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 17.100.000,00 0,44

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.07 ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,01

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,06

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,01

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,15
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463000 421300 Комуналне услуге 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00 0,02

463000 421400 Услуге комуникација 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,01

463000 421500 Трошкови осигурања 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0,01

463000 421900 Остали трошкови 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,17

463000 423200 Компјутерске услуге 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

463000 423400 Услуге информисања 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,01

463000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,01

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,01

463000 426100 Административни материјал 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01

463000 426900 Материјали за посебне намене 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 511400 Пројектно планирање 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

Укупно за конто 463000 21.570.000,00 21.570.000,00 0,00 0,00 21.570.000,00 0,56
Укупно за    4.00.07    ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ 21.570.000,00 21.570.000,00 0,00 0,00 21.570.000,00 0,56
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.08 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,01

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 1.420.000,00 0,04

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

261.000,00 261.000,00 0,00 0,00 261.000,00 0,01

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 6.433.000,00 6.433.000,00 0,00 0,00 6.433.000,00 0,17

463000 421300 Комуналне услуге 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,03

463000 421400 Услуге комуникација 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00

463000 421600 Закуп имовине и опреме 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06

463000 423200 Компјутерске услуге 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

463000 424300 Медицинске услуге 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01

463000 426100 Административни материјал 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00
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463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,01

463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

1.238.000,00 1.238.000,00 0,00 0,00 1.238.000,00 0,03

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 15.792.000,00 15.792.000,00 0,00 0,00 15.792.000,00 0,41

Укупно за    4.00.08    ОШ ВУК КАРАЏИЋ 15.792.000,00 15.792.000,00 0,00 0,00 15.792.000,00 0,41

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.09 ОШ МАЈУР 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,02

463000 414300 Отпремнине и помоћи 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,03

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

912.000,00 912.000,00 0,00 0,00 912.000,00 0,02

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 3.822.000,00 3.822.000,00 0,00 0,00 3.822.000,00 0,10

463000 421300 Комуналне услуге 524.000,00 524.000,00 0,00 0,00 524.000,00 0,01
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463000 421400 Услуге комуникација 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 249.000,00 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00 0,01

463000 421900 Остали трошкови 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02

463000 423200 Компјутерске услуге 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,01

463000 424300 Медицинске услуге 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

463000 424600 
Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске услуге 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01

463000 426100 Административни материјал 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

463000 426900 Материјали за посебне намене 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00

463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02

Укупно за конто 463000 10.730.000,00 10.730.000,00 0,00 0,00 10.730.000,00 0,28

Укупно за    4.00.09    ОШ МАЈУР 10.730.000,00 10.730.000,00 0,00 0,00 10.730.000,00 0,28
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.10 ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,03 

463000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 2.196.000,00 2.196.000,00 0,00 0,00 2.196.000,00 0,06 

463000 421300 Комуналне услуге 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 

463000 421400 Услуге комуникација 107.000,00 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

463000 423200 Компјутерске услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 423700 Репрезентација 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 

463000 424300 Медицинске услуге 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,01 
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463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 6.515.000,00 6.515.000,00 0,00 0,00 6.515.000,00 0,17 

Укупно за    4.00.10    ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ 6.515.000,00 6.515.000,00 0,00 0,00 6.515.000,00 0,17 

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.11 ОШ КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

463000 414300 Отпремнине и помоћи 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,03

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00 0,02

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 0,00 3.580.000,00 0,09

463000 421300 Комуналне услуге 462.000,00 462.000,00 0,00 0,00 462.000,00 0,01

463000 421400 Услуге комуникација 146.000,00 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 319.000,00 319.000,00 0,00 0,00 319.000,00 0,01
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463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 0,00 3.560.000,00 0,09

463000 423200 Компјутерске услуге 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

463000 424300 Медицинске услуге 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 426100 Административни материјал 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

463000 483100 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

436.000,00 436.000,00 0,00 0,00 436.000,00 0,01

463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,03

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01

463000 512800 Опрема за јавну безбедност 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

Укупно за конто 463000 14.318.000,00 14.318.000,00 0,00 0,00 14.318.000,00 0,37

Укупно за    4.00.11    ОШ КРАЉ АЛЕКСАНДАР 
КАРАЂОРЂЕВИЋ 

14.318.000,00 14.318.000,00 0,00 0,00 14.318.000,00 0,37
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.12 ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,02

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,03

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,13

463000 421300 Комуналне услуге 566.000,00 566.000,00 0,00 0,00 566.000,00 0,01

463000 421400 Услуге комуникација 295.000,00 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,01

463000 421500 Трошкови осигурања 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,01

463000 421900 Остали трошкови 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 422400 Трошкови путовања ученика 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 10.900.000,00 0,28

463000 423200 Компјутерске услуге 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

463000 424300 Медицинске услуге 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00 0,03
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463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01

463000 426100 Административни материјал 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00

463000 426900 Материјали за посебне намене 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 511400 Пројектно планирање 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 25.006.000,00 25.006.000,00 0,00 0,00 25.006.000,00 0,65
Укупно за    4.00.12    ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 25.006.000,00 25.006.000,00 0,00 0,00 25.006.000,00 0,65

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.13 ОШ СВЕТИ САВА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,01 

463000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 
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463000 421300 Комуналне услуге 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 

463000 421400 Услуге комуникација 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 421900 Остали трошкови 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

463000 423200 Компјутерске услуге 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423500 Стручне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 423700 Репрезентација 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,01 

463000 424300 Медицинске услуге 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

365.000,00 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

97.000,00 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 

463000 426900 Материјали за посебне намене 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

463000 511400 Пројектно планирање 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 4.906.000,00 4.906.000,00 0,00 0,00 4.906.000,00 0,13 

Укупно за    4.00.13    ОШ СВЕТИ САВА 4.906.000,00 4.906.000,00 0,00 0,00 4.906.000,00 0,13 
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.14 ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,04

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

912.000,00 912.000,00 0,00 0,00 912.000,00 0,02

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 0,00 9.050.000,00 0,23

463000 421300 Комуналне услуге 1.513.000,00 1.513.000,00 0,00 0,00 1.513.000,00 0,04

463000 421400 Услуге комуникација 159.000,00 159.000,00 0,00 0,00 159.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 241.000,00 241.000,00 0,00 0,00 241.000,00 0,01

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00

463000 423200 Компјутерске услуге 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463000 423400 Услуге информисања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 704.000,00 704.000,00 0,00 0,00 704.000,00 0,02

463000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

442.000,00 442.000,00 0,00 0,00 442.000,00 0,01

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 258.000,00 258.000,00 0,00 0,00 258.000,00 0,01

463000 426100 Административни материјал 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,01



Страна 272 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

 

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00

463000 426400 Материјали за саобраћај 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

102.000,00 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,01

463000 426900 Материјали за посебне намене 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Укупно за конто 463000 16.325.000,00 16.325.000,00 0,00 0,00 16.325.000,00 0,42

Укупно за    4.00.14    ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА 16.325.000,00 16.325.000,00 0,00 0,00 16.325.000,00 0,42

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.15 ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

463000 414300 Отпремнине и помоћи 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,04

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00 0,03

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 7.168.000,00 7.168.000,00 0,00 0,00 7.168.000,00 0,19

463000 421300 Комуналне услуге 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,00 1.155.000,00 0,03

463000 421400 Услуге комуникација 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 187.000,00 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00 0,00
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463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 423200 Компјутерске услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,01
463000 424300 Медицинске услуге 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
463000 424900 Остале специјализоване услуге 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

546.000,00 546.000,00 0,00 0,00 546.000,00 0,01

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
463000 426100 Административни материјал 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

353.000,00 353.000,00 0,00 0,00 353.000,00 0,01

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

347.000,00 347.000,00 0,00 0,00 347.000,00 0,01

463000 512200 Административна опрема 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

Укупно за конто 463000 13.866.000,00 13.866.000,00 0,00 0,00 13.866.000,00 0,36
Укупно за    4.00.15    ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА 

13.866.000,00 13.866.000,00 0,00 0,00 13.866.000,00 0,36

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.16 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,01
463000 414300 Отпремнине и помоћи 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
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463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,04

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

995.000,00 995.000,00 0,00 0,00 995.000,00 0,03

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,01

463000 421200 Енергетске услуге 8.089.000,00 8.089.000,00 0,00 0,00 8.089.000,00 0,21
463000 421300 Комуналне услуге 1.419.000,00 1.419.000,00 0,00 0,00 1.419.000,00 0,04
463000 421400 Услуге комуникација 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
463000 421500 Трошкови осигурања 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,01

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

463000 423200 Компјутерске услуге 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,01
463000 424300 Медицинске услуге 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00
463000 424900 Остале специјализоване услуге 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01
463000 426100 Административни материјал 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,01

463000 511400 Пројектно планирање 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,02
Укупно за конто 463000 16.218.000,00 16.218.000,00 0,00 0,00 16.218.000,00 0,42
Укупно за    4.00.16    МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 16.218.000,00 16.218.000,00 0,00 0,00 16.218.000,00 0,42
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.17 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,08

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,04

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 4.835.000,00 4.835.000,00 0,00 0,00 4.835.000,00 0,13

463000 421300 Комуналне услуге 1.676.000,00 1.676.000,00 0,00 0,00 1.676.000,00 0,04

463000 421400 Услуге комуникација 143.000,00 143.000,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 222.000,00 222.000,00 0,00 0,00 222.000,00 0,01

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 423200 Компјутерске услуге 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

463000 423400 Услуге информисања 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01

463000 424900 Остале специјализоване услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,01

463000 426100 Административни материјал 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00
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463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

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

463000 426400 Материјали за саобраћај 736.000,00 736.000,00 0,00 0,00 736.000,00 0,02

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

463000 426700 
Медицински и лабораторијски 
материјали 

130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02

463000 511400 Пројектно планирање 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03

Укупно за конто 463000 15.831.000,00 15.831.000,00 0,00 0,00 15.831.000,00 0,41

Укупно за    4.00.17    ТЕХНИЧКА ШКОЛА 15.831.000,00 15.831.000,00 0,00 0,00 15.831.000,00 0,41

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

4.00.18 ХЕМИЈСКО ТЕКСТИЛНА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,01 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,04 

463000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

615.000,00 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00 0,02 

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 
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463000 421200 Енергетске услуге 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,08 

463000 421300 Комуналне услуге 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,02 

463000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

463000 422300 
Трошкови путовања у оквиру редовног 
рада 

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423400 Услуге информисања 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 423700 Репрезентација 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,01 

463000 426100 Административни материјал 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 426900 Материјали за посебне намене 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 9.205.000,00 9.205.000,00 0,00 0,00 9.205.000,00 0,24 

Укупно за    4.00.18    ХЕМИЈСКО ТЕКСТИЛНА ШКОЛА 9.205.000,00 9.205.000,00 0,00 0,00 9.205.000,00 0,24 
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

4.00.19 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,02

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

305.000,00 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 0,01

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 4.315.000,00 4.315.000,00 0,00 0,00 4.315.000,00 0,11

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00 0,03

463000 421200 Енергетске услуге 13.270.000,00 13.270.000,00 0,00 0,00 13.270.000,00 0,34

463000 421300 Комуналне услуге 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00 0,04

463000 421400 Услуге комуникација 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,01

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

463000 423200 Компјутерске услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 423700 Репрезентација 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

463000 424900 Остале специјализоване услуге 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

865.000,00 865.000,00 0,00 0,00 865.000,00 0,02

463000 426100 Административни материјал 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,01
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463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00

463000 511200 Изградња зграда и објеката 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,08

463000 511400 Пројектно планирање 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01

Укупно за конто 463000 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,71

Укупно за    4.00.19    ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,71

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.20 ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,01 

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

463000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,01 

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 3.813.000,00 3.813.000,00 0,00 0,00 3.813.000,00 0,10 

463000 421300 Комуналне услуге 532.000,00 532.000,00 0,00 0,00 532.000,00 0,01 

463000 421400 Услуге комуникација 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 133.000,00 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
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463000 423400 Услуге информисања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,02 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 

463000 426900 Материјали за посебне намене 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 7.533.000,00 7.533.000,00 0,00 0,00 7.533.000,00 0,20 

Укупно за    4.00.20    ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ 

7.533.000,00 7.533.000,00 0,00 0,00 7.533.000,00 0,20 

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

4.00.21 МУЗИЧКА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01

463000 414300 Отпремнине и помоћи 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00 0,06
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463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

920.000,00 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00 0,02

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 3.865.000,00 3.865.000,00 0,00 0,00 3.865.000,00 0,10

463000 421300 Комуналне услуге 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,01

463000 421400 Услуге комуникација 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00

463000 421500 Трошкови осигурања 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 423200 Компјутерске услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 423900 Остале опште услуге 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00 0,02

463000 424900 Остале специјализоване услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,01

463000 426100 Административни материјал 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00

463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

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

463000 426600 
Материјали за образовање, културу и 
спорт 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

463000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00

463000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу 
и спорт 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03

Укупно за конто 463000 11.290.000,00 11.290.000,00 0,00 0,00 11.290.000,00 0,29

Укупно за    4.00.21    МУЗИЧКА ШКОЛА 11.290.000,00 11.290.000,00 0,00 0,00 11.290.000,00 0,29



Страна 282 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

4.00.22 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 36.039.971,00 36.039.971,00 0,00 0,00 36.039.971,00 0,93

463000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

4.324.796,00 4.324.796,00 0,00 0,00 4.324.796,00 0,11

463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.856.058,00 1.856.058,00 0,00 0,00 1.856.058,00 0,05

463000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463000 414300 Отпремнине и помоћи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.283.356,00 2.283.356,00 0,00 0,00 2.283.356,00 0,06

463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

463000 421200 Енергетске услуге 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,02

463000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02

463000 423500 Стручне услуге 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,11

463000 423900 Остале опште услуге 6.308.794,26 6.308.794,26 0,00 0,00 6.308.794,26 0,16

463000 424900 Остале специјализоване услуге 33.946,74 33.946,74 0,00 0,00 33.946,74 0,00

463000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда 
и објеката 

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05

463000 426900 Материјали за посебне намене 93.078,00 93.078,00 0,00 0,00 93.078,00 0,00

463000 472800 
Накнаде из буџета за становање и 
живот 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03

463000 472900 Остале накнаде из буџета 10.173.000,00 10.173.000,00 0,00 0,00 10.173.000,00 0,26

463000 482200 Обавезне таксе 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
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463000 512100 Опрема за саобраћај 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,15

Укупно за конто 463000 75.713.000,00 75.713.000,00 0,00 0,00 75.713.000,00 1,96

Укупно за    4.00.22    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 75.713.000,00 75.713.000,00 0,00 0,00 75.713.000,00 1,96

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00 0,00 3.940.000,00 0,10 

Укупно за конто 411000 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00 0,00 3.940.000,00 0,10 

412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

472.800,00 472.800,00 0,00 0,00 472.800,00 0,01 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 202.910,00 202.910,00 0,00 0,00 202.910,00 0,01 

412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за конто 412000 675.710,00 675.710,00 0,00 0,00 675.710,00 0,02 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Укупно за конто 414000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

416000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

Укупно за конто 416000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

421000 421400 Услуге комуникација 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

Укупно за конто 421000 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

422000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

Укупно за конто 422000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

423000 423100 Административне услуге 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

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

Укупно за конто 423000 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 
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424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

Укупно за конто 424000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

426000 426100 Административни материјал 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,01 

426000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

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

Укупно за конто 426000 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,01 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

Укупно за конто 465000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

511000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

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

Укупно за конто 511000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

512000 512200 Административна опрема 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

Укупно за конто 512000 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

Укупно за    5    ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 6.840.710,00 6.840.710,00 0,00 0,00 6.840.710,00 0,18 

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2019 

0     БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Расходи 
по 

наменама 
Опис 

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

Раздео  4 ГРАДСКА УПРАВА 

Глава  4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ 

4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ 

117/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 294.350.733,00 0,00 0,00 294.350.733,00 34,68 

118/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

35.322.088,00 0,00 0,00 35.322.088,00 4,16 

118/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 15.159.062,00 0,00 0,00 15.159.062,00 1,79 

118/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

119/0 413000 413100 Накнаде у натури 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 

120/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,08 
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120/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

121/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,46 

122/0 416000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,59 

123/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,09 

123/0 421000 421200 Енергетске услуге 17.056.917,00 0,00 0,00 17.056.917,00 2,01 

123/0 421000 421300 Комуналне услуге 3.710.000,00 0,00 0,00 3.710.000,00 0,44 

123/0 421000 421400 Услуге комуникација 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,07 

123/0 421000 421500 Трошкови осигурања 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,08 

123/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,65 

124/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 1.270.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00 0,15 

124/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

124/0 422000 422400 Трошкови путовања ученика 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03 

124/0 422000 422900 Остали трошкови транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

125/0 423000 423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

125/0 423000 423200 Компјутерске услуге 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,08 

125/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

125/0 423000 423400 Услуге информисања 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 0,10 

125/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

125/0 423000 423700 Репрезентација 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,06 

125/0 423000 423900 Остале опште услуге 12.633.000,00 0,00 0,00 12.633.000,00 1,49 

126/0 424000 424300 Медицинске услуге 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,27 

126/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

126/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

127/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,54 
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127/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,05 

128/0 426000 426100 Административни материјал 1.140.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,13 

128/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

128/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 

128/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

128/0 426000 426700 Медицински и лабораторијски материјали 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

128/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

40.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 4,81 

128/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,08 

129/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 2,89 

130/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

131/0 482000 482100 Остали порези 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

131/0 482000 482200 Обавезне таксе 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

131/0 482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

132/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

133/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

134/0 512000 512200 Административна опрема 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 

134/0 512000 512600 
Опрема за образовање, науку, културу и 
спорт 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

135/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,61 

Укупно за 
аналитику 

4.01   488.132.800,00    

Укупно за главу 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ 488.132.800,00 0,00 0,00 488.132.800,00 57,50 

. 

Глава  4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 
4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 

136/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 5.196.493,00 0,00 0,00 5.196.493,00 0,61 

137/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,07 
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137/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 0,03 

137/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

138/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,04 

139/0 416000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

140/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,01 

140/0 421000 421200 Енергетске услуге 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 

140/0 421000 421300 Комуналне услуге 118.450,00 0,00 0,00 118.450,00 0,01 

140/0 421000 421400 Услуге комуникација 123.940,00 0,00 0,00 123.940,00 0,01 

140/0 421000 421500 Трошкови осигурања 20.600,00 0,00 0,00 20.600,00 0,00 

140/0 421000 421900 Остали трошкови 64.500,00 0,00 0,00 64.500,00 0,01 

141/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

142/0 423000 423100 Административне услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

142/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

142/0 423000 423400 Услуге информисања 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

142/0 423000 423500 Стручне услуге 970.000,00 0,00 0,00 970.000,00 0,11 

142/0 423000 423700 Репрезентација 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,01 

142/0 423000 423900 Остале опште услуге 5.230.250,00 0,00 0,00 5.230.250,00 0,62 

143/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

143/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

144/0 426000 426100 Административни материјал 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01 

144/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 159.000,00 0,00 0,00 159.000,00 0,02 

144/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

144/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

145/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 

146/0 482000 482100 Остали порези 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

146/0 482000 482200 Обавезне таксе 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
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146/0 482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

147/0 511000 511400 Пројектно планирање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

148/0 512000 512200 Административна опрема 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

149/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 27.200.000,00 0,00 0,00 27.200.000,00 3,20 

Укупно за 
аналитику 

4.02   42.306.133,00    

Укупно за главу 4.02 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 
ШАПЦА 

42.306.133,00 0,00 0,00 42.306.133,00 4,98 

. 

Глава  4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

150/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 3.307.764,00 0,00 0,00 3.307.764,00 0,39 

151/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

395.943,00 0,00 0,00 395.943,00 0,05 

151/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 170.355,00 0,00 0,00 170.355,00 0,02 

151/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

151/1 414000 414300 Отпремнине и помоћи 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

152/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,02 

153/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,01 

153/0 421000 421200 Енергетске услуге 766.000,00 0,00 0,00 766.000,00 0,09 

153/0 421000 421300 Комуналне услуге 137.000,00 0,00 0,00 137.000,00 0,02 

153/0 421000 421400 Услуге комуникација 258.000,00 0,00 0,00 258.000,00 0,03 

153/0 421000 421500 Трошкови осигурања 87.500,00 0,00 0,00 87.500,00 0,01 

154/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 

154/0 422000 422400 Трошкови путовања ученика 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

155/0 423000 423100 Административне услуге 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 

155/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

155/0 423000 423400 Услуге информисања 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,08 

155/0 423000 423500 Стручне услуге 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00 0,09 
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155/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.820.000,00 0,00 0,00 1.820.000,00 0,21 

155/0 423000 423700 Репрезентација 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

155/0 423000 423900 Остале опште услуге 9.090.000,00 0,00 600.000,00 9.690.000,00 1,14 

156/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

157/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

157/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

158/0 426000 426100 Административни материјал 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

158/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,03 

158/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

158/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

159/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,04 

160/0 482000 482200 Обавезне таксе 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

160/1 512000 512200 Административна опрема 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.03   19.667.562,00    

Укупно за главу 4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 19.667.562,00 0,00 600.000,00 20.267.562,00 2,39 

. 

Глава  4.04 КУЛТУРА 
4.04.01 ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ 

162/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 35.600.000,00 0,00 0,00 35.600.000,00 4,19 

163/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

4.272.000,00 0,00 0,00 4.272.000,00 0,50 

163/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.833.400,00 0,00 0,00 1.833.400,00 0,22 

163/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

164/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 400.000,00 40.000,00 0,00 440.000,00 0,05 

164/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

165/0 416000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 
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166/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

150.000,00 50.000,00 0,00 200.000,00 0,02 

166/0 421000 421200 Енергетске услуге 4.115.000,00 0,00 0,00 4.115.000,00 0,48 

166/0 421000 421300 Комуналне услуге 584.000,00 5.000,00 0,00 589.000,00 0,07 

166/0 421000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 380.000,00 0,00 480.000,00 0,06 

166/0 421000 421500 Трошкови осигурања 260.000,00 40.000,00 0,00 300.000,00 0,04 

166/0 421000 421900 Остали трошкови 30.000,00 95.000,00 0,00 125.000,00 0,01 

167/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,09 

167/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

500.000,00 50.000,00 0,00 550.000,00 0,06 

167/0 422000 422300 
Трошкови путовања у оквиру редовног 
рада 

250.000,00 700.000,00 0,00 950.000,00 0,11 

168/0 423000 423100 Административне услуге 120.000,00 150.000,00 0,00 270.000,00 0,03 

168/0 423000 423200 Компјутерске услуге 133.400,00 20.000,00 0,00 153.400,00 0,02 

168/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

168/0 423000 423400 Услуге информисања 900.000,00 550.000,00 0,00 1.450.000,00 0,17 

168/0 423000 423500 Стручне услуге 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00 0,07 

168/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.800.000,00 700.000,00 0,00 2.500.000,00 0,29 

168/0 423000 423700 Репрезентација 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01 

168/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.767.000,00 1.700.000,00 0,00 3.467.000,00 0,41 

169/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 6.970.000,00 2.000.000,00 0,00 8.970.000,00 1,06 

169/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 130.000,00 900.000,00 0,00 1.030.000,00 0,12 

170/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

150.000,00 100.000,00 0,00 250.000,00 0,03 

170/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 100.000,00 0,00 250.000,00 0,03 

171/0 426000 426100 Административни материјал 100.000,00 60.000,00 0,00 160.000,00 0,02 

171/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 300.000,00 0,00 350.000,00 0,04 

171/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 380.000,00 500.000,00 0,00 880.000,00 0,10 

171/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

70.000,00 40.000,00 0,00 110.000,00 0,01 
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171/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 400.000,00 410.000,00 0,00 810.000,00 0,10 

172/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 3.820.000,00 0,00 0,00 3.820.000,00 0,45 

173/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

174/0 512000 512200 Административна опрема 700.000,00 92.000,00 0,00 792.000,00 0,09 

175/0 515000 515100 Нематеријална имовина 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.04.01   67.844.800,00    

4.04.02 ДОМ КУЛТУРЕ ПРЊАВОР 

228/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.945.750,00 0,00 0,00 2.945.750,00 0,35 

229/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

353.490,00 0,00 0,00 353.490,00 0,04 

229/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 151.706,00 0,00 0,00 151.706,00 0,02 

229/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

229/1 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

230/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

230/0 421000 421200 Енергетске услуге 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

230/0 421000 421300 Комуналне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

230/0 421000 421400 Услуге комуникација 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

230/0 421000 421500 Трошкови осигурања 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

230/0 421000 421900 Остали трошкови 55.000,00 15.000,00 0,00 70.000,00 0,01 

231/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

231/0 422000 422300 
Трошкови путовања у оквиру редовног 
рада 

150.000,00 20.000,00 0,00 170.000,00 0,02 

232/0 423000 423400 Услуге информисања 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

232/0 423000 423500 Стручне услуге 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

232/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.420.000,00 115.000,00 0,00 1.535.000,00 0,18 

233/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

233/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 0,00 
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234/0 426000 426100 Административни материјал 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

234/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 85.000,00 20.000,00 0,00 105.000,00 0,01 

234/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

15.000,00 100.000,00 0,00 115.000,00 0,01 

234/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 160.000,00 30.000,00 0,00 190.000,00 0,02 

235/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,02 

236/0 512000 512200 Административна опрема 50.000,00 30.000,00 0,00 80.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.04.02   6.664.946,00    

4.04.03 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

189/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 9.085.000,00 0,00 0,00 9.085.000,00 1,07 

190/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

1.090.200,00 0,00 0,00 1.090.200,00 0,13 

190/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 467.878,00 0,00 0,00 467.878,00 0,06 

190/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

191/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

191/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01 

192/0 416000 416110 Награде запосленима 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,04 

193/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

40.000,00 50.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

193/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.135.000,00 850.000,00 0,00 1.985.000,00 0,23 

193/0 421000 421300 Комуналне услуге 174.000,00 100.000,00 0,00 274.000,00 0,03 

193/0 421000 421400 Услуге комуникација 140.000,00 280.000,00 0,00 420.000,00 0,05 

193/0 421000 421500 Трошкови осигурања 70.000,00 20.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

193/0 421000 421900 Остали трошкови 88.000,00 30.000,00 0,00 118.000,00 0,01 

194/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 70.000,00 0,00 120.000,00 0,01 

194/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,02 

194/0 422000 422300 
Трошкови путовања у оквиру редовног 
рада 

0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 0,01 
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195/0 423000 423100 Административне услуге 1.107.000,00 0,00 0,00 1.107.000,00 0,13 

195/0 423000 423200 Компјутерске услуге 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01 

195/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

195/0 423000 423400 Услуге информисања 362.203,00 280.000,00 0,00 642.203,00 0,08 

195/0 423000 423500 Стручне услуге 556.000,00 0,00 0,00 556.000,00 0,07 

195/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01 

195/0 423000 423700 Репрезентација 70.000,00 80.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

195/0 423000 423900 Остале опште услуге 600.000,00 230.000,00 0,00 830.000,00 0,10 

196/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 924.000,00 0,00 0,00 924.000,00 0,11 

197/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,03 

198/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

140.000,00 200.000,00 0,00 340.000,00 0,04 

198/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 160.000,00 220.000,00 0,00 380.000,00 0,04 

199/0 426000 426100 Административни материјал 90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 0,02 

199/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 0,02 

199/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 70.000,00 0,00 170.000,00 0,02 

199/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 430.000,00 350.000,00 0,00 780.000,00 0,09 

199/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

90.000,00 60.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

199/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

200/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,08 

201/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,01 

202/0 512000 512200 Административна опрема 150.000,00 145.000,00 0,00 295.000,00 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.04.03   18.731.281,00    

4.04.04 НАРОДНИ МУЗЕЈ 

203/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 11.614.000,00 0,00 0,00 11.614.000,00 1,37 

204/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

1.393.680,00 0,00 0,00 1.393.680,00 0,16 
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204/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 598.120,00 0,00 0,00 598.120,00 0,07 

204/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

205/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,08 

206/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 0,09 

207/0 416000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

208/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

70.000,00 10.000,00 0,00 80.000,00 0,01 

208/0 421000 421200 Енергетске услуге 984.000,00 0,00 0,00 984.000,00 0,12 

208/0 421000 421300 Комуналне услуге 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 

208/0 421000 421400 Услуге комуникација 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00 0,02 

208/0 421000 421500 Трошкови осигурања 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,01 

208/0 421000 421900 Остали трошкови 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 0,01 

209/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 50.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

209/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 

210/0 423000 423100 Административне услуге 1.204.000,00 0,00 0,00 1.204.000,00 0,14 

210/0 423000 423200 Компјутерске услуге 140.000,00 40.000,00 0,00 180.000,00 0,02 

210/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 0,01 

210/0 423000 423400 Услуге информисања 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

210/0 423000 423500 Стручне услуге 556.000,00 0,00 0,00 556.000,00 0,07 

210/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

210/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 35.000,00 0,00 135.000,00 0,02 

210/0 423000 423900 Остале опште услуге 619.000,00 0,00 0,00 619.000,00 0,07 

211/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.731.000,00 50.000,00 0,00 1.781.000,00 0,21 

212/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,03 

212/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,02 

213/0 426000 426100 Административни материјал 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 295 

 

 

 

213/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 0,01 

213/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 120.000,00 0,00 220.000,00 0,03 

213/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

213/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

214/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 1.445.000,00 0,00 0,00 1.445.000,00 0,17 

215/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 1.960.000,00 100.000,00 0,00 2.060.000,00 0,24 

216/0 515000 515100 Нематеријална имовина 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.04.04   25.824.800,00    

4.04.05 МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

217/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.276.000,00 0,00 0,00 8.276.000,00 0,97 

218/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

990.640,00 0,00 0,00 990.640,00 0,12 

218/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 427.090,00 0,00 0,00 427.090,00 0,05 

218/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

219/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 

220/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

50.000,00 8.000,00 0,00 58.000,00 0,01 

220/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.374.400,00 0,00 0,00 3.374.400,00 0,40 

220/0 421000 421300 Комуналне услуге 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 

220/0 421000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 60.000,00 0,00 160.000,00 0,02 

220/0 421000 421500 Трошкови осигурања 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

220/0 421000 421900 Остали трошкови 100.000,00 10.000,00 0,00 110.000,00 0,01 

221/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 70.000,00 0,00 120.000,00 0,01 

222/0 423000 423100 Административне услуге 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,12 

222/0 423000 423200 Компјутерске услуге 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,03 

222/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

222/0 423000 423400 Услуге информисања 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02 
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222/0 423000 423500 Стручне услуге 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,08 

222/0 423000 423700 Репрезентација 25.000,00 75.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

222/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.160.000,00 52.000,00 0,00 1.212.000,00 0,14 

223/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 40.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

224/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 60.000,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

225/0 426000 426100 Административни материјал 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

225/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

225/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 107.000,00 90.000,00 0,00 197.000,00 0,02 

225/0 426000 426500 
Материјали за очување животне средине и 
науку 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

225/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 130.000,00 40.000,00 0,00 170.000,00 0,02 

225/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

80.000,00 10.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

225/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 141.000,00 70.000,00 0,00 211.000,00 0,02 

226/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 963.000,00 0,00 0,00 963.000,00 0,11 

227/0 512000 512200 Административна опрема 50.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.04.05   18.984.130,00    

4.04.06 БИБЛИОТЕКА ШАБАЧКА 

176/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 22.517.290,00 0,00 0,00 22.517.290,00 2,65 

177/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

2.702.040,00 0,00 0,00 2.702.040,00 0,32 

177/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.160.270,00 0,00 0,00 1.160.270,00 0,14 

177/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

178/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 

179/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

180/0 416000 416100 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

817.000,00 0,00 0,00 817.000,00 0,10 

181/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

110.000,00 50.000,00 0,00 160.000,00 0,02 
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181/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.904.400,00 0,00 0,00 3.904.400,00 0,46 

181/0 421000 421300 Комуналне услуге 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 

181/0 421000 421400 Услуге комуникација 150.000,00 65.000,00 0,00 215.000,00 0,03 

181/0 421000 421500 Трошкови осигурања 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,03 

181/0 421000 421900 Остали трошкови 20.000,00 100.000,00 0,00 120.000,00 0,01 

182/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 110.000,00 160.000,00 0,00 270.000,00 0,03 

183/0 423000 423100 Административне услуге 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,22 

183/0 423000 423200 Компјутерске услуге 550.000,00 30.000,00 0,00 580.000,00 0,07 

183/0 423000 423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

183/0 423000 423400 Услуге информисања 200.000,00 40.000,00 0,00 240.000,00 0,03 

183/0 423000 423500 Стручне услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

183/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 150.000,00 0,00 250.000,00 0,03 

183/0 423000 423900 Остале опште услуге 2.246.000,00 120.000,00 0,00 2.366.000,00 0,28 

184/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

184/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 560.000,00 60.000,00 0,00 620.000,00 0,07 

185/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 200.000,00 0,00 350.000,00 0,04 

186/0 426000 426100 Административни материјал 202.000,00 50.000,00 0,00 252.000,00 0,03 

186/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,01 

186/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 30.000,00 60.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

186/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 238.000,00 80.000,00 0,00 318.000,00 0,04 

186/0 426000 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

256.000,00 40.000,00 0,00 296.000,00 0,03 

186/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 114.000,00 100.000,00 0,00 214.000,00 0,03 

187/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00 0,25 

188/0 515000 515100 Нематеријална имовина 2.000.000,00 200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,26 

Укупно за 
аналитику 

4.04.06   44.651.000,00    

Укупно за главу 4.04 КУЛТУРА 182.700.957,00 16.732.000,00 0,00 199.432.957,00 23,49 
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Глава  4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
4.05.01 МЗ БЕЛА РЕКА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,02 
239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 272.961,08 0,00 0,00 272.961,08 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.01   409.961,08     

4.05.02 МЗ БОГОСАВАЦ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
239/0 421000 421300 Комуналне услуге 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 
239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

283.104,26 0,00 0,00 283.104,26 0,03 

241/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 60.001,97 0,00 0,00 60.001,97 0,01 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

168.752,00 0,00 0,00 168.752,00 0,02 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 678.196,76 0,00 0,00 678.196,76 0,08 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.02   1.345.054,99     

4.05.03 МЗ БУКОР 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 
239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 263.066,44 0,00 0,00 263.066,44 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.03   290.066,44     
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4.05.04 МЗ БОЈИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

207.000,00 0,00 0,00 207.000,00 0,02 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 239.323,89 0,00 0,00 239.323,89 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.04   549.323,89     

4.05.05 МЗ БАИР 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 5.468.085,12 0,00 0,00 5.468.085,12 0,64 

Укупно за 
аналитику 

4.05.05   5.594.085,12     

4.05.06 МЗ ВАРНА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,01 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,02 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 581.731,52 0,00 0,00 581.731,52 0,07 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

94.000,00 0,00 0,00 94.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.06   997.731,52     
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4.05.07 МЗ ВОЛУЈАЦ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 144.037,92 0,00 0,00 144.037,92 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.07   359.037,92     

4.05.08 МЗ ГРУШИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

103.477,01 0,00 0,00 103.477,01 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 521.048,78 0,00 0,00 521.048,78 0,06 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.08   837.525,79     

4.05.09 МЗ ГОРЊА ВРАЊСКА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,09 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 597.745,58 0,00 0,00 597.745,58 0,07 
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244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 

Укупно за 
аналитику 

4.05.09   2.344.745,58    

4.05.10 МЗ ГОРЊА РУМСКА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 119.980,35 0,00 0,00 119.980,35 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.10   125.980,35    

4.05.11 МЗ ДОЊИ ШОР 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00 0,01 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 8.477.610,72 0,00 0,00 8.477.610,72 1,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.11   8.707.610,72    

4.05.12 МЗ ДОБРИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 613.161,12 0,00 0,00 613.161,12 0,07 

Укупно за 
аналитику 

4.05.12   997.161,12    
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4.05.13 МЗ ДОЊА РУМСКА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 159.973,80 0,00 0,00 159.973,80 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.13   163.973,80     

4.05.14 МЗ ДЕСИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 368.068,76 0,00 0,00 368.068,76 0,04 

Укупно за 
аналитику 

4.05.14   390.068,76     

4.05.15 МЗ ДВОРИШТЕ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 149.479,28 0,00 0,00 149.479,28 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.15   153.479,28     

4.05.16 МЗ ДУВАНИШТЕ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 283.941,92 0,00 0,00 283.941,92 0,03 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.16   397.941,92     
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4.05.17 МЗ ДРЕНОВАЦ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

240/0 423000 423900 Остале опште услуге 0,00 0,00 596.256,80 596.256,80 0,07 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.088.574,00 0,00 0,00 1.088.574,00 0,13 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.17   1.668.574,00     

4.05.18 МЗ ЖАБАР 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 278.707,06 0,00 0,00 278.707,06 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.18   556.707,06     

4.05.19 МЗ ЖИКА ПОПОВИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 3.775.557,24 0,00 0,00 3.775.557,24 0,44 

Укупно за 
аналитику 

4.05.19   4.005.557,24     
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4.05.20 МЗ ЗАБЛАЋЕ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 173.423,93 0,00 0,00 173.423,93 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.20   270.423,93     

4.05.21 МЗ ЗМИЊАК 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00 0,04 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 501.922,08 0,00 0,00 501.922,08 0,06 

Укупно за 
аналитику 

4.05.21   1.411.922,08     

4.05.22 МЗ ЈЕВРЕМОВА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,01 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 3.255.143,72 0,00 0,00 3.255.143,72 0,38 

Укупно за 
аналитику 

4.05.22   3.560.143,72     
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4.05.23 МЗ ЈЕВРЕМОВАЦ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,03 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 236.000,00 0,00 0,00 236.000,00 0,03 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.212.117,44 0,00 0,00 1.212.117,44 0,14 

Укупно за 
аналитику 

4.05.23   1.713.117,44     

4.05.24 МЗ ЈЕЛЕНЧА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 991.546,70 0,00 0,00 991.546,70 0,12 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.24   1.260.546,70     

4.05.25 МЗ КАМИЧАК 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 

239/0 421000 421900 Остали трошкови 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 5.078.232,76 0,00 0,00 5.078.232,76 0,60 

Укупно за 
аналитику 

4.05.25   5.370.232,76     

4.05.26 МЗ КАМЕЊАК 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
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239/0 421000 421200 Енергетске услуге 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,01 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 3.007.948,62 0,00 0,00 3.007.948,62 0,35 

Укупно за 
аналитику 

4.05.26   3.239.948,62    

4.05.27 МЗ КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.032.043,73 0,00 0,00 1.032.043,73 0,12 

Укупно за 
аналитику 

4.05.27   1.242.043,73    

4.05.28 МЗ КРИВАЈА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

340.513,00 0,00 0,00 340.513,00 0,04 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 448.086,40 0,00 0,00 448.086,40 0,05 

Укупно за 
аналитику 

4.05.28   795.599,40    

4.05.29 МЗ КОРМАН 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 515.467,54 0,00 0,00 515.467,54 0,06 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.29   670.467,54    

4.05.30 МЗ ЛЕТЊИКОВАЦ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 600.581,20 0,00 0,00 600.581,20 0,07 

Укупно за 
аналитику 

4.05.30   625.581,20    

4.05.31 МЗ ЛИПОЛИСТ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.290.110,54 0,00 0,00 1.290.110,54 0,15 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,15 

Укупно за 
аналитику 

4.05.31   2.700.110,54    

4.05.32 МЗ МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,16 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,01 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
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243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 771.862,08 0,00 0,00 771.862,08 0,09 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

Укупно за 
аналитику 

4.05.32   2.583.862,08    

4.05.33 МЗ МЕТЛИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 388.567,14 0,00 0,00 388.567,14 0,05 

Укупно за 
аналитику 

4.05.33   429.567,14    

4.05.34 МЗ МАЈУР 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,25 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 0,06 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,02 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,01 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,15 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 3.031.679,26 0,00 0,00 3.031.679,26 0,36 

Укупно за 
аналитику 

4.05.34   7.851.679,26    

4.05.35 МЗ МАОВИ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 
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241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

72.038,90 0,00 0,00 72.038,90 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 504.102,88 0,00 0,00 504.102,88 0,06 

Укупно за 
аналитику 

4.05.35   649.141,78    

4.05.36 МЗ МАЛА ВРАЊСКА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

472.800,00 0,00 0,00 472.800,00 0,06 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 174.000,74 0,00 0,00 174.000,74 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.36   991.800,74    

4.05.37 МЗ МРЂЕНОВАЦ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

411.000,00 0,00 0,00 411.000,00 0,05 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 288.256,68 0,00 0,00 288.256,68 0,03 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.37   828.256,68    

4.05.38 МЗ МИОКУС 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
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242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

583.623,15 0,00 0,00 583.623,15 0,07 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 146.712,88 0,00 0,00 146.712,88 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.38   733.336,03    

4.05.39 МЗ МИШАР 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 681.020,88 0,00 0,00 681.020,88 0,08 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,05 

Укупно за 
аналитику 

4.05.39   1.350.020,88    

4.05.40 МЗ МИЛОШЕВАЦ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 82.813,00 0,00 0,00 82.813,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.40   87.313,00    

4.05.41 МЗ МАЧВАНСКИ ПРЊАВОР 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,03 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
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243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.185.527,34 0,00 0,00 1.185.527,34 0,14 

Укупно за 
аналитику 

4.05.41   1.515.527,34    

4.05.42 МЗ НАКУЧАНИ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 134.623,14 0,00 0,00 134.623,14 0,02 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

245/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.42   394.623,14    

4.05.43 МЗ ОРИД 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

3.000,01 0,00 0,00 3.000,01 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 161.672,82 0,00 0,00 161.672,82 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.43   196.672,83    

4.05.44 МЗ ОРАШАЦ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

22.250,00 0,00 0,00 22.250,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 131.120,70 0,00 0,00 131.120,70 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.44   157.370,70    
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4.05.45 МЗ ПРЕКИ ШОР 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 2.745.115,18 0,00 0,00 2.745.115,18 0,32 

Укупно за 
аналитику 

4.05.45   2.785.115,18     

4.05.46 МЗ ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

610.000,00 0,00 0,00 610.000,00 0,07 

243/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 

651.184,50 0,00 0,00 651.184,50 0,08 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.46   1.326.184,50     

4.05.47 МЗ ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.402.049,64 0,00 0,00 1.402.049,64 0,17 
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244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,08 

Укупно за 
аналитику 

4.05.47   2.834.049,64    

4.05.48 МЗ ПРЕДВОРИЦА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 216.043,94 0,00 0,00 216.043,94 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.48   278.043,94    

4.05.49 МЗ ПЕТКОВИЦА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

1.252.299,80 0,00 0,00 1.252.299,80 0,15 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 531.209,10 0,00 0,00 531.209,10 0,06 

Укупно за 
аналитику 

4.05.49   2.412.508,90    

4.05.50 МЗ ПЕТЛОВАЧА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,21 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

240/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.452.000,00 0,00 0,00 1.452.000,00 0,17 
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241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 

241/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 569.466,48 0,00 0,00 569.466,48 0,07 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.50   4.714.466,48    

4.05.51 МЗ РАДОВАШНИЦА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 130.367,52 0,00 0,00 130.367,52 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.51   132.367,52    

4.05.52 МЗ РИБАРИ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

239/0 421000 421900 Остали трошкови 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

243/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 

518.288,14 0,00 0,00 518.288,14 0,06 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

169.012,00 0,00 0,00 169.012,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.52   980.300,14    

4.05.53 МЗ СИНОШЕВИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
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239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 285.962,86 0,00 0,00 285.962,86 0,03 
245/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 239.000,00 0,00 0,00 239.000,00 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.53   628.962,86    

4.05.54 МЗ СЛЕПЧЕВИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

239/0 421000 421300 Комуналне услуге 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

242/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

222.200,00 0,00 0,00 222.200,00 0,03 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 685.544,86 0,00 0,00 685.544,86 0,08 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.54   1.321.744,86    

4.05.55 МЗ СЛАТИНА 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 51.291,06 0,00 0,00 51.291,06 0,01 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

19.600,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.55   73.391,06    

4.05.56 МЗ ТАБАНОВИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
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239/0 421000 421200 Енергетске услуге 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,04 
239/0 421000 421300 Комуналне услуге 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 
239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 578.938,68 0,00 0,00 578.938,68 0,07 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

Укупно за 
аналитику 

4.05.56   1.348.938,68    

4.05.57 МЗ ЦУЉКОВИЋ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 437.258,94 0,00 0,00 437.258,94 0,05 
Укупно за 
аналитику 

4.05.57   441.258,94    

4.05.58 МЗ ЦЕРОВАЦ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11 
239/0 421000 421300 Комуналне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

112.064,94 0,00 0,00 112.064,94 0,01 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 370.330,26 0,00 0,00 370.330,26 0,04 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.58   1.521.395,20    

4.05.59 МЗ ШЕВАРИЦЕ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 
239/0 421000 421300 Комуналне услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 
239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
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243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 903.005,14 0,00 0,00 903.005,14 0,11 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

Укупно за 
аналитику 

4.05.59   2.255.005,14    

4.05.60 МЗ ШТИТАР 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 
239/0 421000 421300 Комуналне услуге 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 0,01 
239/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

241/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 0,06 

243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.060.535,78 0,00 0,00 1.060.535,78 0,12 

244/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.60   1.740.535,78    

4.05.61 МЗ ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ 

239/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

239/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 
239/0 421000 421300 Комуналне услуге 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,01 
239/0 421000 421400 Услуге комуникација 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
243/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.639.027,18 0,00 0,00 1.639.027,18 0,19 

Укупно за 
аналитику 

4.05.61   2.804.027,18    

Укупно за 
главу 

4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 98.122.191,84 0,00 596.256,80 98.718.448,64 11,63 

. 
Укупно за 
раздео 

4 ГРАДСКА УПРАВА 830.929.643,84 16.732.000,00 1.196.256,80 848.857.900,64 100,00 

. 
Укупно за БК  0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 830.929.643,84 16.732.000,00 1.196.256,80 848.857.900,64 100,00 
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Назив  локалне власти ГРАД ШАБАЦ 

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ 

Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2018. 
године и планирана пројекција за период XI-XII према 
Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским 

класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на 
економским класификацијама 411 и 412 

Редни 
број 

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 
локалне власти 

Укупан 
број зап. 

у 
октобру 

2018. 
године 

из 
извора 

01 

Маса 
средстава 
за плате на 
извору 01  

Укупан 
број 
зап. у 

октобру 
2018. 
године 

из 
извора 

04 

Маса 
средстава 
за плате 

на 
извору 

04  

Укупан 
број 
зап. у 

октобру 
2018. 
године 

из 
извора 
05-08 

Маса 
средстава 
за плате 
на извору 

05-08   

Укупан 
планиран 
број зап. 

у 
децембру 

2019. 
године из 
извора 01 

Маса 
средстава 
за плате 
на извору 

01 

Укупан 
планиран 
број зап. 

у 
децембру 

2019. 
године из 
извора 04 

Маса 
средстава 
за плате 
на извору 

04 

Укупан 
планиран 
број зап. 

у 
децембру 

2019. 
године из 
извора 
05-08 

Маса 
средстава 
за плате 
на извору 

05-08 

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

1 

Органи и 
службе 
локалне 
власти 218 239.911.223 0   0   218 248.485.802 0   0   

      Изабрана 
лица 13   0   0   13   0   0   

      
Постављена 
лица  12   0   0   12   0   0   

      Запослени 193   0   0   193   0   0   

2 

Установе 
културе                                                                                                                      101 98.606.393 0   0   101 105.478.554 0   0   

      
Постављена 
лица  6   0   0   6   0   0   

      Запослени 95   0   0   95   0   0   
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3 

Остале 
установе из 
области 
јавних служби 
које се 
финансирају 
из буџета 
(навести назив 
установе):                                                                                  6 9.270.861 0 0 0 0 6 9.919.455 0 0 0 0 

1. Туристичка 
организација 4 5.703.332 0   0   4 6.045.393 0   0   

      
Постављена 
лица  1   0   0   1   0       

      Запослени 3   0   0   3   0   0   

2. Центар за 
стручно 
усавршавање 2 3.567.529 0   0   2 3.874.062 0   0   

      
Постављена 
лица  1   0   0   1   0   0   

      Запослени 1   0   0   1   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0       0   0   0   

4. 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   
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5. 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

4 

Дирекције 
основане од 
стране 
локалне 
власти 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

5 

Месне 
заједнице 0 260.964 0   0   0   0   0   

     Изабрана 
лица  0   0   0   0   0   0   
      Запослени 0   0   0   0   0   0   

6 

Предшколске 
установе  320 318.323.781 0   0   320 344.832.883 0   0   

Постављена 
лица 1   0   0   1   0   0   

Запослени 319   0   0   319   0   0   

7 

Нове установе 
и органи 
(навести назив 
установа и 
органа):                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. 0   0   0   0   0   0   
      
Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   
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2. 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

4. 0   0   0   0   0   0   

      
Постављена 
лица                          

      Запослени                         

8 

Укупно за све 
кориснике 
буџетa који се 
финансирају  
са економских 
класификација 
411 и 412 645 666.373.222 0 0 0 0 645 708.716.694 0 0 0 0 

 
      Изабрана 
лица 0   0   0   0   0   0   

 

      
Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

 
      Запослени 0   0   0   0   0   0   

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених 
у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/15 и 81/16 – одлука УС), 

број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број 
запослених на неодређено и одређено време, и то: 

• 227 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 

• 350 запослених у предшколским установама на неодређено време;
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• 109 запослених у установама културе на нео-
дређено време; 

• 6 запослених у установама јавне службе на нео-
дређено време; 

• 652 запослених у јавним предузећима на нео-
дређено време; 

Члан 10. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је Градо-
начелник. 

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначе-
лник. 

Члан 11. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника 
буџетских средстава је функционер (руководилац), 
односно лице које је одговорно за управљање 
средствима, преузимање обавеза, издавање налога 
за плаћање који се извршавају из средстава органа, 
као и за издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету. 

Члан 12. 

За законито и наменско коришћење средстава 
распоређених овом Одлуком, поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних кори-
сника буџетских средстава, одговоран је начелник 
градске управе и руководиоци одељења у оквиру 
градске управе. 

Члан 13. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је 
да редовно прати извршење буџета и најмање два 
пута годишње информише градоначелника и градско 
веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног периода.  

У року од петнаест дана по подношењу извештаја 
из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доста-
вља извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 
буџета и извршења и образложење великих одсту-
пања. 

Члан 14. 

Одлуку о промени апропријације из општих при-
хода буџета и преносу апропројације у текућу 
буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему доноси Градско веће. 

Члан 15. 

Решење о употреби текуће буџетске и сталне 
буџетске резерве на предлог органа управе надле-
жног за финансије доноси Градско веће. 

Члан 16. 

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси 
Градско веће. 

Члан 17. 

Градско веће одговорно је за спровођење фи-
скалне политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском 
систему. 

Члан 18. 

Овлашћује се Градоначелник да у складу са чла-
ном 27ж Закона о буџетском систему, може поднети 
захтев министарству надлежном за послове фи-
нансија за одобрење фискалног дефицита изнад 
утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат 
реализације јавних инвестиција. 

Члан 19. 

Новчана средства буџета града, директних и 
индиректних корисника средстава тог буџета, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени 
у консолидовани рачун трезора града, воде се и де-
понују на консолидованом рачуну трезора.  

Члан 20. 

Корисници буџетских средстава приликом доде-
љивања уговора о набавци добара, пружању услуга 
или извођењу грађевинских радова, морају да посту-
пе у складу са Законом о јавним набавкама („Слу-
жбени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Члан 21. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 
2019. години по посебном акту (решењу) који доноси 
Градоначелник, на предлог надлежног органа за 
финансије, у оквиру следећих раздела: 

• раздео 1: Скупштина града; 

• раздео 2: Градоначелник; 

• раздео 3: Градко веће; 

• раздео 4: Градска управа; 

• раздео 5: Градско јавно правобранилаштво.  

Члан 22. 

Обавезе које преузимају директни и индиректни 
корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком 
одобрена и пренета. 

Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у 
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, 
могу преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и захтева плаћање у више година, 
на основу предлога органа надлежног за послове 
финансија, уз сагласност Градског већа, а највише 
до износа исказаних у плану капиталних издатака из 
члана 5. ове Одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да 
пре покретања поступка јавне набавке за преузи-
мање обавеза по уговору за капиталне пројекте 
прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 
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Корисник буџетских средстава, који одређен ра-
сход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво 
врши из прихода из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2019. години у складу са 
одобреним апропријацијама у тој години, а неизвр-
шене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину 
и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на 
терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

Члан 23. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе 
морају бити извршене искључиво на принципу гото-
винске основе са консолидованог рачуна трезора, 
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен 
другачији метод. 

Члан 24. 

Корисници буџетских средстава преузимају оба-
везе само на основу писаног уговора или другог пра-
вног акта, уколико законом није другачије прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико 
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 
3. Закона о буџетском систему. 

Члан 25. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава 
извршавају се сразмерно оствареним примањима 
буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци 
буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе 
утврђене законским прописима на постојећем нивоу 
и минимални стални трошкови неопходни за несме-
тано функционисање корисника буџетских средстава.  

Члан 26. 

Средства распоређена за финансирање расхода 
и издатака корисника буџета, преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у 
тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе ко-
мплетну документацију за плаћање (копије). 

Члан 27. 

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2019. години само у 
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, 
при чему су, у складу са истим чланом Закона, Гра-
доначелник, односно лице које он овласти, одговорни 
за ефикасност и сигурност тог инвестирања.  

Члан 28. 

Градско веће доноси програм рационализације 
којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, 
укључујући и одређене критеријуме за извршење тог 
програма, и о томе обавести Скупштину града. 

Корисник буџетских средстава не може, без пре-
тходне сагласности Градоначелника засновати радни 

однос са новим лицима до краја 2019. године, уко-
лико средства потребна за исплату плата тих лица 
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у 
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 
буџетском кориснику и програмом рационализације 
из става 1. овог члана. 

Члан 29. 

Директни и индиректни корисници буџетских сре-
дстава у 2019. години обрачунату исправку вре-
дности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад.  

Члан 30. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, 
који може да настане услед неуравнотежености 
кретања у приходима и расходима буџета, град се 
може задужити у складу са одредбама члана 35. 
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 
61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015). Одлуку о 
задуживању доноси градоначелник. 

Члан 31. 

Градоначелник града доноси одлуку о задужи-
вању за капиталне инвестиционе расходе у складу 
са чланом 36. Закона о јавном дугу („Службени 
гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).  

Члан 32. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 
извршења буџета до 31. децембра 2019. године, сре-
дства која нису утрошена за финансирање расхода у 
2019. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града Шапца за 2019. 
годину.  

Члан 33. 

Изузетно, у случају да се буџету града Шапца из 
другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) 
определе актом наменска трансферна средства, 
укључујући и наменска трансферна средстава за 
надокнаду штете услед елементарних непогода, као 
и у случају уговарања донације, чији износи нису 
могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, 
орган управе надлежан за финансије на основу тог 
акта отвара одговарајуће апропријације за извршење 
расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона 
о буџетском систему. 

Члан 34. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за 
реализацију обавеза других корисника јавних сре-
дстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора 
неће се вршитти уколико ови корисници нису добили 
сагласност на финансијски план на начин прописан 
законом, одоносно актом Скупштине града и уколико 
тај план нису доставили Управи за трезор. 



Страна 324 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

Члан 35. 

У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун 
исплата божићних, годишњих и других врста накнада 
предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима, за директне и индиректне кориснике сре-
дстава буџета, осим јубиларних награда за запо-
слене који су то право стекли у 2019. години. 

Такође, у 2019. години не могу се исплаћивати 
запосленима код директних и индиректних корисника 
буџетских средстава локалне власти награде и бо-
нуси који према међународним критеријумима пре-
дстављају нестандардне, односно нетранспарентне 
облике награда и бонуса. 

Члан 36. 

Корисник буџетских средстава, који одређен ра-
сход и издатак извршава из других извора прихода и 
примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – 
Приходи из буџета), обавезе може преузимати само 
до нивоа остварења тих прихода или примања, 
уколико је ниво остварених прихода и примања мањи 
од одобрених апропријација. 

Корисник буџетских средстава код кога у току го-
дине дође до умањења одобрених апропријација из 
разлога извршења принудне наплате, за износ ума-
њења предузеће одговарајуће мере у циљу прилаго-
ђавања преузете обавезе, тако што ће предложити 
умањење обавезе, односно продужење уговорног 
рока за плаћање или отказати уговор. 

Члан 37. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и 
услуге корисника буџетских средстава имају расходи 
за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и 
одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе по основу сталних трошкова, трошкова те-
кућих поправки и одржавања, материјала, као и по 
основу капиталних издатака измире у року утврђе-
ном законом који регулише рокове измирења новчаних 
трансакција у комерцијалним трансакцијама. 

Члан 38. 

Директни и индиректни корисници буџета који 
користе пословни простор у државној својини, а 
финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп 
у 2019. години. 

Члан 39. 

Јавна предузећа чији је оснивач град, затим пра-
вна лица у којима град има директну или индиректну 
контролу над капиталом од 50% и друга правна лица 
у којима јавна средства чине 50% прихода, оства-
рену добит по завршном рачуну за 2018. годину у 
висини од 90% уплатиће на рачун буџета града а 
најкасније до 30. новембра 2019. године. 

Члан 40. 

Извештај екстерне ревизије о финансијским изве-
штајима по члану 79. Закона о буџетском систему 
саставни је део завршног рачуна за 2019. годину. 

Члан 41. 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и 
објавити у „Службеном листу града Шапца“. 

Члан 42. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-116/2019-15 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

При изради Одлуке о ребалансу буџета града 
Шапца за 2019. годину, пошло се од Закона о лока-
лној самоуправи, Закона о финансирању локалних 
самоуправа („Службени гласник РС“ број 62/2006, 
47/201, 93/2012,99/2013,125/2014,95/2015 и 83/2016), 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,-103/2015, 99/16, 
113/2017, 95/2018 и 31/2019), Чланом 20. и 32. Закона о 
локалној самоуправи и Упутства за припрему Одлуке 
о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекци-
јама за 2019. и 2020. годину. 

Законом о буџетском систему прописано је да се 
буџет града доноси за једну календарску годину. 

Законом о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС“, број 

129/07) утврђени су послови и задаци града, као и 
извори средстава којима се ти послови финансирају. 
У буџету града средства се обезбеђују из изворних 
прихода јединица локалне самоуправе и прихода од 
осталих нивоа власти. 

Наведеним законом утврђено је да буџету је-
динице локалне самоуправе припадају приходи и 
примања и то:  

А) Приходи од осталих нивоа власти: 

1. Уступљени приходи 

1.1. порези на доходак грађана 

1.2. порез на наслеђе и поклон 

1.3. порез на пренос апсолутних права 

1.4. приходи од уступљених накнада 

2. Трансфери 

2.1 - Општи трансфер 

Право на општи трансфер имају све јединице 
локалне самоуправе па и град Шабац. 
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2.2 - Трансфер солидарности 

Трансфер солидарности распоређује се јединицама 
локалне самоуправе сходно групи и развијености.  

Град Шабац спада у II групу развијености. 

2.3 - функционални трансфери 

При пројекцији буџета за 2019. годину пошло се 
од остварених прихода и примања из претходне 
године.  

Б) Изворни приходи јединице локалне само-
управе 

1) порез на имовину, осим пореза на пренос апсо-
лутних права и пореза на наслеђе и поклон; 

2) локалне административне таксе; 

3) локалне комуналне таксе; 

4) боравишна такса; 

5) накнаде за коришћење јавних добара, у складу 
са законом; 

6) концесиона накнада; 

7) друге накнаде у складу са законом; 

8) приходи од новчаних казни изречених у пре-
кршајном поступку за прекршаје прописане актом 
скупштине јединице локалне самоуправе, као и одуз-
ета имовинска корист у том поступку; 

9) приходи од давања у закуп, односно на кори-
шћење непокретности и покретних ствари у својини 
Републике Србије, које користи јединица локалне 
самоуправе, односно органи и организације јединице 
локалне самоуправе и индиректни корисници њеног 
буџета; 

10) приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности и покретних ствари у 
својини јединице локалне самоуправе; 

11) приходи настали продајом услуга корисника 
средстава буџета јединице локалне самоуправе чије 
је пружање уговорено са физичким и правним 
лицима; 

12) приходи од камата на средства буџета једи-
нице локалне самоуправе; 

13) приходи по основу донација јединици локалне 
самоуправе; 

14) приходи по основу самодоприноса; 

15) други приходи утврђени законом. 

На изнетим законским решењима темељи се 
буџет града Шапца који се предлаже Одлуком о 
ребалансу за 2019. годину у укупном износу од 
4.704.033.000 динара.  

Приходи  

Укупан обим прихода буџета града Шапца који се 
предлажу Одлуком о ребалансу буџета града за 2019. 
годину, износе 4.704.033.000 динара. 

При процени могућег обима прихода и примања у 
буџету града Шапца за 2019. годину, Одлуком о 

ребалансу буџета пошло се од 370.016.256,80 
динара трансферних средстава (733) из буџета 
Републике Србије (што је учешће од 7,87% у укупно 
планираним приходима буџета).  

Порез на доходак, добит и капиталне добитке 
(група 711) планирани су у укупном износу од 
1.722.403.000 динара, што је 36,62 % укупно плани-
раних прихода буџета. 

Порез на имовину (група 713) планирани су у 
износу од 608.001.000 динара, што је 12,93 % укупно 
планираних прихода. 

Порез на добра и услуге (група 714) планиран је у 
износу од 158.207.034,77 динара, што чини 3,36 % 
укупно планираних прихода буџета. 

Други порези (група 716) планирани су у износу 
од 75.000.000 динара, што чини 1,59 % укупно 
планираних прихода буџета. 

Приходи од имовине (група 741) планирани су у 
износу од 68.650.000 динара, што је 1,46 % у односу 
на укупно планиране приходе. 

Приходи од продаје добара и услуга (група 742) 
планирани су износу од 234.032.000 динара, што 
чини 4,98 % укупно планираних прихода. 

Приходи од новчаних казни и одузете имовинске 
користи (743) планирани су у износу од 55.700.000 
динара, што чини 1,18% укупно планираних буџе-
тских средстава.  

Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица (744) планирани су у износу од 31.000.000 
динара, што чини 0,66% укупно планираних буџе-
тских средстава. 

Мешовити и неодређени приходи (745) планирани 
су у износу од 59.090.095,20 динара што је 1,26 % 
укупних прихода буџета.  

Примања од продаје непокретности (811) пла-
нирана су у износу од 408.100.000 динара, што чини 
8,68 % укупних прихода и примања.  

Предлог прихода и примања буџета за 2019. 
годину са процентуалним учешћем у укупним прихо-
дима дат је у Табели– План прихода. 

Расходи 

За расходе и издатке који се финансирају из 
буџета града, Одлуком о ребалансу буџета града за 
2019. годину распоређују се средства у укупном 
износу од 4.704.033.000 динара и иста ће бити 
распоређена у складу са програмским класифика-
цијама.  

Расходи који се финансирају из сопствених 
прихода буџетских корисника распоређени су у 
износу од 16.732.000 динара. 

Планираним средствима предвиђено је да се 
финансирају најнеопходнији расходи такозвана 
„класична буџетска потрошња“ и приоритетна ула-
гања у инвестиције и општу комуналну потрошњу. 
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Буџет града је ограниченог обима па самим тим 
није било могуће удовољити и прихватити све 
захтеве како корисника буџета тако и грађана и 
осталих учесника партиципативног буџетирања. 

Предложени распоред буџетских средстава по-
дразумева рационално располагање средставима, уз 
неопходне мере штедње, тако да је било неопходно 
утврдити приоритете у извршавању расхода и изда-
така у 2019. години. 

При распоређивању средстава за плате и до-
датке запослених пошло се од Закона о платама у 
државним органима и јавним службама („Службени 
гласник РС“, број 34/01) Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код кори-
сника јавних средстава („Сл. гласник“ бр. 116/2014). 
Саставни део Одлуке је Број запослених у 2019. 
години. Плате и додаци запослених у укупним расхо-
дима буџета учествују са 15,06 %. 

За опште услуге локалне самоуправе укупна пла-
нирана средства Одлуком о ребалансу буџета града 
Шапца износе 1.410.703.006 динара,што чини 29,98 
% укупних расхода.  

У оквиру средстава за финансирање основнoг и 
средњег образовање опредељено је 346.318.562 
динара, што чини 7,36% укупних расхода. 

За финансирање установа из области културе и 
информисања распоређена су средства у укупном 
износу од 248.732.957 динара, што је 5,29 % укупних 
расхода.  

Опредељена средства за финансирање спорта и 
омладине износе 257.800.000 динара, што је 5,48 % 
укупних расхода. 

За област социјалне заштите планирана су 
средства у износу од 172.480.500 динара, што је 3,67 
% укупних расхода 

Предшколско образовање и друштвена брига о 
деци чине 10,38 % укупних расхода (488.132.800 
динара). 

Укупна планирана средства за инвестициона 
улагања износе 1.320.688.000 динара или 28,08 % 
укупних расхода. 

Имајући у виду да се јавна потрошња може фина-
нсирати само из реалних извора, то ће коришћење 
средстава из буџета града у 2019. години бити у 
директној зависности од остварења прихода пре-
двиђених буџетом.  

Сви корисници буџета морају се понашати крајње 
дисциплиновано при наменском коришћењу 
буџетских средстава по свим апропријацијама. 

На основу изложеног, предлаже се Скупштини 
града да усвоји предложену Одлуку о ребалансу 
буџета у датом тексту. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

003 

На основу члана 39. и члана 131. Статута града 
Шапца („Сл. лист града Шапца" бр. 5/19), Скупштина 
града Шапца на седници одржаној дана 26.06.2019. 
донела је 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2019 - 

2021. ГОДИНА 

• УСВАЈА СЕ Програм капиталних инвестиција 
Града Шапца за период 2019 - 2021. година 

• Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-117/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

004 

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гласник РС" број 129/2007, 83/2014- др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), и члана 127. 
Статута Града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 
5/2019), Скупштина града Шапца, на својој седници 
дана 26.06.2019. године доноси: 

О Д Л У К У  

Покреће се поступак оцене уставности и закони-
тости Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Србије" број 25/2019) и то члана 
262. истог закона, пред Уставним судом Републике 
Србије. 

Ову одлуку објавити у "Сл. листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-133/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

005 

На основу члана 13. Закона о изменама и 
допунама Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 95/18) и чланова 39. и 131. Статута 
града Шапца („Службени лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
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05/19), Скупштина града Шапца дана 26.06.2019. 
године доноси следећи 

З А К Љ У Ч А К  

УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађе-
ности планираних и реализованих активности из 
програма пословања јавних предузећа чији је оснивач 
град Шабац запериод од 01.01.2019. до 31.03.2019. 
године. 

Саставни део овог Закључка је Информација о 
степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања јавних предузећа 
чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2019. 
до 31.03.2019. године. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа града Шапца - 
Одељење за финансије да овај Закључак достави 
Министарству привреде Републике Србије. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 06-31/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

006 

Наоснову члана 59. Закона о јавним предузећима, 
(„Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 39. и 131. Статута 
града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 5/19), 
Скупштина града Шапца, на седници од 26.06.2019 
донела је: 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ" ЗА 2019. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс Програма 
пословања Јавног предузећа „Инфраструкгура Шабац" 
за 2019. год. који је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа „Инфраструктура Шабац" на седници 
одржаној 10.06.2019. год. број 1756-01/2019. 

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-130/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

007 

На основу члана 61. Закона о јавним предузе-
ћима, („Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 

5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
26.06.2019 донела је: 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 
ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ" ЗА 2019. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс Посебног 
програм коришћења буџетске помоћи Јавног преду-
зећа „Инфраструктура Шабац" за 2019. год. који је 
донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Инфра-
структура Шабац" на седници одржаној 10.06.2019. 
год. број 1756-01/19. 

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-131/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

008 

Нa oснoву члaна 46. и 51 б Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/18), 
члaнa 99. Стaтутa грaдa Шaпцa (“Службeни лист 
грaдa Шaпцa” брoj 32/08), Скупштина грaдa Шaпцa, 
дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗРAДИ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛAНA 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ" - РЕВИЗИЈА 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изрaди 
Треће измене и допуне плaнa генералне рeгулaциje 
"Шабац" - ревизија у Шапцу (у даљем тексту, ИД 
РПГР-3), којим ће се дефинисати нови или кориго-
вати постојећи услови за уређење и изградњу унутар 
четири урбанистичка блока. 

Члaн 2. 

Граница обухвата ИД РПГР-3 обухвата: 

- регулацију планиране саобраћајнице између 
блокова 40 и 41, 

- део урбанистичког блока бр. 383, у површини 
од око 88 ари, 

- урбанистички блокови број 399 и 400, у по-
вршини од око 3,4 хектара. 
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Члaн 3. 

Плански основ за израду ИД РПГР-3 предста-
вљају планови ширег подручја. Обавезе, услови и 
смернице из планских докуманата и стечене обавезе 
су садржане у одредбама:  

• Закона о просторном плану Републике Србије 
од 2010. до 2020.г ("Сл. гласник РС", бр. 88/10), 

• Регионалног просторног плана за подручје 
Колубарског и Мачванског округа ("Сл. гласник РС", 
11/15), 

• Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 
21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени гласник 
РС", број 40/11), 

• Просторног плана Града Шапца (“Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 7/12) 

• Генералног плана за Шабац и приградска 
насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и 
Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр. 10/08), 

Документацију од значаја за израду плана чини 
План генералне регулација "Шабац" - ревизија 
(“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева”, бр. 18/15, 23/15, 16/18 и 5/19). 

ИД РПГР-3 ће се радити на ажурној катастарско-
топографској подлози у дигиталном облику, са 
катастром подземних водова. 

Члан 4 

ИД РПГР-3 ће се заснивати на начелима рацио-
налног коришћења земљишта подстицањем мера 
урбане обнове и реконструкције, учешћа јавности и 
хоризонталне и вертикалне координације а све у 
складу са чланом 3 Закона о планирању и изградњи 
(“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-
одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 
98/13-одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/18). 

Члан 5 

Циљ израде ИД РПГР-3 се заснива на: 

- промени границе површина јавне и осталих 
намена - промени регулације саобраћајнице иза "Дома 
војске" у циљу стварања предуслова за реконстру-
кцију објекта у постојећем габариту, 

- промени границе површине јавних и осталих 
намена у делу блока 383, кат.п.бр. 6918/10, 6918/9 и 
6918/8 КО Шабац - дефинисање регулације присту-
пне саобраћајнице на кат.п.бр. 6918/10 КО Шабац у 
складу са изведеним стањем и дефинисање нових 
правила парцелације и препарцелације ради лакшег 
решавања имовинско-правних односа, и 

- дефинисање услова за промену намене по-
вршина у блоковима 399 и 400 (промена планиране 
намене спортско рекреативних површина у немену: 
РзЗ: радна зона Запад). 

Члан 6 

Концептуални оквир планирања ИД РПГР-3 се 
заснива на препознавању конкретних проблема на 
подручју обухвата измене и допуне плана. Након ко-
нтинуираног праћења промена релевантних зако-
нских и других аката, захтева инвеститора, пројеката, 
студија и других аката који имају утицај на просторна 
и урбанистичка решења и процене могућности по-
бољшања и унапређивања планских решења, извр-
шиће се усаглашавање и побољшање одређених 
сегмената постојећег урбанистичког плана. 

Члaн 7. 

Рoк зa изрaду ИД РПГР-3 из члaнa 1. oвe Oдлукe 
изнoси три месеца од дана доношења одлуке о 
приступању.  

Члaн 8. 

Срeдствa зa изрaду ИД РПГР-3 oбeзбeђуje 
инвеститор, Град Шабац. Носилац изрaде ИД РПГР-3 
је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ИД 
РПГР-3 је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац“ из 
Шапца. 

Члaн 9. 

У складу са чланом 51б Закона o плaнирaњу и 
изгрaдњи "Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/18), 
пошто се ради о мањој измени и допуни плана, неће 
се спроводити поступак раног јавног увида а јавни 
увид ће се спровести у року од 15 дана, у про-
сторијама ЈП „Инфраструктура Шабац“, Шапца којем 
је поверена израда плана. 

Члaн 10. 

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaнирaњу 
и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/18), 
састaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не 
израђује стратешка процена утицаја плана на 
животну средину на основу Мишљења Одељења за 
инспекцијске и стамбено комуналне послове градске 
управе Шабац (бр. 501-4-9/2019-08 од 21.03.2019).  

Члaн 11. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбja-
вљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-139/2019-14 од 26.06.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 329 

 

 

009 

Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 99. Стaтутa 
грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 
32/08), Скупштина грaдa Шaпцa дoнeла je:  

О Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПЛAНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ШАБАЦ" - РЕВИЗИЈА 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину Треће измене и 
допуне плaнa генералне рeгулaциje "Шабац" - 
ревизија у Шапцу (у даљем тексту: ИД РПГР-3). 

Члан 2. 

Граница обухвата ИД РПГР-3 обухвата: 

- регулацију планиране саобраћајнице између 
блокова 40 и 41, 

- део урбанистичког блока бр. 383, у површини 
од око 88 ари, 

- урбанистички блокови број 399 и 400, у по-
вршини од око 3,4 хектара. 

Члан 3. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси на основу мишљења Одељења за инспе-
кцијске и стамбено комуналне послове градске управе 
Шабац (бр. 501-4-9/2019-08 од 21.03.2019.) које је 
донето у складу са Критеријумима за утврђивање 
могућности значајних утицаја на животну средину 
планова и програма и доношење одлуке о изради 
стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. 
Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну 
срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) у 
складу са планираном наменом површина у обухвату 
урбанистичког плана. 

Према Плану генералне регулације "Шабац" - 
ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15, 16/18 и 
5/19), предметно подручје захвата урбанистичке 
блокове или њихове делове са јасно дефинисаним 
доминантним и компатибилним наменама. 

Циљ израде ИД РПГР-3 се заснива на: 

- промени границе површина јавне и осталих 
намена - промени регулације саобраћајнице иза "Дома 
војске" у циљу стварања предуслова за реконстру-
кцију објекта у постојећем габариту, 

- промени границе површине јавних и осталих 
намена у делу блока 383, кат.п.бр. 6918/10, 6918/9 и 
6918/8 КО Шабац - дефинисање регулације присту-

пне саобраћајнице на кат.п.бр. 6918/10 КО Шабац у 
складу са изведеним стањем и дефинисање нових 
правила парцелације и препарцелације ради лакшег 
решавања имовинско-правних односа, и 

- дефинисање услова за промену намене по-
вршина у блоковима 399 и 400 (промена планиране 
намене спортско рекреативних површина у немену: 
РзЗ: радна зона Запад). 

Стратешке одредбе и услови планова вишег реда 
и ширег подручја које су уграђене у Плaн генералне 
рeгулaциje "Шабац" - ревизија, нису предвиђене за 
измену. 

На основу одредби Стратешке процене Гене-
ралног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, 
Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар 
(решење бр. 501-4-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се 
примењује и за План генералне регулације "Шабац" - 
ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15 и 16/18), 
поглавље 6.1. Стратешке процене на нижим хијера-
рхијским нивоима, дефинисано је да обавезу израде 
Стратешке процене утицаја на животну средину 
процењује надлежно одељење локалне самоуправе, 
у складу са законом и планираном наменом. 

Члан 4. 

Срeдствa зa изрaду ИД РПГР-3 oбeзбeђуje инве-
ститор, Град Шабац. Носилац изрaде ИД РПГР-2 је 
надлежни орган локалне самоуправе. Израда ИД 
РПГР-3 је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац“ из 
Шапца. 

Члан 5. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о изради 
Треће измене и допуне плaнa генералне рeгулaциje 
"Шабац" - ревизија у Шапцу. 

Члан 6. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбja-
вљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-152/2019-14  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснову члана 27 и 35 Закона o планирању и 
изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 
64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-
одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 
31/19) и члaнa 39 Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист 
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града Шaпца” бр. 5/19), Скупштинa града Шапца, нa 
свojoj сeдници oдржaнoj дaнa 26.06.2019. гoдинe, 
дoнeлa je: 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПОЦЕРСКИ 

ПРИЧИНОВИЋ" - ПРВА ИЗМЕНА  

Члан 1. 

Усваја се Измена и допуна Плана генералне 
регулације "Поцерски Причиновић" - прва измена. 

Члан 2. 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
"Поцерски Причиновић" - прва измена обухвата 
следеће локације: 

Локација 1: насељско гробље у Улици Роберта 
Толингера, целе катастарске парцеле број: 3524, 
3525, 236/1, 236/3 и 236/4 КО П. Причиновић и део 
катастарске парцеле број: 526 КО Поцерски Причиновић. 
Површина обухвата износи око 4,4 ha. 

Локација 2: зона становања уз планирану Нову 16 
из Улице Ђорђа Нешића. Изменом су обухваћене кат 
.п.бр: 2329/1, 2327, 2322 и 2318/2 КО П. Причиновић. 
Површина обухвата износи око 12,5 ари. 

Локација 3: зона пољопривредног земљишта, кат. 
п.бр. 414/1, 414/2 и 420 КО П. Причиновић. Површина 
обухвата је око 2,9 ha. 

Члан 3. 

Основни циљеви израде Прве измене и допуне 
Плана генералне регулације "Поцерски Причиновић" су: 

• ЛОКАЦИЈА 1 - Основни циљ ИДПГР-1 је пла-
нирање проширења површине гробља на суседну 
кат.п.бр. 3525 КО П. Причиновић чиме ће се намена 
рурално становање - етно зоне, укинути и уместо ње 
дефинисати намена: Комунални објекти - гробље. 
Планирањем гробља на овој парцели, површине које 
су сада предвиђене за проширење ће променити 
намену у пољопривредно земљиште. 

Концепција уређења простора се заснива на 
потреби обезбеђења места за сахрањивање у 
наредном периоду. 

• ЛОКАЦИЈА 2 - Концепција уређења простора 
се заснива на укидању дела планиране површине 
јавне намене и обезбеђење услова да све парцеле у 
обухвату добију приступ на површину јавне намене. 

• ЛОКАЦИЈА 3 - Концепција уређења простора 
сезаснива на захтеву за дефинисањем услова за 
промену намене пољопривредног земљишта у радну 
зону, дефинисање границе грађевинског подручја и 
дефинисање правила уређења и грађења на предме-
тним парцелама. 

Члан 4. 

Прва измена и допуна Плана генералне регула-
ције "Поцерски Причиновић" састоји се из текстуалног и 
графичког дела. Текстуални део Плана објављује се 
у "Службеном листу града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

Текстуални део садржи: 

А TEКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА  

I ОПШТИ ДЕО 

I 1. Правни основ  

I 2. Плански основ и извод из плана ширег по-
дручја - Извод из ПГР "Шабац" - Ревизија 

I 3. Опис постојећег стања  

II ПЛАНСКИ ДЕО 

II 1 Правила уређења 

II 1.1. Концепција уређења простора  

II 1.2. Опис обухвата плана са пописом катаста-
рских парцела 

II 1.3. Намена површина 

II 1.4. Урбанистички и други услови за изградњу 
површина и објеката јавне намене, саобраћајне 
мреже и друге инфраструктуре 

II 1.5. Услови и мере заштите природних и непо-
кретних културних добара и заштите природног и 
културног наслеђа, животне средине и живота и 
здравља људи 

II 1.6. Инжењерско-геолошки услови изградње 

II 1.7. Услови којима се површине и објекти јавне 
намне чине приступачним особама са инвалиди-
тетом у складу са стандардом приступачности 

II 1.8. Локације за које се обавезно раде планови 
детаљне регулације и урбанистичко-техничка доку-
ментација 

II 1.9. локације за које је обавеза расписивања 
јавних архитектонских и урбанистичких конкурса и 
израде додатне документације 

II 1.10. Општа правила уређења простора, пра-
вила и услови усмеравајућег карактера и остали 
услови уређења за даљу планску разраду и израду 
урбанистичко-техничких докумената 

II 1.10.1. Организација и намена простора 

II 1.10.2.Израда планова детаљне регулације, 
урбанистичких пројеката и пројеката парцелације/пре-
парцелације 

II 1.11. Остали елемнети значајни за спровођење 
плана 

II 2. Правила грађења 

II 2.1.Општа правила грађења 

II 2.2. Посебна правила уређења и грађења  
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III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 

- Граница обухвата ИД ПГР - Локација 1 
(Р=1:5000) 

- Граница обухвата ИД ПГР - Локација 2 
(Р=1:2500) 

- Граница обухвата ИД ПГР - Локација 3 
(Р=1:5000) 

- План намене површина - Локација 1 (Р=1:5000) 

- План намене површина - Локација 2 (Р=1:2500) 

- План намене површина - Локација 3 (Р=1:5000) 

- План нивелације и регулације (грађевинске 
линије) - Локација 1 (Р=1:5000) 

- План нивелације и регулације (грађевинске 
линије) - Локација 2 (Р=1:2500) 

- План нивелације и регулације (грађевинске 
линије) - Локација 3 (Р=1:5000) 

- Попречни профил (Р=1:100) 

- План водовода и канализације - Локација 1 
(Р=1:5000) 

- План електронских комуникација - Локација 1 
(Р=1:5000) 

- План гасовода - Локација 1 (Р=1:5000) 

- Спровођење плана и даља планска разрада - 
Локација 1 (Р=1:5000) 

- Спровођење плана и даља планска разрада - 
Локација 3 (Р=1:5000) 

Члан 5. 

Стручна обрада Измене и допуне Плана генера-
лне регулације "Поцерски Причиновић" - прва измена, 
поверена је Јавном предузећу "Инфраструктура" 
Шабац, а одговорни урбаниста је Славица Ференц, 
дипл.инж.арх. (број лиценце 200 0038 03). 

Члан 6. 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
"Поцерски Причиновић" - прва измена, са докуме-
нтацијом, чува се трајно у Градској управи града 
Шапца. 

Члан 7. 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
"Поцерски Причиновић"-прва измена мора бити до-
ступна на увид јавности (правним и физичким 
лицима) у току важења плана у седишту доносиоца и 
на интернет страни града Шапца. 

Члан 8. 

Ступањем на снагу овог плана, План генералне 
регулације "Поцерски Причиновић" (“Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, 
бр. 17/13) престаје да се примењује у оквиру граница 
измена и допуна које су дефинисане овим планом. 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-140/2019-14 од 26.06.2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

И З М Е Н A  И  Д О П У Н A  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
"ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ"  - прва измена 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

I  ОПШТИ ДЕО 

Измене и допуне плана генералне регулације 
"Поцерски Причиновић" - прва измена (у даљем тексту 
ИДПГР-1), раде се на основу одредби члана 35 и 51б 
Закона o планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, 
бр. 72/09,  81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 
132/14, 145/14 и 83/18) и Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15). 

У складу са чланом 51б Закона и одлуком о 
изради плана, пошто се ради о мањој измени и 
допуни плана, није спроведен поступак раног јавног 
увида. 

Измене су иницирали: Град Шабац за локацију 1, 
група грађана за локацију 2 (Мићић Љиљана, Мићић 
Снежана, Станкић Весна и Добросављевић Драгица) 
и Срећко Милошевић за локацију 3. 

Граница обухвата ИД РПГР-1 обухвата: 

• Локација 1: насељско гробље у Улици Роберта 
Толингера, целе катастарске парцеле број: 3524, 
3525, 236/1, 236/3 и 236/4 КО П. Причиновић и део 
катастарске парцеле број: 526 КО Поцерски 
Причиновић. Површина обухвата износи око 4,4 ha. 

• Локација 2: зона становања уз планирану Нову 
16 из Улице Ђорђа Нешића. Изменом су обухваћене 
кат.п.бр: 2329/1, 2327, 2322 и 2318/2 КО П. Причиновић. 
Површина обухвата износи око 12,5 ари. 

• Локација 3: зона пољопривредног земљишта, 
кат.п.бр. 414/1, 414/2 и 420 КО П. Причиновић. 
Површина обухвата је око 2,9 ha. 

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду ИД РПГР-1 садржан је у 
одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник 
РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 
132/14, 145/14 и 83/18), 
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• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15), 

• Правилника о општим правилима за парце-
лацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 
22/15), 

• Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града Шaпца” 
бр. 32/08 и 33/16) 

• Одлуке о изради Измене и допуне плана 
генералне регулације "Поцерски Причиновић" - прва 
измена ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева" број 5/19), 

• Одлуке да се израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину Измене и допуне плана 
генералне регулације "Поцерски Причиновић" - прва 

измена ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева" број 5/19). 

Документација од значаја за израду плана је је 
ПГР ''Поцерски Причиновић'' ("Сл. лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева” брoj 
17/13). 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ 
ПОДРУЧЈА - ИЗВОД ИЗ ПГР "ПОЦЕРСКИ 

ПРИЧИНОВИЋ" 

ЛОКАЦИЈА 1 

Локација 1: целе катастарске парцеле број: 3524, 
3525, 236/1, 236/3 и 236/4 КО П. Причиновић и део 
катастарске парцеле број: 526 КО Поцерски 
Причиновић. Површина обухвата износи око 4,4 ha. 

 
 

 
Слика 1: Извод из ПГР "П. Причиновић" са границом обухвата Локације 1, постојећом наменом и 

планираним променама 
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Општа правила уређења и грађења за зоне у обухвату ИДПГР-1 (карактеристични изводи): 

ТНЦ 8-КОМУНАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ  

ПOДЗOНA ТНЦ 8а ГРOБЉA 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Плaнoм сe утврђуjу услoви зa: изгрaдњу oбjeкaтa нa плaнирaним и нeизгрaђeним дeлoвимa грoбaљa, зa 
рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и кoмплeксa. 

Планом се предвиђа проширење гробља тако да ће капацитети задовољити потребе у планском периоду. 

Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, кoлскe и пeшaчкe 
сaoбрaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe (вeрски, сaлe 
зa пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe и цвeћa и сл). За проширење гробља 
одн дефинисања јавне намене неопходна је израда Плана детаљне регулације 

За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa oбjeкaтa Поред основне намене могуће су намене искључиво у функцији основне намене- 
верске активности , продаја свећа и погребне опреме, цвећа и сл. 

прaвилa 
пaрцeлaциje 

Плaнoм су дeфинисaнe нeoпхoднe пoвршинe зa прoширeњe грoбљa у склaду сa 
пoтрeбaмa. 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 6,0 
м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пo-
вршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму 
грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 
пaрцeлe. 

грaђeвинскe линиje Грађевинске линије ће се дефинисати приликопм израде 
Планова детаљне регулације и/или Урбанистичког пројекта. 

 

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa 

Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5м удaљeни oд 
мeђa. 

крoвoви Нa глaвним oбjeктимa (кaпeлaмa) су дoзвoљeнe свe 
врстe крoвoвa. Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси 
крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 33°. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

oдвoђeњe aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa 
пaртeрних пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их 
пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли дeфи-
нишe сe у oднoсу нa пoстojeћи вeрски oбjeкaт и услoвe 
зaштитe њeгoвe oкoлинe. 

Спрaтнoст зa нoвe верске oбjeктe сe нe дeфинишe oбзи-
рoм на специфичност истог. Висина верског објекта ће се 
дефинисати Урбaнистичким прojeктом. 

пaркирaњe У oквиру пoстojeћих грoбљa сe нe мoгу фoрмирaти пaркинг прoстoри изузев испод 
заштитне зоне далековода, где постоји могућност паркирања. Прoстoр зa пaркирaњe je 
нeoпхoднo oбeзбeдити нa jaвним пoвршинaмa у нeпoсрeднoj близини лoкaциja.  

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Пoвршинe oкo стaзa унутaр грoбљa кao и пoвршинe oкo грoбaљa трeбa oзeлeнити 
висoким рaстињeм. У oквиру oвих пoвршинa дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми и вeрских 
или спoмeн oбeлeжja.Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% 
пoвршинe кoмплeксa.  

Зeлeнe пoвршинe у oквиру грoбљa су њихoв сaстaвни дeo: дрвoрeди, пaркoвскo 
зeлeнилo, линeaрнo, пaртeрнo и зaштитнo изoлaциoнo зeлeнилo. 
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Дуж глaвних aлeja прeдвиђajу сe двoрeднe сaдницe чeтинaрa или лишћaрa висoкoг 
узрaстa. Нa укрштaњу стaзa и нa другим пoгoдним мeстимa фoрмирajу сe мaњe, пaртeрнo 
урeђeнe пoвршинe - прoширeњa сa прoстoрoм зa oдмoр, чeсмoм, клупaмa, нaдстрe-
шницoм и зeлeнилoм. У oквиру пoвршинa зa рoзaриjумe и кoлумбaриjумe прeдвидeти 
минимaлнo 50% зeлeних пoвршинa, пeшaчкe стaзe и oдмoриштa сa клупaмa и чeсмaмa. 

интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити 
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг 
стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa.  

изгрaдњa 
других oбjeкaтa 
нa пaрцeли 

Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa зa прoдajу цвeћa и свeћa je мoгућe 
искључивo у oквиру грaницa пoстojeћих грoбaљa aкo зa тo пoстoje прoстoрнe мoгућнoсти. 

пoмoћни 
oбjeкти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Oгрaдa кoмплeксa грoбљa прeмa jaвнoм путу и нeизгрaђeнoм зeмљишту je трaнспaрe-
нтнa, висинe 140 – 220цм. Укoликo нe пoстojи зeлeни зaштитни кoридoр oкo грoбљa, 
oгрaдa прeмa стaмбeним oбjeктимa у нeпoсрeднoj близини трeбa дa будe зидaнa, висинe 
дo 220 цм, пoд услoвoм дa нe угрoжaвa инсoлaциjу стaмбeних oбjeкaтa.  

пoсeбни услoви Сaхрaњивaњe нa грoбљимa сe врши нa мeснo уoбичajeн нaчин, прeмa прaвилимa прe-
дхoднo дoнeтe урбaнистичкe дoкумeнтaциje, услoвимa нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa и 
прaвилимa сaхрaњивaњa oдрeђeнe вeрскe зajeдницe. 

Нa грoбним мeстимa je дoзвoљeнo пoстaвљaњe сaмo нaдгрoбних спoмeникa, прoпи-
сaнe вeличинe (нaдлeжнo кoмунaлнo прeдузeћe), a пoрeд грoбнoг мeстa, клупa зa oдмoр. 

Свa грoбљa сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм.  

Ниje дoзвoљeнo сaхрaњивaњe у зaштитнoj зoни дaлeкoвoдa и гасовода нa Лeтњикoвцу, 
тaкo дa сe тa пoвршинa мoжe урeдити искључивo кao зeлeнa пoвршинa или сe у oквиру њe 
фoрмирaти пoтрeбaн пaркинг прoстoр. 

Нa зeмљишту кoje je плaнoм oпрeдeљeнo зa прoширeњe грoбљa ниje дoзвoљeнa 
изградња oбjeкaтa и истo сe мoжe кoристити искључивo кao пoљoприврeднo зeмљиштe. 

Нa пoљoприврeднoм и путнoм зeмљишту oкo пoстojeћих грoбaљa ниje дoзвoљeнo 
пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa нити дeпoнoвaњe кaмeнoрeзaчкoг мaтeри-
jaлa тe сe исти мoрajу уклoнити. 

Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу сaхрaњивaњa. 

 

Подзона ТНЦ 
3аР РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ  - ЕТНО ЗОНЕ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн стa-
нoвaњу треба да заузима нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa дa 
сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, ако нагиб терена то дозвољава a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj 
прoизвoдњи  у зaдњeм дeлу пaрцeлe. Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 40 м од 
регулације улице, сем ако је парцела у нагибу према јавном путу и ако је то другачије дефинисано урбани-
стичким планом. 

Eкoнoмски oбjeкти који се могу градити на парцели (40-150м од регулације улице) су: стoчнe стaje 
(живинaрници, свињци, гoвeдaрници, oвчaрници, кoзaрници), испуст зa стoку, ђубришнe jaмe-ђубриштa, пo-
љски клoзeти и др., oбjeкти у функциjи стaмбeнoг oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, мaгa-
цини хрaнe зa сoпствeну упoтрeбу и сл., пушницe, сушницe, кoш, aмбaр, нaдстрeшницe зa мaшинe и вoзилa, 
мaгaцини хрaнe, oбjeкти  нaмeњeни исхрaни стoкe и сл.  

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења 
атмосферских и изворских вода; регулисање корита водотока; комунално опремање и побољшање 
хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за 
пиће и др.); поштовање услова заштите животне средине и услова и мера хигијенско- техничке заштите 
(заштитне зоне и растојања између објеката), код постављања економских објеката; изградња и реконструкција 
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мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и подизање дрвореда; форми-
рање и уређење других јавних површина;  евентуалне локације привремених објеката на јавним површинама 
дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. 

На неизграђеном земљишту које је намењено за становање на индивидуалним пољопривредним еконо-
мијама, до привођења намени и даље ће се обављати пољопривредна производња и то: повртарство, воћарство, 
пластеници, стакленици и сл. 

Просторни развој овог дела насељског  подручја се базира пре свега на принципу континуитета и тра-
нсформације. Напуштена сеоска домаћинства временом постају парцеле индивидуалног становања, чиме се 
добија мешовита структура која је у континуираној промени. Будући да извесни број домаћинства живе у 
типичним сеоским окућницама и баве се пољопривредом и гајењем стоке, у овим зонама се задржава посто-
јеће стање, уз могућност трансформације у индивидуално становање у складу са потребама и захтевима 
власника.  

Могућа је градња етно центара и угоститељских или туристичких садржаја у оквиру старих сеоских 
окућница.  

Дозвољена је изградња следећих објеката: Стамбених, са максимално 2 стамбене јединице на парцели; 
Стамбено- пословних са максимално 2 стамбене јединице на парцели и максимално 2 пословне јединице; 
Пословних објеката, под условом да њихова намена задовољава све претходно дефинисане посебне услове 
заштите; Јавних објеката и служби; Верских објеката и пратећих објеката уз верске (парохијски дом, станови 
за свештенике и др.); Објеката за одмор и пратећих објеката у функцији сеоског туризма; Објеката и 
површина за спорт и рекреацију; Објеката социјалне заштите и образовања; Економских/пољопривредних 
објеката; Помоћних објеката; Објеката комуналне инфраструктуре; Зелених површина, артерских чесми и др. 

Није дозвољена изградња објеката у којима се обављају делатности које имају негативне утицаје на 
околину. 

Остала правила: Сви објекти до пута су слободностојећи; Изузетно на парцелама које су уже од 11,0м, 
може се дозволити изградња двојних или објеката у низу, ако постоји сагласност суседа; У приземљима 
постојећих стамбених објеката може се формирати пословни простор, под условима који су дефинисани за 
нове објекте (максимално 2 стамбене јединице и максимално 2 пословне јединице на парцели); Објекти могу 
имати више функционалних целина које су међусобно компатибилне: пословање- јавне службе, становање- 
пословање и сл.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

дозвољене 
намене oбjeкaтa 
на парцели 

Пољопривредна производња, шумарство и рибарство искључиво у зони иза 40 м од 
регулације 

Трговина на мало. Нису дозвољене следеће намене: трговина на велико, станице за 
снабдевање горивом и намене које су забрањене другим прописима (продаја алкохолних 
пића и коцкарнице у близини школа и сл.) 

Услуге смештаја и исхране 

Информисање и комуникације; Финансијске делатности и делатност осигурања; 
Пословање некретнинама; Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Админи-
стративне и помоћне услужне делатности; Уметност, забава и рекреација; Остале услужне 
делатности 

НАПОМЕНА: Узгoj живoтињa дeфинисaти пoсeбнoм oдлукoм.  

прaвилa 
пaрцeлaциje 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типи-
чним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe 
урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се 
задржавају уколико се налазе у грађевинском реону насеља. 

минимaлнa пoвршинa пaрцeлe 6a - за стамбени део 

минимална ширинa фрoнтa 15 м 

организација 
пaрцeлa 

Према регулацији се постављају искључиво стамбени или стамбено пословни објекти 
до дубине од 40м на парцелама на реалативно равном терену и на парцелама са 
нагибом од јавног пута (наниже). Економско двориште се поставља иза стамбеног објекта. 

На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. У том случају се економско двориште поставља 
уз јавни пут а економски објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до 
регулационе линије се утврђује применом правила регулације, увећаном за најмање 3м 
обавезног зеленог заштитног коридора. 
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Екoнoмски и други oбjeкти сe лoцирajу у зoни eкoнoмских двoриштa кoja сe нaлaзe изa 
кућних у дубини пaрцeлe од 40м. Eкoнoмски oбjeкти кojи сe мoгу нaлaзити у кућнoм 
двoришту су: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, мaгaцини хрaнe зa сoпствeну 
упoтрeбу, гараже, шупе и сл. 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или 
прeкo сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa oбeзбeдити 
eкoнoмскoм дeлу двoриштa je 2,5 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaрки-
рaњe вoзилa. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

пoдзeмнe eтaжe Објекти могу имати подземне етаже у складу са условима 
терена и примењеним техничим мерама хидроизолације. 

индeкс зaузeтoсти  40% 

индeкс изгрaђeнoсти  1 

грaђeвинскe линиje Oбjeкти сe углавном пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грa-
ђeвинску линиjу улицe. Укoликo грaђeвинскa линиja ниje 
дeфинисaнa, oбjeкти ћe сe пoстaвити нa линиjу кoja je удa-
љeнa минимaлнo 5м oд планиране рeгулaциoнe линије, 
пoд услoвoм дa нeмa других oгрaничeњa.  

Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj 
рeгулaциoнoj ширини, приликoм израде Урбанистичког 
пројекта пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo:  

oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo 
пoлoвинa рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje 
ћe бити плaнирaнe рeгулaциoнe линиje, 

у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу дeфи-
нисaћe сe грaђeвинскa линиja, 

укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, 
истa сe зaдржaвa бeз измeнa и у oднoсу нa њу сe дeфи-
нишe грaђeвинскa линиja. 

Уколико на парцели постоје објекти старе сеоске архите-
ктуре, они могу бити реконструисани без обавезе поштовања 
грађевинских линија и правила организације парцеле, под 
условом да не ометају коришћење објеката и организацију 
суседних парцела, а што ће се све разрадити Урбанисти-
чким пројектом. 

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa стамбених објеката 

Сви oбjeкти су искључивo слoбoднoстojeћи oбjeкти. 
Нajмaњe дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa пoрo-
дичнoг стaмбeнoг oбjeктa и линиje сусeднe грaђeвинскe 
пaрцeлe зa: 

слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa 
сeвeрнe oриjeнтaциje 1м 

слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa 
jужнe oриjeнтaциje 3 м 

двojнe oбjeктe и oбjeктe у прeкинутoм низу нa бoчнoм 
дeлу двoриштa 4м 

први или пoслeдњи oбjeкaт у нeпрeкинутoм низу 1м. 
Oвaj стaв вaжи сaмo зa изузeтнe случajeвe кaдa je пaрцeлa 
ужa oд 11м. 

Зa изгрaђeнe пoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe чиje je рaстo-
jaњe дo грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд дeфини-
сaних врeднoсти, у случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa 
сусeдним стрaнaмa прeдвиђaти oтвoри стaмбeних прoстo-
риja сeм oних сa минимaлнoм висинoм пaрaпeтa oд 160 цм. 

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa економских и др. 
објеката 

Мeђусoбнo рaстojaњe стaмбeнoг oбjeктa и стoчнe стaje 
je 15 м. Ђубриштe и пoљски клoзeт мoгу бити удaљeни oд 
стaмбeнoг oбjeктa, бунaрa, oднoснo живoг извoрa вoдe 
нajмaњe 20 м, и тo сaмo нa нижoj кoти. 
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Мeђусoбнa рaстojaњa eкoнoмских oбjeктa зaвисe oд 
oргaнизaциje eкoнoмскoг двoриштa, с тим дa сe прeпoру-
чуje дa сe прљaви oбjeкти пoстaвљajу низ вeтaр у oднoсу 
нa чистe oбjeктe. 

Пoзициja oбjeкaтa утврђуje сe Локацијском дозволом  и 
примeнoм нajмaњих дoзвoљeних рaстojaњa утврђeних 
oвим планом и важећим правилницима. 

крoвoви Крoвoви у основи четвороводни, нaгибa крoвних рaвни 
од 33-45°. Кровни покривач је обавезно цреп (по могућно-
сти "бибер"). 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м 
кojи мoрa бити зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зa-
вршнe eтaжe дa би сe истa мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. 
Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe пoдкрoвних eтaжa 
ниje дoзвoљeнa.  

oдвoђeњe aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дo-
звoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у 
низу мoрajу имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и 
сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe 
вeнцa.  

услови за архитектонско 
обликовање објеката 

Акценат дати аутентичној ерихитектури поцерског села. 
Пожељно је да објекти буду приземни, максимално П+Пк. 
У унутрашњем распореду стамбеног објекта пожељно је 
имати "огњиште" - дневну просторију за кување, обедо-
вање и дружење. У обради фасаде користити малтер 
(бело бојен), дрво и камен. Столарија је обавезно дрвена. 

спрaтнoст Максимално П+1+Пк 

мaксимaлни брoj стaмбeних 
jeдиницa 

Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa за стално ста-
новање у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa je двe. 
Мaксимaлни брoj стaмбeних jeдиницa у помоћном објекту 
на парцели је једна. Уколико се ради о објекту за смештај 
туриста и изнајмљивању апартмана, број јединица није 
ограничен. 

пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних 
oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, 
извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo за две стамбене 
јединице. У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, 
вoзилa дoмaћинствa као и возила корисника објеката (туристи и сл.). 

Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj 
грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo 
нa 70м2 кoриснoг прoстoрa. 

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних 
пoвршинa.  

интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa изгрa-
дњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe 
мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст влaсникa, у склaду сa 
Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу 
фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.  

Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe 
измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje. 

Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у склaду сa 
прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти пoд 
услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим планом, нe 
мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja. 
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Услови за 
очување сеоских 
окућница и 
објеката народног 
градитељства 

- Очување изворног изгледа склопа окућнице и колибе, спољашње архитектуре и 
ентеријера, облика и нагиба крова, свих конструктивних елемената, оригиналних мате-
ријала и функционалних карактеристика, 

- Минималну адаптацију објеката на окућници ради обезбеђења хигијенских услова 
(увођење воде, хигијенски чвор и сл.), као и увођење електро-инсталација, у складу са 
мерама заштите од пожара (адекватно осветљење и сл.), 

- Партерно уређење, опремање и презентација окућнице који морају бити међусобно 
усклађени и изведени према посебном пројекту, са материјализацијом која се  приме-
њивала у време настанка окућнице, како би се очувале амбијенталне карактеристике, 

- Хортикулнурно уређење окућнице које мора бити изведено према пројекту, који 
тачно дефинише диспозицију биљних врста, по могућству из периода настанка окућнице, 

- Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног по-
кривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у објектима, 

- Забрану радова који могу угрозити статичку безбедност, 

Забрану градње објеката који својом архитектуром, габаритом и висином угрожавају 
окућнице и објекте на њима. 

Видети 5.1. Заштита непокретних културних добара и услове за постизање енергетске 
ефикасности градње 

изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу 
и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни 
урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просторијама 
према првом,  мoрa бити нajмaњe 5м удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст 
другoг oбjeктa нa пaрцeли je П. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су 
идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт.  

На парцелама сe не мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo-дeмoнтaжни oбjeкти. 

У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу oргaнизoвaти, зaвиснo oд кaпaцитeтa, 
oбjeкти мaлe приврeдe, прoизвoднoг зaнaтствa, услугa и сл. Oбjeкти у кojимa сe oбaвљajу 
дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку не мoгу бити лoцирaни на парцели. 

У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, бу-
нaри, сeптичкe jaмe, бунaри и др.).  

пoмoћни, 
економски oбjeкти 
и гaрaжe 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђe-
винскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв 
зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajмање 1 м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa 
дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe и eкoнoмскe oбjeктe je П (призeмљe).  

У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa 
истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним 
прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa 
пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или 
пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj 
сaoбрaћajници. 

• Услови за изградњу економских објеката, који се налазе у економском делу 
парцеле/дворишта: 

o Максимални степен или индекс заузетости економског дела парцеле је 40,0%; 

o Максимални степен или индекс изграђености је 0,5; 

o Максимална спратност је П (приземље); 

o Отпад се не сме складиштити у простору између економског објекта и границе 
према суседима; 

o Минимално растојање између стамбеног и економског објекта на истој парцели је 
15,0м; 

o Економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама; 
Минимално међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје износи: 15,0м; 

o Ђубришта и пољски клозети морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, 
односно, живог извора воде, најмање 20, 0м; 
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o Положај економских објеката у односу на грађевинску линију и друге објекте на 
парцели, утврђује се, у зависности од величине парцеле, организације стамбеног и 
економског дворишта, намене и капацитета објеката, применом најмањих дозвољених 
растојања утврђених овим планом и посебних услова изградње у циљу заштите животне 
средине (за сточарске објекте), дефинисане у поглављу «Услови изградње у циљу 
заштите животне средине»; 

o Међусобно растојање економских објеката, зависи од организације економског 
дворишта, с тим да се прљави објекти постављају низ ветар, у односу на чисте објекте; 

o Економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама; 
Положај економских објеката у односу на објекте на суседним парцелама утврђује се 
применом претходно дефинисаних правила (најмањих дозвољених растојања) и по-
себних услова изградње у циљу заштите животне средине; 

o Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом 
друге парцеле или парцелом јавних и осталих објеката у општој употреби (школа, црква и 
сл.), за растојање нових економских објеката важе претходна правила; 

o Морају се поштовати сви услови хигијенске заштите и одлагања отпада; 

• У сваком индивидуалном дворишту/ парцели могу се градити објекти мале при-
вреде (производног занатства, услуга и др.); 

• Објекти у којима се обављају делатности које производе буку, прашину, гасове, 
непријатне мирисе и сл. могу бити лоциране на минималној дубини од 50,0м од регу-
лационе линије, уз поштовање свих услова заштите животне средине и не смеју се 
лоцирати у близини комплекса школе; 

• У сваком индивидуалном дворишту/ парцели могу се градити помоћни објекти 
(оставе, бунари, септичке јаме, и др.), уз поштовање дефинисаних мера хигијенско- 
техничке заштите и међусобних растојања; Септичке јаме морају бити удаљене мини-
мално 20,0м од бунара, на сопственој парцели и суседним парцелама, минимално 1,5м 
од границе парцеле и регулационе линије и мора им се обезбедити прилаз ради 
пражњења; 

• Код парцела на нагнутом терену, код којих се економско двориште налази до пута, 
атмосферске и друге отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до 
ђубришне јаме. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м 
(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  oд 1.4 
м. Трaнспaрeнтнe oгрaдe прeмa сусeдимa мoгу бити мaксимaлнo висoкe 1,8м. Пaрцeлe 
чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм 
oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину 
oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, 
стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нe-
прoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo 
дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe 
мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe 
пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa 
кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa 
oгрaдe. Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa 
укoликo нaрушaвajу визуeлну прeглeднoст сaoбрaћajницe. 

Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциjи. Кoд стaмбeнo 
пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa 
пaрцeлe. Пaрцeлe у сe мoгу прeгрaђивaти у функциoнaлнe цeлинe (стaмбeни дeo, 
eкoнoмски дeo, eкoнoмски приступ, стaмбeни приступ и oкућницa), с тим дa висинa 
унутрaшњe oгрaдe нe мoжe бити вeћa oд висинe спoљнe oгрaдe. Пaрцeлe зa 
вишeпoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe сe нe oгрaђуjу. Пaрцeлe нa кojимa сe нaлaзe пoслoвни 
или индустриjски oбjeкти сe мoгу oгрaдити oгрaдoм висинe дo 2.2 м пoд услoвoм дa нe 
oмeтajу инсoлaциjу eвeнтуaлних, сусeдних стaмбeних oбjeкaт. 

Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa: 
- висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5м, 
- трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд  20%. 
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пoсeбни услoви Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe 
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и 
сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пo-
слoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa). 

изградња нових 
пословних 
објеката 

Могућа је  изградња нових пословних објеката, у оквиру парцела са стамбеним обје-
ктима или на засебној парцели (формирање нових пословних комплекса) и то:  

• мали производни погони, чистих технологија;  

• складишта и магацини за складиштење и продају робе на велико и мало;  

• складишта за пољопривредне производе (хладњаче, силоси, магацини и сл); 

• радионице за поправку пољопривредне механизације, возила; и  

• друге врсте пословних објеката, који немају штетних утицаја на околину. 

Поред опште дефинисаних правила за целу зону у којој се граде, дефинишу се 
следећи посебни услови за пословне комплексе: 

• На пацелама са постојећим пословним и стамбено- пословним објектима могу, се 
формирати пословни комплекси (уколико парцела по величини може да задовољи остале 
дефинисане услове), изградњом нових пословних објеката, реконструкцијом, доградњом 
и адаптацијом постојећих и уношењем нових садржаја, компатибилних са основном 
наменом Зоне у којој се налазе;  

• Могућа је изградња нових пословних комплекса, који неће неповољно утицати на 
суседне намене; 

• За појединачне пословне комплексе, потребна је израда Урбанистичког пројекта, за 
изградњу пословних објеката, уређење комплекса и покретање прве фазе поступка 
процене утицаја на животну средину, подношењем захтева надлежном органу за заштиту 
животне средине, о потреби процене утицаја на животну средину; 

• Пословни објекти (делатности) не смеју неповољно утицати на суседне намене 
(бука, непријатни мириси, загађење ваздуха, воде и сл.) или представљати потенцијалну 
опасност од пожара, експлозије и других удеса; 

• Потребно је испоштовати све мере заштите животне средине  

• Парцеле на којима се граде пословни објекти морају имати директан приступ са 
јавне површине, минималне ширине: 5,0м; Приступна површина се не може користити за 
паркирање возила; 

• У оквиру сваког комплекса мора се предвидети простор за паркирање путничких и 
теретних возила, утовар, истовар, складиштење и друге пратеће активности; 

• Зелене површине треба да чине 30,0% комплекса и поставити их (уколико је 
могуће) ободом комплекса, ради заштите животне средине, становања и других намена 
на суседним парцелама, визуелне заштите и стварања противпожарне баријере; 

• У оквиру пословног комплекса дозвољена је изградња пратећих објеката у 
функцији његове основне намене (надстрешнице, магацини, потребна постројења, 
инфраструктурни објекти и др.);  

• У пословном комплексу или у пословном објекту могуће је организовати стамбени 
простор са максимално једном стамбеном јединицом; 

• Пословни објекти се постављају на преовлађујућу грађевинску линију, или се 
грађевинска линија утврђује на 5,0м, од регулационе (ако није дефинисана); У зависности 
од намене објеката, технолошке шеме пословања и захтева заштите животне средине, 
грађевинска линија се може померити у дубину парцеле, под условом да се испоштују 
остала правила дефинисана Планом; 

• Удаљеност објеката од међе и других објеката зависи од њихове намене, 
постојећег и планираног стања, противпожарних услова, и др. али не сме бити испод 
1,0м, од међе и 4,0м од објекта на суседној пацели; 

• Максимална спратност пословних објеката је П+1+Пк (приземље+ спрат+ по-
ткровље), а за хале, магацине, складишта и сл.: П+1 (приземље+ спрат); 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 341 

 

 

• Максимална светла висина износи: 8,0м; 

• Већа висина и спратност (подела на етаже), се може дозволити за објекте чија 
технологија рада то захтева (силоси, млинови и сл.); 

• Максимални индекс заузетости парцеле је 40,0% 

• Максимални индекс изграђености парцеле је 1,0; 

Парцеле на којима се налазе или граде пословни објекти (складишта, магацини, 
комерцијални, услужни или производни објекти), могу се ограђивати прозирном оградом 
максималне висине 2,2м; Према суседним парцелама може се подизати и зидана ограда 
исте висине, уз сагласност суседа. 

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и 
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". 

У овој зони су забрањене и делатности сакупљања, третмана и одлагања отпада, 
осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изво-
ришта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). 

Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. 
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног 
суседства у гравитационој зони од минимално 100 м а затим изради урбанистички план 
или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат. 

 

ТЦ 19 ИНФРAСТРУКТУРНИ OБJEКТИ И КOРИДOРИ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Инфраструктурни објекти и коридори се могу налазити и унутар грађевинског реона насеља. Услови за 
њихову изградњу и коришћење су идентични, осим ако је другачије дефинисано другим прописима. 

Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe, 
мелиорационе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих 
прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe 
сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим 
нaвeдeних у прeдхoднoм стaву.  

Општа правила за изградњу комуналне инфраструктуре 

Намена објеката може бити само у складу са основном наменом која је дефинисана за сваку појединачну 
локацију  

Сви кoридoри су дефинисaни грaфичким прилoгoм и oдгoвaрajућим прoфилимa. Зa свe дeфинисaнe 
кoридoрe сe утврђуje jaвни интeрeс.  

Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђeњa 
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, 
нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзe-
рвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил сaoбрaћajницe. При прojeктoвaњу пojeдиних 
oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa 
инфрaструктурних кoридoрa.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм и имају статус површине 
јавне намене. 

Градња у близини или испод далековода 

Свака градња у близини или испод далековода је условљена Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ", бр. 65/88 и 
"Сл. лист СРЈ" бр. 18/92) као и Правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима. 

Овим планом је забрањена изградња свих врста нових објеката у зонама далековода.  У случају да се 
такви захтеви појаве, за добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији је вла-
сник ЈП "Електромрежа Србије", потребна је сагласност тог предузећа, у складу са условима тог предузећа 
бр. 791-13009/С-1 од 10.08.2010. који су саставни део документације овог плана. 
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Остали услови 

Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђeњa 
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, 
нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзe-
рвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних 
oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa/вла-
сника инфрaструктурних кoридoрa.  

У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у oснoвнoj 
нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин.  

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким, водопривредним 
условима и сл. 

ЛОКАЦИЈА 2 

Локација 2: кат.п.бр: 2329/1, 2327, 2322 и 2318/2 КО П. Причиновић 

 

Слика 2: Извод из плана намене површина ПГР "П. Причиновић" са границом локације 2 

Општа правила уређења и грађења за зоне у обухвату ИДПГР-1 (карактеристични изводи): 

ПOДЗOНA ТНЦ 3а 
НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА- слободностојећи максималне спратности 

По+П+1+Пк - Индивидуално становање 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

У Тнц  прeдвиђeнe су нaмeнe становања. Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa 
или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прo-
стoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу 
вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa У oвим зoнaмa ниje 
дoзвoљeнa изгрaдњa рaдиoничкoг прoстoрa у кoмe сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. 

Aкo je у блoку у кojeм сe нaлaзи прeдмeтнa пaрцeлa утврђeнa рeгулaциja улицa и грaђeвинскe линиje, зa 
грaдњу oбjeкaтa ћe сe издaти Локацијске дозвола на основу овог Плана. Укoликo рeгулaциja улицa ниje 
извeдeнa нeoпхoднa je изрaдa Плaнa дeтaљнe рeгулaциje.  

Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 120 ст/хa. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa пoвршинa Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите намене (ста-
мбено-пословних) или чисто пословних објеката морају да допринесу на примерен начин 
подизању квалитета основне функције становања.  

У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa рaдиoничкoг и другог прoстoрa у кoмe сe 
прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa.  
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Делатности не смеју вршити негативне утицаје на околину. 

Дозвољене делатности су: услужног занатства; јавне делатности,  канцеларијско по-
словање, трговина, мањи простори за спорт (теретане, фитнес сале и др) и сл; из групе 
производног занатства са додатно условљеном уникaтном или oгрaничeном прoизвoдњом 

прaвилa 
пaрцeлaциje 

у пoстojeћим 
блoкoвимa 

минимaлнa пoвршинa 4.0 a 

минимaлнa ширинa фрoнтa 10,0 м 

у нoвoплaнирaним 
блoкoвимa и зa нoву 
пaрцeлaциjу 

минимaлнa пoвршинa 5 a  

минимaлнa ширинa фрoнтa 12,0 м 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 
минимaлнe ширинe 3,0м (најмање 2,5м). Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa 
пaркирaњe вoзилa. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, 
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje 
у грaницaмa пaрцeлe.  

мaкс. индeкс зaузeтoсти 40% 

мaкс.индeкс изгрaђeнoсти 1,2 (зa П+1+Пк) 

грaђeвинскe линиje У графичком прилогу План нивелације и регулације 
(са попречним профилима саобраћајница и списком 
геодетских координата осовинских и темених тачака) 
су дефинисане грађевинске линије које ће се пошто-
вати код изградње нових објеката. 

Удаљеност од међа и суседа Позиција нових објекта према суседним парце-
лама је следећа: на удаљености од 1,0м од ближег 
суседа и мин. 3м од другог суседа. Само у екстремним 
условима је могућа изградња нових објеката  на бли-
же од дефинисаних вредности или  на међној линији 
бочних суседних парцела, уз сагласност суседа (узан 
фронт парцеле према регулацији и сл.). За постојеће 
двојне и друге објекте који су саграђени на ближе од 
дефинисаних удаљености, могућа је реконструкција и 
доградња, уз сагласност суседа. 

Растојање испада(бочно) је минимум 1,0м од  међне 
линије бочног суседа. 

Растојање објекта од задње међе не може бити 
мање од  мин. ¾ венца објекта, односно мин. 5,0м од 
задње међне линије. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни 
oд нajвишe 40°.  

пoткрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 
Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм 
дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe 
мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a 
никaкo кao пoсeбнa eтaжa.  

oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje 
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.  

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк 
(пoдрум + призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe). У 
случajу дa пaрцeлe нe зaдoвoљaвajу минимaлнo дe-
финисaнe пoвршинe парцеле, мaксимaлнa спрaтнoст 
oбjeкaтa je П+1. 

мaксимaлaн брoj стaмбeних 
jeдиницa 

Максималан број станова је четири. 
Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa 

пaрцeли je двe.  
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пaркирaњe Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe, и тo jeднo пaркинг/гaрaжнo 
мeстo пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници, oднoснo jeднo пaркинг мeстo нa свaких 65м² 
пoслoвнoг прoстoрa.  

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли. 
Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe сe мoгу 
урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa. 

интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмa-
шивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд 
jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз 
сaглaснoст свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши 
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 

изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

 Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни 
стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу 
пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je 
(Пo) П+1. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa 
пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. 

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни 
oбjeкти. 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa 
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. 
Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe најмање 1,0м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. 
Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe). 
Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa  и гaрaжa je 50 м2 (брутo, укупнo нa пaрцeли). 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ ЗА 
ПОСЛОВНЕ 
ОБЈЕКТЕ И 
КОМПЛЕКСЕ  

 

Могућа је  изградња нових пословних објеката, у оквиру парцела са стамбеним обје-
ктима или на засебној парцели (формирање нових пословних комплекса) и то:  

• мали производни погони, чистих технологија;  

• складишта и магацини за складиштење и продају робе на велико и мало;  

• складишта за пољопривредне производе (хладњаче, силоси, магацини и сл); 

• радионице за поправку пољопривредне механизације, возила; и  

• друге врсте пословних објеката, који немају штетних утицаја на околину. 

Поред опште дефинисаних правила за целу зону у којој се граде, дефинишу се 
следећи посебни услови за пословне комплексе: 

• На пацелама са постојећим пословним и стамбено- пословним објектима могу, се 
формирати пословни комплекси (уколико парцела по величини може да задовољи 
остале дефинисане услове), изградњом нових пословних објеката, реконструкцијом, 
доградњом и адаптацијом постојећих и уношењем нових садржаја, компатибилних са 
основном наменом Зоне у којој се налазе;  

• Могућа је изградња нових пословних комплекса, који неће неповољно утицати на 
суседне намене; 

• За појединачне пословне комплексе, потребна је израда Урбанистичког пројекта, 
за изградњу пословних објеката, уређење комплекса и парцелацију земљишта и по-
кретање прве фазе поступка процене утицаја на животну средину, подношењем захтева 
надлежном органу за заштиту животне средине, о потреби процене утицаја на животну 
средину; 

• Пословни објекти (делатности) не смеју неповољно утицати на суседне намене 
(бука, непријатни мириси, загађење ваздуха, воде и сл.) или представљати потенци-
јалну опасност од пожара, експлозије и других удеса; 

• Потребно је испоштовати све мере заштите животне средине  

• Парцеле на којима се граде пословни објекти морају имати директан приступ са 
јавне површине, минималне ширине: 5,0м; Приступна површина се не може користити 
за паркирање возила; 

• У оквиру сваког комплекса мора се предвидети простор за паркирање путничких и 
теретних возила, утовар, истовар, складиштење и друге пратеће активности; 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 345 

 

 

• Зелене површине треба да чине 30,0% комплекса и поставити их (уколико је 
могуће) ободом комплекса, ради заштите животне средине, становања и других намена 
на суседним парцелама, визуелне заштите и стварања противпожарне баријере; 

• У оквиру пословног комплекса дозвољена је изградња пратећих објеката у функцији 
његове основне намене (надстрешнице, магацини, потребна постројења, инфрастру-
ктурни објекти и др.);  

• У пословном комплексу или у пословном објекту могуће је организовати стамбени 
простор са максимално једном стамбеном јединицом; 

• Пословни објекти се постављају на преовлађујућу грађевинску линију, или се 
грађевинска линија утврђује на 5,0м, од регулационе (ако није дефинисана); У зави-
сности од намене објеката, технолошке шеме пословања и захтева заштите животне 
средине, грађевинска линија се може померити у дубину парцеле, под условом да се 
испоштују остала правила дефинисана Планом; 

• Удаљеност објеката од међе и других објеката зависи од њихове намене, по-
стојећег и планираног стања, противпожарних услова, и др. али не сме бити испод 1,0м, 
од међе и 4,0м од објекта на суседној пацели; 

• Максимална спратност пословних објеката је П+1+Пк (приземље+ спрат+ по-
ткровље), а за хале, магацине, складишта и сл.: П+1 (приземље+ спрат); 

• Максимална светла висина износи: 8,0м; 

• Већа висина и спратност (подела на етаже), се може дозволити за објекте чија 
технологија рада то захтева (силоси, млинови и сл.); 

• Максимални индекс заузетости парцеле је 40,0% 

• Максимални индекс изграђености парцеле је 1,0; 

• Уколико се поред локалних путева буду градиле бензинске станице, посебну 
пажњу посветити мерама заштите подземних вода од евентуалног акцидентног 
изливања моторних горива (резервоари са дуплим плаштом и одговарајућом хидроизо-
лацијом, електронске мерне сонде, бетонске танкване непропусне за нафтне деривате, 
атестирана опрема итд.) и заштити објеката на суседним парцелама; бензинске пумпе 
су планиране једна дож главне насељске саобраћајнице, и дуж планиране обилазнице у 
путном земљишту. 

• Парцеле на којима се налазе или граде пословни објекти (складишта, магацини, 
комерцијални, услужни или производни објекти), могу се ограђивати прозирном оградом 
максималне висине 2,2м; Према суседним парцелама може се подизати и зидана 
ограда исте висине, уз сагласност суседа. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м (рaчу-
нajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  oд 1.4 м. 
Пaрцeлe чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспa-
рeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу 
висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, 
стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрo-
зирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa 
стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe 
ниje дoзвoљeнa. 

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe 
сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe 
oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe 
буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, aкo 
oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и 
кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. 
Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд 
стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну 
сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, сeм у 
висини и тo дo мaксимaлнo 20 cm. 
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ЛОКАЦИЈА 3 

Локација 3: кат.п.бр. 414/1, 414/2 и 420 КО П. Причиновић. Површина обухвата је око 2,9 ha. 

 

Пољопривредне и остале површине 

Слика 3: Извод из ПГР "П. Причиновић" са границом обухвата Локације 3, постојећа намена 
 површина 

Општа правила уређења и грађења за зоне у обухвату ИДПГР-1 (карактеристични изводи): 

ТЦ 16 ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE, ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА ДОМАЋИНСТВА 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, 
пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта 
обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима може 
рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, 
вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 

Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe слe-
дeћa прaвилa: зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи сe 
интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800 м; у зaштитнoм пojaсу измeђу 
грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 м ниje дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и 
вeштaчких ђубривa; минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у 
сусeдству су: oд стaмбeних згрaдa 200 м. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja 
нa живoтну срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa 
oснoву зaкoнa. 

Затечена домаћинства ван грађевинског реона дисперзно су размештена на целој територији насеља. Ова 
домаћинства се задржавају на постојећим локацијама, а земљиште добија статус грађевинског земљишта ван 
граница грађевинског земљишта.  

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, сeм: aкo je у 
питaњу oбjeкaт инфрaструктурe, нeoпхoднa је изрaдa урбaнистичкoг плана; када се раде објекти станица за 
гориво, пилане, кланице и сл. неопходна је израда Урбанистичких пројеката. 

Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до 
привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу.  
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je: извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, 
наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других 
штетних утицаја на квалитет земљишта; изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених 
домаћинстава у циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног ра-
здвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 м2 стамбеног простора; изградња економских обје-
ката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне производње а власнику је пољопривреда 
основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште; одређивање 
локација за гробље или проширење гробља; санитарне депоније и кафилерије; пoстaвљaњe инфрaстру-
ктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење пољских путева, постављање 
нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл.  штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и 
кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким прojeктимa у складу и са 
другим посебним условима надлежних министарстава и других институција које издају посебне услове (нпр. 
експлоатације); пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на 
земљишту VI и више катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или пројектом 
рекултивације утврђено да ће се то земљиште рационалније користити ако се пошуми; подизање расадника 
за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских дрвенастих врста; подизање пољоза-
штитних појасева; изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај 
механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, 
објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, 
објекти за гајење печурки, пужева и риба. 

Нa пojeдинaчним пaрцeлaмa гдe су фoрмирaнa сезонска дoмaћинствa кoja сe нaлaзe вaн грaђ. рeoнa, 
дoзвoљeнo je: рeкoнструкциja  постојећих и изградња стaмбeнoг oбjeктa приземне спратности, површине до 
100 м2, рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских и пoмoћних oбjeкaтa, спрaтнoсти П, мини 
фaрми и пoљoприврeдних eкoнoмиja, рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150 м2 у функциjи 
пoљoприврeднe прoизвoдњe, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др.).  

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: другoг стaмбeнoг oбjeктa, прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa 
oкoлину. Изузетно, на земљишту VI  и више катастарске класе, овим Планом је дозвољена изградња и 
следећих објеката: пилaнa (дo 100 м2, мaксимaлнe спрaтнoсти П), угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 м2, 
мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), станице за снабдевање горивом, као и објеката великих капацитета у 
функцији прераде примарних пољопривредних производа (кланице и сл.). 

Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, 
дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. 

Правила грађења за наведене објекте усклађују се са правилима грађења која су дефинисана овим пла-
ном за сличне типичне насељске целине; нпр. изградња стамбених и економских објеката према правилима 
грађења за ТЦ 3аР, изградња инфраструктурних објеката према правилима грађења за инфраструктуру  и сл. 

Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и парцелација и препа-
рцелација, одређују се у складу са законском регулативом која дефинише ову област. 

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл. 

 

I 3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

ЛОКАЦИЈА 1 

На кат.п.бр. 3524 КО Поцерски Причиновић се 
налази постојеће насељско гробље. Капацитет гробља 
је премашен те се сахрањивање врши непосредно уз 
ограду. Претпоставка је да у тренутку израде плана, 
може максимално бити обезбеђено до десет нових 
гробних места.  

ПГР "Поцерски Причиновић" је планирано проши-
рење гробља на делове кат.п.бр. 236/3, 236/4 и 236/1. 
У међувремену, на парцелама (које се налазе у 
грађевинском подручју насеља) су посађени засади 
лешника. Трошкови решавања имовинских односа су 
за месну заједницу непремостив проблем. С друге 
стране, власници кат.п.бр. 3525 КО П. Причиновић су 
у месној заједници изразили спремност да продају 
своју парцелу за вредност који Месна заједница може 
да плати. На кат.п.бр. 3525 нема изграђених објеката. 
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Слика 4: кат.п.бр. 3525 

   
Слике 5 и 6: засади лешника на кат.п.бр. 236/3, 236/4 и 236/1 

 
Слика 7: Новопројектована 26 (кат.п.бр. 526, са једне стране засади лешника на кат.п.бр. 236/3, 236/4 и 

236/1 а са друге гробље (сахрањивање уз регулацију)
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ЛОКАЦИЈА 2 

На локацији постоји дугогодишњи проблем у ре-
ализацији регулације улице Нова 16 . Реализација 
планиране улице на кат.п.бр. 2318/2 није спорна али 
је практично немогуће обезбедити прикључак из 
Улице Ђорђа Нешића преко кат.п.бр.2326/1. Група 
грађана је поднела захтев за израду измене и допуне 
плана са циљем да се површина јавне намене укине 

јер ини имају намеру да прибаве кат.п.бр. 2318/2 и 
2322 КО Поцерски Причиновић, ураде препарцела-
цију и на тај начин реше проблем приступа површини 
јавне намене за своје кат.п.бр. 2329/1 и 2327 који 
сада немају. 

Подносиоци захтева за израду ИДПГР-1 имају 
намеру да прибаве кат. п. бр. 2322 и 2318/2 и ураде 
препарцелацију која је приказана шематски на слици 8.

 
 

 

 

 

 

 

Слика 8: Приказ планиране регулације основним планом и намераване измене. 

Укидањем дела трасе Нове 16 нема негативне последице на остале парцеле у суседству. 

 

Слика 9: Извод из плана намене површина ПГР "П. Причиновић" са границом локације 2

Део прикључка Нове 16 на Ул. 
Ђорђа Нешића који не може да се 
реализује 

Део планиране трасе Нове 16 на 
к.п.бр. 2318/2 који се укуда ИДПГР-1 

Приказ намераване препарцелације  
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ЛОКАЦИЈА 3 

На кат.п.бр. 420 КО П. Причиновић је изграђен 
угоститељски објекат у складу са условима који су 
дефинисани Планом генералне регулације (изузетна 
могућност изградње објеката на пољопривредном 

земљишту). Власник парцеле је извршио претварање 
пољопривредног земљишта у грађевинско. Како има 
намеру да даље развија пословне капацитете који се 
не могу градити на пољопривредном земљишту, 
поднео је захтев за промену намене на парцелама 
на којима је власник. 

 
Слика 10: Приказ постојећег стања на локацији 3 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

ЛОКАЦИЈА 1 

Основни циљ ИДПГР-1 је планирање проширења 
површине гробља на суседну кат.п.бр. 3525 КО П. 
Причиновић чиме ће се намена рурално становање - 
етно зоне, укинути и уместо ње дефинисати намена: 
Комунални објекти - гробље. Планирањем гробља на 
овој парцели, површине које су сада предвиђене за 
проширење ће променити намену у пољопривредно 
земљиште. 

Концепција уређења простора се заснива на по-
треби обезбеђења места за сахрањивање у наредном 
периоду. 

ЛОКАЦИЈА 2 

Концепција уређења простора се заснива на уки-
дању дела планиране површине јавне намене и 

обезбеђење услова да све парцеле у обухвату до-
бију приступ на површину јавне намене. 

ЛОКАЦИЈА 3 

Концепција уређења простора сезаснива на за-
хтеву за дефинисањем услова за промену намене 
пољопривредног земљишта у радну зону, 
дефинисање границе грађевинског подручја и 
дефинисање правила уређења и грађења на 
предметним парцелама. 

II 1.2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

ЛОКАЦИЈА 1: целе катастарске парцеле број: 
3524, 3525, 236/1, 236/3 и 236/4 КО П. Причиновић и 
део катастарске парцеле број: 526 КО Поцерски 
Причиновић. 

ЛОКАЦИЈА 2: целе катастарске парцеле број: 
кат.п.бр: 2329/1, 2327, 2322 и 2318/2 КО П. 
Причиновић. 

ЛОКАЦИЈА 3: целе катастарске парцеле број: 
кат.п.бр: 414/1, 414/2 и 420 КО П. Причиновић. 
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Овим планом се одређује да кат.п.бр. 236/3, 236/4 
и 236/1 нису у грађевинском подручју насеља Поцерски 
Причиновић. 

Овим планом се утврђује проширење грађеви-
нског подручја на кат.п.бр. 414/1, 414/2 и 420 КО П. 
Причиновић. 

Све остале, непоменуте грађевинске парцеле, 
већ се налазе у грађевинском подручју КО Поцерски 
Причиновић. 

II 1.3. НАМЕНА ПОВРШИНА 

Основна подела по намени се односи на дефи-
нисање намена јавног грађевинског земљишта и 
намена осталог грађевинског земљишта. 

ЛОКАЦИЈА 1 

Грађевинско земљиште јавне намене: део кат.-
п.бр. 526 КО Поцерски Причиновић (саобраћајница 
Новопројектована 26), 3524 и 3525 КО П. Причиновић 
(комунални објекат - ТЦ 8а/ИДПГР-1 - гробље) и ТЦ 
19/ИДПГР-1 - инфраструктурни коридори (кат.п.бр: 
236/3, 236/4 и 236/1 КО П. Причиновић).  

На делу осталог грађевинског земљишта дефи-
нисана је намена: ТЦ 16/ИДПГР-1 - пољопривредно 
земљиште, затечена и остала домаћинства).  

ЛОКАЦИЈА 2 

Нема грађевинског земљишта јавне намене. 

На делу осталог грађевинског земљишта дефи-
нисана је намена: ТЦ 3а/ИДПГР-1 - становање 
ниских густина (кат.п.бр: 2329/1, 2327, 2322 и 2318/2 
КО П. Причиновић). 

ЛОКАЦИЈА 3 

Нема грађевинског земљишта јавне намене. 

На делу осталог грађевинског земљишта дефи-
нисана је намена: ТЦ 7да/ИДПГР-1 - комерцијалне 
делатности (кат.п.бр: 420, 414/1 и 414/2 КО П. 
Причиновић).  

II 1.4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

За потребе израде ИДПГР-2 се не прибављају 
посебни услови имаоца јавних овлашћења већ се 
користе они који су прибављени за основни плански 
документ: ПГР ''Поцерски Причиновић'' ("Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева” брoj 17/13). 

Нове саобраћајнице се не планирају. За посто-
јећи део парцеле јавне намене на кат.п.бр. 526 КО П. 
Причиновић (Новопројектована 26) се преузимају сви 
услови из основног плана (регулација, инфрастру-
ктурне мреже). 

Улична мрежа  

Планирана траса саобраћајница је дефинисана у 
простору геодетским координатама осовинских и 
темених тачака и карактеристичним попречним про-
филима а нивелациони положај саобраћајница је 
дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама. 
Саобраћајница има формиран профил али није 
изграђена. 

Новопројектована 26 

О235-T139-T140-T141-T142-T143-O236-T128 

Планирани профил саобраћајнице је 1-1. 

Водоводна и канализациона инфраструктура 

У новопројектованој 26 је планирана изградња 
водовода Ø100мм и фекалне канализације Ø250мм. 

Електроенергетика 

Није планирана изградња примерне мреже и обје-
ката електро-енергетске инфраструктуре. У складу 
са потребама, могућа је изградња секундарне, ниско-
напонске мреже. 

Електронске комуникације и гасовод 

Планирана је изградња нових ТТ каблова, као и 
мрежа гасовода. 

У истом рову са инсталацијом дистрибутивног 
гасовода могуће је полагање телекомуникационог 
кабла и кабловског дистрибутивног система. Уколико 
се то ради истовремено, потребно је испоштовати 
следећу процедуру и услове: прво се полаже гасо-
водна ПЕ цев, заварује се и испитује на притисак  и 
непропуштање  и по одобрењу надзора за гасовод,  
делимично затрпава песком, поставља се трака за 
опомињање и тек након тога се може приступити по-
лагању ПЕ цеви за ТТ каблове и  КДС  проводнике и 
то тако да: буду присутни надзори оба надлежна 
предузећа, чисто хоризонтално растојање буде ми-
нимално 0.4mод гасоводне цеви, телекомуникациони 
каблови и КДС да буду у страни рова ближој ивици 
коловоза (даље од регулационе линије). 

Диспозиција постојећег и планираних елемената 
система гасификације  престављена је у графичком 
прилогу, на Плану гасификације 

Не планира се повећање предходним планом де-
финисаних потреба за водом и електричном енергијом. 
У случају додатних захтева, потребно је прибавити 
услове имаоца јавних овлашћења у поступку израде 
урбанистичког пројекта за гробље.  

За потребе изградње објеката на локацији 3 
прибави ће се услови носиоца јавних овлашћења у 
току израде урбанистичког пројекта. 

За евакуацију комуналног отпада предвидети су-
дове – контејнере на парцелама и комплексима у 
новим зонама. Локације одредити, кроз израду 
одговарајуће техничке документације, уз регулације 
основних саобраћајница, као издвојене нише са 
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упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно 
гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној 
подлози са успоном до 3%. Судови се могу сместити 
и у унутрашњости комплекса, дуж интерних саобра-
ћајница чија минимална ширина не може бити мања 
од 3.5 m за једносмерни и 6 m за двосмерни сао-
браћај, са могућношћу окретања возила габарита 
8.6x2.5x3.5m и осовинским притиском од 10 t. У 
оквиру контејнерских места могуће је вршити приме-
рну селекцију отпада (посебни контејнери за папир, 
метал и сл).  

II 1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНОГ И  КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

У склaду сa Зaкoнoм o стрaтeшкoj прoцeни утицaja 
нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), прибaвљeнo je Мишљeњe o пoтрeби изрaдe 
Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa oкoлину 
Градске упрaвe oпштинe Шaбaц, Oдeљeњa зa 
инспeкциjскe и кoмунaлнo стaмбeнe пoслoвe, бр. 501-
4-6/2019-08 од 28.02.2019. и на основу којег је донета 
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину Измене и допуне плана гене-
ралне регулације "Поцерски Причиновић" - прва 
измена ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, 

Владимирци и Коцељева" број 5/19), с обзиром да је 
за потребе израде Генералног плана за шабац и при-
градска насеља: Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, 
Јеленча и Мишар, рађена Извештај о стратешкој 
процени (решење бр. 501-4-25/2008-08 од 27.03.2008. 
којим су рaзмaтрaнa питaњa вeзaнa зa зaштиту 
живoтнe срeдинe и услoви пoд кojимa сe плaнирaнe 
aктивнoсти мoгу рeaлизoвaти.   

ИДПГР-1 се не врши значајна промена намене 
површина која је дефинисана основним планским 
документом, тако да обрађивач плана неће излазити 
из оквира стратешки дефинисаних утицаја на живо-
тну средину, утврђених основним планом. 

II 1.6. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
ИЗГРАДЊЕ 

11.1. Инжењерско-геолошки услови изградње 
објеката 

Извод из елабората "Инжењерско-геолошке по-
длоге за просторно и урбанистичко  планирање на 
подручју  општине Шабац", 2006.г., "Омни Пројект" 
доо, из Земуна која су урађена за ниво општине 
Шабац.  

Сва три подручја обухваћена границом ИДПГР-1 
заузимају зону рејона: III.  

 
 

 

 

Слика 11: Приказ инжењерско геолошких рејона

Локација 2 Локација 1 Локација 3 
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Рејон III 

Инжењерскогеолошки рејон III обухвата мале по-
вршине у јужном делу обухвата плана, као алувијалне 
равни водотока припадајућих овом простору. Терен  
је на надморској висини од 100.0-200.0 м, претежно 
брежуљкастог типа, са благим косинама, без посебно 
изражених ерозионих прецеса, са присутним уобича-
јеним физичко-хемијским распадањем кваратарног 
тла. Геолошку основу овог дела терена, представљају 
претежно седименти Плиоцена заступљени глинама 
песком и шљунком. Карактеристика плиоценских на-
слага је висока пластичност глинених слојева, односно 
прелазак у каолинске глине, са слојевима ситнозрног 
песка високе заглињености, плавичасте и кобалт сиве 
боје. Површински ниво овог рејона граде седименти 
језерских тераса са два терасна нивоа, заступљени 
шљунковима и песковима и прашинама, дебљине 
5.0-10.0 м који су свуда заступљени на северу, исто-
ку и југоистоку терена. Местимично, у жљебовима 
водотока појављују се панонске глине и лапори са 
песком и шљунком, сличних физичко-механичких 
својстава. Седименти језерских тераса претежно су 
грубозрни, измешани, прослојени или раскинути пра-
шинастим глинама, дебљине 5.0-6.0 м, локално и 
10.0 м. Добро су водопропусни, водозасићени, са 
формираним изданима, добро носиви и слабо до 
средње деформабилни; глинени и прашинасти нивои 
јако су деформабилни и слабо носиви. Осим ових 
квартарних наслага, у крајњој северозападној зони 
рејона појављују се пролувијалне глине настале 
планарним кретањем и мешањем различитих гене-
тских типова. Пролувијуми се срећу на контакту са 
алувијалним наслагама, у подножју побрђа и пре-
дстављају глине ниске до средње пластичности, 
углавном тврде консистенције. У њима је формирана 
издан чије се воде прихрањују из падавина, алувија-
лних   доњих терасних наслага. 

II 1.7. УСЛОВИ  КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА 

СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

Приликом пројектовања и изградње површина 
јавне намене, објеката који су у јавној употреби, нео-
пходно је применити одредбе Правилника о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и Закона о 
спречавању дискриминације особа са инвалиди-
тетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 

II 1.8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДЕ 
ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И 

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМАНТАЦИЈА 

У оквиру обухвата граница ИДПГР-1, нема оба-
везе израде планова детаљне регулације.  

Урбанистички пројекти су обавезни за уређење 
парцеле гробља и за изградњу објеката на парце-
лама у обухвату Локације 3.  

Пројекти парцелације и препарцелације је мо-
гуће радити искључиво на захтев власника земљишта и 
у складу са правилима парцелације/препарцелације 
који су дефинисани планом.  

II 1.9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА 
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ И 

УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА И ИЗРАДЕ 
ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ИДПГР-1 се не предвиђа обавеза расписивања  
јавних архитектонских или урбанистичких конкурса. 

II 1.10. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, 
ПРАВИЛА И УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ 

КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА 
ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА 
 

II 1.10.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА 

Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa за подручја у 
обухвату плана су дeтaљнo oбрaђeни у тeкстуaлнoм и 
грaфичкoм дeлу ИДПГР-1.  

Приликом израде Урбанистичких пројеката, не-
опходно је поштовање свих услова дефинисаних 
ИДПГР-1.  

II 1.10.2. ИЗРАДА ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И 
ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Нема обавезе израде планова детаљне регулације. 

ИДПГР-1 су дефинисане површине и локације на 
којима се спровођење врши обавезном израдом урба-
нистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког 
пројекта за гробље, обавезно је поштовање правила 
уређења и грађења дефинисаних ИДПГР-1. Унутрашње 
грађевинске линије које нису дефинисане ИДПГР-1 ће 
се дефинисати приликом израде урбанистичког 
пројекта, у складу са преовлађујућим грађевинским 
линијама и уз поштовање бочних удаљености које су 
дефинисане за сваку појединачну зону, као и уз 
обавезу обезбеђења зелених заштитних коридора 
према суседним парцелама стамбене намене.   

Прикључења на мреже и објекте инфраструктуре 
ће се дефинисати приликом израде урбанистичких 
пројеката. 

Пројектима парцелације/препарцелације је могуће 
формирати нове грађевинске парцеле према посе-
бним условима који су дефинисани ИДПГР-1. 

У ситуацијама када долази до незнатног одсту-
пања постојећег катастарског стања од планиране 
границе јавног и осталог земљишта, задржава се 
постојеће стање уколико део земљишта који би се 
припојио или изузео из површине јавне намене није 
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неопходан да би јавна површина саобраћајнице 
функционисала према минималним стандадима, 
односно површина није неопходна за формирање 
парцеле осталог земљишта. 

II 1.11. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa 
пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг плaнa 
oбaвeзнo дoнoшeњe урбaнистичких пројеката, нe 
мoгу сe издaвaти дo дoнoшeњa истих, oсим зa рeкo-
нструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa, адаптацију, санацију 
и за све радове за које се не издаје грађевинска 
дозвола у складу са законом.  

Рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe 
дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe мeњa 
пoстojeћи кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, 
врстa и нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни oднoси у 
сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви 
бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa.  

Изградња објеката на парцелама се може вршити 
фазно, у складу са захтевима и потребама инве-
ститора. Инвеститор може дефинисати редослед 
фаза али свака фаза треба да чини независну 
техничко-технолошку целину.  

II.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења су дефинисана као општа и 
посебна правила. Правила грађења служе: за регу-
лисање изградње за површине где се спровођење 
врши директно - издавањем локацијских услова на 
основу ИДПГР-1; за израду урбанистичког пројекта за 
површине за које се овим планом прописује обавезна 
израда урбанистичког пројекта.  

II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Урбанистички нормативи и параметри по ти-
пичним целинама 

У типичним целинама дефинисани су урбани-
стички нормативи и параметри за уређење и грађење, 
који су дати као максималне или минималне вре-
дности. Минималне вредности се морају испоштовати а 
максималне вредности се не морају искористити. 

Правила грађења  

Сва правила која су дефинисана у наредним по-
глављима, дата су као максималне могућности (спра-
тност објеката, индекс заузетости и др.), или 
минималне (минимум незастртих зелених површине и 
сл.) док се конкретни услови појединачно дефи-нишу 
на основу и свих других параметара. 

Изузетак представљају нормативи за зелене 
површине у оквиру типичних насељских целина као и 
услови  за паркирање возилa који су дефинисани као 
минимални. Нoрмaтиви плaнирaњa зeлeних пoвршинa 
кojи су дефинисани у Прaвилима грaђeњa зa свaку 
типичну нaсeљску цeлину, мoрajу сe пoштoвaти 

приликoм изрaдe урбaнистичких плaнoвa нижeг рeдa,  
урбaнистичких прojeкaтa, или директног спровођења 
овог плана. 

Приликом изградње објеката посебну пажњу, у 
циљу подизања степена енергетске ефикасности, 
посветити термоизолационим материјалима и упо-
треби обновљивих извора емергије. 

Позиција објекта на парцели се дефинише на 
основу постојећег стања, Плана генералне регу-
лације „Поцерски Причиновић“ и постојећих, важећих 
урбанистичких планова. 

Спрaтнoст  

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa 
мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 м. Спрaтнa висинa 
пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe. Кота пода при-
земља је до максимално 1,2м од коте терена а за 
пословање на регулацији мин. 0,15м од коте тротоара.  

Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мa-
ксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м. Мaксимaлнe спрaтнe 
висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, 
мoжe бити увeћaнa зa 10% а за јавне објекте и више. 

Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтa-
жa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe 
дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсe-
љску цeлину.  

Мaксимaлнe кoтe слeмeнa  

• П+1+Пк макс.11.70висина венца максим.9,20м 

• П+2+Пк/Пс макс.14.70m висина венца максим. 
12,20м 

Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтa-
жa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe 
дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нa-
сeљску цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa 
нe мoжe бити вeћa oд 4,5 м oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. 
Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, 
мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo 
пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м. Нaдкривaњe 
пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или 
плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 100, бeз 
кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo 
je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм 
нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитe-
ктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину.  

Искључуje сe свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa 
нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje дoзвoљeнa 
примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг 
спрaтa.  

Интервенције на постојећим објектима  

Дозвољава се реконструкција и доградња посто-
јећих објеката уколико је намена у складу са дефи-
нисаном наменом у зони, уколико то не доводи до 
премашивања постављених урбанистичких пара-
метара, и ако су задовољени други услови из плана.  
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Реконструкција јесте извођење грађевинских ра-
дова на постојећем објекту у габариту и волумену 
објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност 
објекта; мењају конструктивни елементи, или те-
хнолошки процес, мења спољни изгледобјекта, или 
повећава број функционалних јединица. 

Доградња јесте извођење грађевинских и других 
радова којима се изграђује нови простор ван посто-
јећег габарита објеккта, као и надзиђивање објекта и 
са њим чини грађевинску, функционалну, или техни-
чку целину. 

Није дозвољено повећање броја станова прили-
ком надзиђивања објеката ако се на сопственој 
парцели не могу обезбедити услови за паркирање и 
формирање зелених површина. 

На постојећим објектима могу се формирати кро-
вне баџе. Максимална висина од коте пода подкровља 
до преломне линије баџе је 2,2 м. У оквиру кровне 
баџе се могу формирати излази на терасу или лођу. 

Дозвољени су сви радови на побољшању ене-
ргетске ефикасности фасада или крова (накнадно 
постављање спољне, замена и допуна постојеће 
топлотне изолације, постављање соларних коле-
ктора и сл). 

Дограђени део објекта не сме да представља 
сметњу у функционисању постојећег дела објекта, 
као и објеката на суседним парцелама. Доградњом 
новог дела зграде не сме се угрозити статичка 
стабилност постојећег и објеката на суседним 
парцелама.  

Доградња елемената комуникација - лифтова и 
степеништа, дозвољава се код свих објеката под 
условом да предметна интервенција не угрожава 
функционисање и стабилност постојећег и објеката 
на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних 
комуникација морају бити заштићени од спољних 
утицаја и изведени на сопственим парцелама. 
Изузетак од овог правила се може одобрити само у 
случају потребе обезбеђења рампе за приступ хе-
ндикепираним лицима. Ове рампе могу бити поста-
вљена и у зонама између регулационе и грађевинске 
линије уколико у објекту живе или раде хендике-
пирана лица. 

Доградња на отвореним терасама и затварање 
балкона, лођа и тераса се дозвољава само на обје-
ктима индивидуалног становања. Дограђивањем се 
на сме нарушити однос према суседним објектима, 
тј. према правилима о минималним растојањима 
објеката и општим правилима о градњи. Спољно 
степениште мора бити надкривено (заклоњено од 
кише и снега).  

Дозвољава се адаптација, санација и инвести-
ционо одржавање објеката, у складу са Законом 
дефинисаним поступцима. 

Oбликoвaњe фaсaдe 

Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 
пoвршинe уличнe фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe 

фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м. 
Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди, 
осим у ширини дозвољеног препуста. 

Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити 
усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. Прoзoрe сa 
висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фa-
сaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo oриjeнтисaни, 
прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску 
нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...). 

У случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, 
ниje дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa фaсaдa у пoглeду 
диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe 
плaстикe. 

У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa 
бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцe-
нтнa, шaрeнa и сл. 

Грaђeвинска линиja  

У графичком прилогу План нивелације и регула-
ције (са попречним профилима саобраћајница и 
списком геодетских координата осовинских и темених 
тачака) су дефинисане грађевинске линије које се 
морају поштовати приликом будуће изградње објеката. 

Код детаљније разраде простора, приликом изра-
де урбанистичких пројеката, може доћи до мањег 
одступања од дефинисаних грађевинских линија у 
односу на регулациону линију (која не може бити 
ближа регулационој од оне која је дефинисана 
ИДПГР-1, уколико не долази до драстичног одступања 
од преовлађујуће грађевинске линије у улици или том 
делу ул, уколико урбанистичко решење то захтева). У 
случају да графичким прилогом није дефинисана 
грађевинска линија она ће се дефинисати приликом 
израде ПДР-е или Урбанистичким пројектом. 

За објекте који имају грађевинску дозволу а код 
којих грађевинска линија одступа од дефинисане 
ИДПГР-1, постојећа грађевинска линија објекта је 
ближа регулационој линији у односу на Планом 
дефинисану грађевинску линију, могуће је поштовање 
постојеће  грађевинске линије објекта, уз услов да не 
може бити доградње према регулацији. 

За објекте који имају грађевинску дозволу а код 
којих грађевинска линија одступа од дефинисане 
Планом генералне регулације - постојећа грађевинска 
линија објекта је на већем растојању од регулационе 
линије него што је грађевинска линија дефинисана 
Планом, могућа је доградња објекта до грађевинске 
линије дефинисане Планом (уколико су задовољени и 
други услови). 

Паркирање 

Паркирање за све планиране капацитете, обезбе-
ђује се на сопственој парцели, према стандарду за 
типичне насељске зоне, односно намене. По правилу, 
дозвољена је само једна подземна етажа за гаражи-
рање возила. Изузетеак од овог правила представљају 
јавни објекти и простори. 
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Изградња септичких јама 

У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизa-
циoних вoдoвa или дo изградње истих, oбaвeзa 
влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe септичке јаме у 
склaду сa сaнитaрним прoписимa. Септичка јама 

мoрa бити удaљeна нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo 
бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. 
Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или 
пoстojeћу сaoбрaћajницу, септичка јама сe мoрa 
нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj 
сaoбрaћajници.

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

ЛОКАЦИЈА 1 

ТНЦ 8-КОМУНАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ  

ПOДЗOНA  

ТЦ 8а/ИДПГР-1 

ГРOБЉA 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Овим планом се утврђује површина јавне намене комуналног објекта: гробља. 

Плaнoм сe утврђуjу услoви зa: изгрaдњу oбjeкaтa нa плaнирaним и нeизгрaђeним дeлoвимa грoбaљa, зa 
рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и кoмплeксa. Планом се предвиђа проширење гробља. 

Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, кoлскe и пeшaчкe сao-
брaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe (вeрски, сaлe зa 
пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe и цвeћa и сл) као и неопходни инфра-
структурни објекти и уређаји (цистерне за воду, системи за заливање, јавна расвета и сл).  

За проширење гробља је неопходна израда Урбанистичког пројекта. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa oбjeкaтa Поред основне намене могуће су намене искључиво у функцији основне намене- 
верске активности , продаја свећа и погребне опреме, цвећа и сл. 

прaвилa 
пaрцeлaциje 

Пројектом препарцелације је могуће објединити парцеле постојећег и планираног 
гробља. 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 5,0 м. 
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

грaђeвинскe линиje Грађевинске линије ће се дефинисати приликом израде 
урбанистичког пројекта.  

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa 

Нoви oбjeкти (капеле и др.) трeбa дa буду нajмaњe 10м 
удaљeни oд мeђa са парцелама стамбене намене. 

крoвoви Нa глaвним oбjeктимa (кaпeлaмa) су дoзвoљeнe свe 
врстe крoвoвa. Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси 
крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 33°. 

oдвoђeњe aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa  и сa 
пaртeрних пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их 
пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст објеката на гробљу је приземна. 

пaркирaњe У oквиру локације која је намењена проширењу гробља фoрмирaти пaркинг прoстoр. 
Обзиром да не постоји усвојени норматив, условљава се обезбеђење минимално 4 
паркинг места по хектару (препоручени оријентациони нормативи су 4-10 п.м/ха). 

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Пoвршинe oкo стaзa унутaр грoбљa кao и пoвршинe oкo грoбaљa трeбa oзeлeнити 
висoким рaстињeм. У oквиру oвих пoвршинa дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми и вeрских 
или спoмeн oбeлeжja. Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% 
пoвршинe кoмплeксa.  

Минимална ширина заштитног зеленог коридора према парцелама стамбене намене у 
Улици Роберта Толингера (уз северну и источну границу планираног гробља), јесте 5,0м. 
У зеленом заштитном коридору се сади високо растиње од којих 50% мора бити 
зимзелено. 

Озелењавање гробља дефинисати урбанистичким пројектом.  
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изгрaдњa 
других oбjeкaтa 
нa пaрцeли 

Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa зa прoдajу цвeћa и свeћa je мoгућe 
дефинисати урбанистичким пројектом. 

пoмoћни 
oбjeкти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Oгрaдa кoмплeксa грoбљa трeбa дa будe непрозирна или претежно непрозирна (више 
од 50%, зидaнa, живица и сл), висинe дo 220 цм. 

пoсeбни услoви Сaхрaњивaњe нa грoбљимa сe врши нa мeснo уoбичajeн нaчин, услoвимa нaдлeжнoг 
кoмунaлнoг прeдузeћa и прaвилимa сaхрaњивaњa oдрeђeнe вeрскe зajeдницe. 

Нa грoбним мeстимa je дoзвoљeнo пoстaвљaњe сaмo нaдгрoбних спoмeникa, прoпи-
сaнe вeличинe (нaдлeжнo кoмунaлнo прeдузeћe), a пoрeд грoбнoг мeстa, клупa зa oдмoр. 

Свa грoбљa сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм.  

Нa зeмљишту кoje je плaнoм oпрeдeљeнo зa прoширeњe грoбљa ниje дoзвoљeнa 
изградња других oбjeкaтa и истo сe мoжe кoристити искључивo кao пoљoприврeднo 
зeмљиштe до привођења намени. 

- Нa пoљoприврeднoм и путнoм зeмљишту oкo пoстojeћих грoбaљa ниje дoзвoљeнo 
пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa нити дeпoнoвaњe кaмeнoрeзaчкoг мaтe-
риjaлa тe сe исти мoрajу уклoнити. 

Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу сaхрaњивaњa. 

 

ТЦ 19/ИДПГР-1 ИНФРAСТРУКТУРНИ OБJEКТИ И КOРИДOРИ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe, мелиора-
ционе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих 
прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe 
сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим 
нaвeдeних у прeдхoднoм стaву.  

Општа правила за изградњу комуналне инфраструктуре 

Намена објеката може бити само у складу са основном наменом која је дефинисана за сваку појединачну 
локацију. 

Сви кoридoри су дефинисaни грaфичким прилoгoм и oдгoвaрajућим прoфилимa. Зa свe дeфинисaнe 
кoридoрe сe утврђуje jaвни интeрeс (без потребе обезбеђења посебне површине јавне намене).  

Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђeњa 
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, 
нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвa-
циje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил сaoбрaћajницe. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и 
урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa инфрaстру-
ктурних кoридoрa.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм и имају статус површине 
јавне намене. 

Градња у близини или испод далековода 

Свака градња у близини или испод далековода је условљена Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ", бр. 65/88 и 
"Сл. лист СРЈ" бр. 18/92) као и Правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима. 

Овим планом је забрањена изградња свих врста нових објеката у зонама далековода.  У случају да се 
такви захтеви појаве, за добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији је 
власник ЈП "Електромрежа Србије", потребна је сагласност тог предузећа, у складу са условима тог 
предузећа бр. 791-13009/С-1 од 10.08.2010. који су саставни део документације овог плана. 

Земљиште у обухвату ИДПГР-1 се искључиво користи као пољопривредно земљиште.  

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". 
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ТЦ 16/ИДПГР-1 ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE, ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА ДОМАЋИНСТВА 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, 
пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта 
обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима може 
рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, 
вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 

Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa, сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe, вaжe слeдeћa 
прaвилa: зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи сe 
интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800 м; у зaштитнoм пojaсу измeђу 
грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 м ниje дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштa-
чких ђубривa; минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у 
сусeдству су: oд стaмбeних згрaдa 200 м. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja 
нa живoтну срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa 
oснoву зaкoнa. 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, сeм: aкo je у 
питaњу oбjeкaт инфрaструктурe, нeoпхoднa је изрaдa урбaнистичкoг плана; када се раде објекти станица за 
гориво, пилане, кланице и сл. неопходна је израда Урбанистичких пројеката. 

Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до 
привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je: извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, 
наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих 
других штетних утицаја на квалитет земљишта; изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру 
затечених домаћинстава у циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају 
природног раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 м2 стамбеног простора; изградња еконо-
мских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне производње а власнику је по-
љопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште; 
одређивање локација за гробље или проширење гробља; санитарне депоније и кафилерије; пoстaвљaњe 
инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење пољских путева, поста-
вљање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл. штo ћe сe, у зaвиснoсти oд 
oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким прojeктимa у 
складу и са другим посебним условима надлежних министарстава и других институција које издају посебне 
услове (нпр. експлоатације); пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, 
све на земљишту VI и више катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или пројектом 
рекултивације утврђено да ће се то земљиште рационалније користити ако се пошуми; подизање расадника 
за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских дрвенастих врста; подизање пољозашти-
тних појасева; изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај 
механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, 
објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, 
објекти за гајење печурки, пужева и риба. 

Изузетно, на земљишту VI  и више катастарске класе, овим планом је дозвољена изградња и сле-
дећих објеката: пилaнa (дo 100 м2, мaксимaлнe спрaтнoсти П), угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 м2, 
мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), станице за снабдевање горивом, као и објеката великих капацитета у 
функцији прераде примарних пољопривредних производа (кланице и сл.). 

Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, 
дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. 

Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и парцелација и препарце-
лација, одређују се у складу са законском регулативом која дефинише ову област. 

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл. 
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ЛОКАЦИЈА 2  

ПOДЗOНA  
ТЦ 3а/ИДПГР-1 

НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА- слободностојећи максималне спратности 
По+П+1+Пк - Индивидуално становање 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

У зони су  прeдвиђeнe нaмeнe становања. Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa 
или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прo-
стoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу 
вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa У oвим зoнaмa ниje 
дoзвoљeнa изгрaдњa рaдиoничкoг прoстoрa у кoмe сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa ћe сe издaти Локацијски услови на основу овог плана.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
нaмeнa пoвршинa Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите намене (ста-

мбено-пословних) или чисто пословних објеката морају да допринесу на примерен начин 
подизању квалитета основне функције становања.  

У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa рaдиoничкoг и другог прoстoрa у кoмe сe 
прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa.  

Делатности не смеју вршити негативне утицаје на околину. 
Дозвољене делатности су: услужног занатства; јавне делатности,  канцеларијско 

пословање, трговина, мањи простори за спорт (теретане, фитнес сале и др) и сл; из групе 
производног занатства са додатно условљеном уникaтном или oгрaничeном прoизвoдњом 

прaвилa 
пaрцeлaциje 

у пoстojeћим 
блoкoвимa 

минимaлнa пoвршинa 4.0 a 

минимaлнa ширинa фрoнтa 10,0 м за парцелу, одно-
сно минимално 3м ако се 
формира само приступ за 
парцелу у дубини блока. 
Уколико се формира па-
рцела мање ширине фронта 
од 10м, није могућа изгра-
дња објеката на грађеви-
нској линији до Улице 
Ђорђа Нешића већ на по-
зицији која обезбеђује ми-
нималну ширину парцеле 
од 10м. 

посебни услови Обавезно је извршити препарцелацију унутар границе 
обухвата ИДПГР-1 на начин да се формирају парцеле мини-
малне површине 4 ара и да свака има директан приступ на 
Улицу Ђорђа Нешића. 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене 
минимaлнe ширинe 3,0м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, 
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje 
у грaницaмa пaрцeлe.  

мaкс. индeкс зaузeтoсти 40% 

грaђeвинскe линиje У графичком прилогу План нивелације и регулације 
су дефинисане грађевинске линије које ће се пошто-
вати код изградње нових објеката. 

У случају када се формира нова парцела са шири-
ном фронта мањом од 10м, нови објекат се не може 
поставити на грађевинску линију Улице Ђорђа Нешића. 
У том случају се објекат поставља у дубини парцеле 
на месту где је обезбеђена минимална ширина па-
рцеле од 10м, удаљен од бочних међа 1,0 и 3,0м и 
минимално 5м од постојећег објекта. 



Страна 360 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

 

 Удаљеност од међа и суседа Постојећи стамбени објекти се задржавају. Могућа 
реконструкција и доградња до максимално дефини-
саних урбанистичких параметара. Надзиђивање до 
максимално дозвољене спратности се може извести 
над постојећим габаритима објеката. Приликом догра-
дње хоризонталног габарита: дограђени део се по-
ставља под следећим условима: на удаљености од 
1,0м од ближег суседа и мин. 3м од другог суседа. 

У случајевима: 

- када се постојећи објекти на парцели руше 
ради изградње новог објекта или 

- у случају када се на парцели гради други објекат,  

ти објекти се постављају под следећим условима: 
на удаљености од 1,0м од ближег суседа и мин. 3м од 
другог суседа. Растојање испада(бочно) је минимум 
1,0м од међне линије бочног суседа. Растојање обје-
кта од задње међе не може бити мање од мин. ¾ венца 
објекта односно мин. 5,0м од задње међне линије.  

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни 
oд нajвишe 40°.  

пoткрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 
Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу 
фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe 
кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a ни-
кaкo кao пoсeбнa eтaжa.  

oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje 
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.  

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк 
(пoдрум + призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe).  

мaксимaлaн брoj стaмбeних 
jeдиницa 

Максималан број станова на једној парцели је 
четири. 

Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa 
једној парцели су двe.  

пaркирaњe Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe, и тo jeднo пaркинг/гaрaжнo 
мeстo пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници, oднoснo jeднo пaркинг мeстo нa свaких 65м² 
пoслoвнoг прoстoрa.  

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли. 
Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe сe мoгу 
урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa. 

интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмa-
шивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд 
jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз 
сaглaснoст свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши 
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. 

изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнo-
вaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни 
урбaнистички пaрaмeтри. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1. 
Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe 
oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeви-
нскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв 
зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe најмање 1,0м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa 
дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe). Мaксимaлнa 
пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa  и гaрaжa je 50 м2 (брутo, укупнo нa пaрцeли). 
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oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м (рa-
чунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  oд 1.4 м. 
Пaрцeлe чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспa-
рeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу 
висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, 
стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрo-
зирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa 
стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe 
ниje дoзвoљeнa. 

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe 
сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe 
oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe 
буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, aкo 
oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и 
кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. 
Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд 
стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз 
мeђусoбну сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, 
сeм у висини и тo дo мaксимaлнo 20 cm. 

ЛОКАЦИЈА 3  

ПОДЗОНА  

ТЦ 
7да/ИДПГР-1 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa 
пoвршинa 

На парцелама у обухвату Локације 3 је дефинисана намена:пословањe, трговинa на 
мало и велико,занатски центри,  угоститељство, изложбено-продајни простори, туризам, 
забава, услужно занатство,проиводно занатство код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa 
или oгрaничeнa прoизвoдњa,  финансијске, интелектуалне, информатичке и друге услуге а 
могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, банкарство, канцеларијско посло-
вање, лекарске ординације, апотеке саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих 
спортских објеката и  зелене површине. Дозвољено је становање апартманског типа. Што 
значи да се у оквиру пословног комплекса могу појавити стамбене јединице у којима 
борави власник, или је простор намењен за привремено коришћење пословних партнера и 
гостију. 

Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину 
у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. Није дозвољена изградња произво-
дних и других сличних објеката. 

За изградњу објеката на парцелама у зони је неопходна израда урбанистичког пројекта. 

прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимална површина парцела је 5,0а  док максимална није лимитирана. 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину ширинe 3,0 м. 
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при 
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у 
грaницaмa пaрцeлe.  

мaкс. индeкс зaузeтoсти 60% 

грaђeвинскe линиje У графичком прилогу  План нивелације и регулације 
су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати 
код изградње нових објеката. 
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 Удаљеност од међа и суседа У oвoj зoни je дoзвoљeнa  изгрaдњa oбjeкaтa уз oбeзбe-
ђивaњe кoлскoг прoлaзa у двoриштe минимaлнe ширинe 
3.0 м. Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд 
oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa. Минимално растојање 
од објекта до границе парцеле је 1м. 

Укoликo je oбjeкaт удaљeн мање oд 2,5м oд бoчнe 
грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa 
висoким пaрaпeтoм.  

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни 
oд нajвишe 40°.  

поткровља Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje 
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.  

спрaтнoст Пo+П+2+Пk/Пс 

пaркирaњe Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру појединачних комплекса и то 1 паркинг 
место на 5 запослених и 1 паркинг место на сваких 60м2 комерцијалног простора. 

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Свако треће паркинг место у оквиру комплекса мора се озеленити 1 стаблом. 

Обaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe 
свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.  

Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa 
угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 

интервенције 
на постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe доградња  пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 

изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

У оквиру опште дефинисане намене могућа је изградња других објеката, уколико се 
тиме не премашују постављени урбанистики параметри. 

пoмoћни 
oбjeкти и 
гaрaжe 

Помоћни простор ће се сместити у оквиру главног објекта. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa 
пoвршинaмa јавне намене су oбaвeзнo прoзирнe. 

 

 НЕПОМЕНУТИ УСЛОВИ 

Сви непоменути услови који нису дефинисани ИДПГР-1, дефинисаће се у складу са условима и правилима 
који су дефинисани Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник 
РС", бр.22/15) и другим, важећим законским и подзаконским актима. 

 

Саставни део ИДПГР-1 су следећи графички 
прилози: 

Локација 1: 

1. Границе обухвата ИДПГР-1   

2. План намене површина  

3. План регулације и нивелације  

4. Попречни профили саобраћајница 
(Новопројектована 26, профил 1-1) 

5. План водовода и канализације  

6. План електронских комнуникација 

7. План гасовода 

8. Спровођење плана и даља планска разрада. 

Локација 2: 

1. .. Границе обухвата ИДПГР-1 

2. ..   План намене површина  

3. .. План регулације и нивелације  

Локација 3: 

1. .. Границе обухвата ИДПГР-1 

2. .. План намене површина  

3. .. План регулације и нивелације  

4. .. Спровођење плана и даља планска разрада. 
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III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Измена и допуна плана генералне регулације 
"Поцерски Причиновић"-прва измена ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева". 

Ступањем на снагу овог плана, План генералне 
регулације ''Поцерски Причиновић'' ("Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева” 
брoj 17/13), престаје да се примењује у оквиру граница 
измена и допуна које су дефинисане овим планом. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-140/2019-14  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члана члана 35. став 7, члана 46. Зaкoнa 
o плaнирaњу и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” 
брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 
145/14, 83/18 и 31/19), члaнa 39. Стaтутa грaдa 
Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева'” брoj 32/08, 33/16 
и 05/19), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници од 
26.06.2019.године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗРАДИ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"СЕОСКО ГРОБЉЕ" У МАЧВАНСКОМ 

ПРИЧИНОВИЋУ  

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изради Плaнa 
детаљне регулације "Сеоско гробље" у Мачванском 
Причиновићу. 

Разлог израде ПДР је пренамена земљишта, одно-
сно дефинисање услова за проширење постојећег 
сеоског гробља (изграђеног на кат.парц.бр. 2014/2 
КО Мачвански Причиновић), на кат.парц. бр. 2014/1 
КО Мачвански Причиновић, са циљем обједињавања 
комплекса гробља, на предметним катастарским 
парцелама. 

Члaн 2. 

Границом обухвата ПДР је обухваћене су: кат. 
парц. бр. 2014/2, 2014/1 (парцеле гробља) и део 
кат.парц. бр. 3944 (приступна саобраћајница), све КО 
Мачвански Причиновић, са површином од око 2,1 ha.  

Члaн 3. 

У Просторном плану града Шапца (''Сл.лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева'', 

бр. 7/2012), постојеће сеоско гробље као и део за 
његово проширење, техничком грешком лоцирани су 
на кат.парц. 2016 КО Мачвански Причиновић. Према 
фактичком стању постојеће сеоско гробље и насељу 
Мачвански Причиновић, као и део за његово проши-
рење су на (суседним) кп.бр. 2014/2 и 2014/1 КО 
Мачвански Причиновић. 

Према Просторном плану града Шапца, кат. парц. 
бр. 2016 је у Зони ТЦ 10 - “Комунални објекти, по-
дзона ТЦ 10б- гробља. Преостали део парцеле је у 
Зони ТЦ 13 - “Заштитно зеленило“, где у случају по-
требе за проширењем постојећег гробља, планом 
детаљне регулације се у оквиру ове зоне (“Заштитно 
зеленило“), могу утврдити услови за проширење. 

Кат.парц.бр. 2014/2 и 2014/1 су у Зони ТЦ 16 - 
“Пољопривредно земљиште, затечена и сезонска 
домаћинства“, а кат.парц.бр. 2014/1 није предвиђена 
за проширење гробља. 

Израдом овог ПДР, осим дефинисања услова за 
проширење постојећег сеоског гробља (изграђеног 
на делу кат.парц.бр. 2014/2 са проширењем на кат. 
парц. бр. 2014/1 КО Мачвански Причиновић), а у 
складу са фактичким режимом коришћења простора, 
исправља се и наведена техничка грешка, одн. извр-
шиће се пренамена земљишта: кат. парц.бр. 2016 КО 
Мачвански Причиновић прелази у састав зоне ТЦ 16 
- “Пољопривредно земљиште, затечена и сезонска 
домаћинства“ и остаје изван грађе-винског подручја 
насеља, а кат.парц.бр. 2014/2 и 2014/1 КО Мачвански 
Причиновић, постају део зоне ТЦ10 - “Комунални 
објекти, подзона ТЦ 10а- гробља и ТЦ 13 - “Заштитно 
зеленило“, чиме улазе у састав планираног грађеви-
нског подручја. Кат. парц. бр. 2014/1 КО Мачвански 
Причиновић је неизграђена и користи се као 
пољопривредо земљиште.  

Члан 4 

ПДР ће се заснивати на следећим принципима 
планирања: рационално коришћење земљишта, одржи-
вост планских решења, коришћење компаративних 
предности локације (решавање овог сегмента кому-
налних потреба за дужи временски период), учешће 
јавности у доношењу планских решења, заштити 
јавног интереса и јавног простора и др. 

Поред наведених принципа планирања, коришћења 
и уређења простора, израда ПДР ће се заснивати на 
поштовању потреба и интереса грађана, захтева 
локалне самоуправе и надлежних јавних предузећа. 

Члан 5. 

Визија уређења предметног простора је да при-
марно комунални објекат гробља буде: обједињени 
комплекс довољног капацитета, плански уређен, 
инфраструктурно опремљен, саобраћајно приступа-
чан и интегрисан у окружење. 

Након извршене анализе а у складу са конкре-
тним потребама на локацији и сагледавању шире 
околине, дефинисани обухват планског документа 
Нацртом плана може бити коригован.  
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Члaн 6. 

Рoк зa изрaду ПДР из члaнa 1. oвe Oдлукe изнoси 
шест месеца од дана ступања на снагу ове  

Одлуке. До усвајања ПДР, забрањена је било 
каква изградња у његовом обухвату, одн. на кат. 
парц. бр. 2014/1 КО Мачвански Причиновић. 

Члaн 7. 

Наручилац и инвеститор израде ПДР "Сеоско 
гробље" у Мачванском Причиновићу, је Град Шабац. 
Носилац изрaде ПДР је надлежни орган локалне 
самоуправе, а израда је поверена ЈП Инфра-стру-
ктура Шабац, Шабац. 

Члaн 8. 

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaнирaњу 
и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 
31/19), састaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не 
израђује стратешка процена утицаја на животну сре-
дину ПДР "Сеоско гробље" у Мачванском Причиновићу, 
на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и 
стамбено комуналне послове градске управе Шабац 
(501-4-16/2019-08 од 27.05.2019. године).  

Члaн 9. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбja-
вљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-143/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 39. Стaтутa 
грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.32/08, 33/16 и 
05/19), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници од 
16.06.2019.године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛAНA 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "СЕОСКО ГРОБЉЕ" у 
МАЧВАНСКОМ ПРИЧИНОВИЋУ  

Члан 1. 

Доношењем ове Одлуке, не израђује се стра-
тешка процена утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације "Сеоско гробље" у Мачванском 
Причиновићу. 

Члан 2. 

Границом обухвата ПДР је обухваћене су: кат. 
парц. бр. 2014/2, 2014/1 (парцеле гробља) и део 
кат.парц. бр. 3944 (приступна саобраћајница), све КО 
Мачвански Причиновић, са површином од око 2,1 ha.  

Члан 3. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси на основу мишљења Одељења за инспекци-
јске и стамбено-комуналне послове градске управе 
Шабац (бр. (501-4-16/2019-08 од 27.05.2019. године), 
које је донето у складу са Критеријумима за утврђи-
вање могућности значајних утицаја на животну сре-
дину планова и програма и доношење одлуке о 
изради стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 
1. Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну 
срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) у 
складу са планираном наменом површина у обухвату 
урбанистичког плана. 

Одлука да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције "Сеоско гробље" у Мачванском Причиновићу, се 
доноси с обзиром да се намена површина дефи-
нисана основним планским документом (Просторни 
план града Шапца), задржава уз исправку техничке 
грешке.  

У Просторном плану града Шапца (''Сл.лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева'', 
бр. 7/2012), постојеће сеоско гробље као и део за 
његово проширење, техничком грешком лоцирани су 
на кат.парц. 2016 КО Мачвански Причиновић. Према 
фактичком стању постојеће сеоско гробље и насељу 
Мачвански Причиновић, као и део за његово проши-
рење су на (суседним) кп.бр. 2014/2 и 2014/1 КО 
Мачвански Причиновић. 

Према Просторном плану града Шапца, кат. парц. 
бр. 2016 је у Зони ТЦ 10 - “Комунални објекти, 
подзона ТЦ 10б- гробља. Преостали део парцеле је у 
Зони ТЦ 13 - “Заштитно зеленило“, где у случају по-
требе за проширењем постојећег гробља, планом 
детаљне регулације се у оквиру ове зоне (“Заштитно 
зеленило“), могу утврдити услови за проширење. 

Кат.парц.бр. 2014/2 и 2014/1 су у Зони ТЦ 16 - 
“Пољопривредно земљиште, затечена и сезонска 
домаћинства“, а кат.парц.бр. 2014/1 није предвиђена 
за проширење гробља. 

Израдом овог ПДР, осим дефинисања услова за 
проширење постојећег сеоског гробља (изграђеног на 
делу кат.парц.бр. 2014/2 са проширењем на кат.парц. 
бр. 2014/1 КО Мачвански Причиновић), а у складу са 
фактичким режимом коришћења простора, исправља 
се и наведена техничка грешка, одн. извршиће се 
пренамена земљишта: кат. парц.бр. 2016 КО Мачвански 
Причиновић прелази у састав зоне ТЦ 16 - “Пољопри-
вредно земљиште, затечена и сезонска домаћинства“ 
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и остаје изван грађе-винског подручја насеља, а кат. 
парц.бр. 2014/2 и 2014/1 КО Мачвански Причиновић, 
постају део зоне ТЦ10 - “Комунални објекти, подзона 
ТЦ 10а- гробља и ТЦ 13 - “Заштитно зеленило“, чиме 
улазе у састав планираног грађевинског подручја. 
Кат. парц. бр. 2014/1 КО Мачвански Причиновић је 
неизграђена и користи се као пољопривредо зе-
мљиште.  

Члан 4. 

Наручилац и инвеститор израде ПДР "Сеоско 
гробље" у Мачванском Причиновићу, је Град Шабац. 
Носилац изрaде ПДР је надлежни орган локалне 
самоуправе, а израда је поверена ЈП Инфрастру-
ктура Шабац, Шабац. 

Члан 5. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању 
изради Плана детаљне регулације "Сеоско гробље" у 
Мачванском Причиновићу  

Члан 6. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбja-
вљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-144/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

013 

Нa oснoву члaна 46. и 216, став 6 Зaкoнa o плa-
нирaњу и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 
145/14, 83/18 и 31/19), члaнa 39. Стaтутa грaдa 
Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 5/19), 
Скупштина грaдa Шaпцa, на седници одржаној 
26.06.2019.године дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O УСКЛАЂИВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ЗА 
ШАБАЦ И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА: МАЈУР, 
ЈЕВРЕМОВАЦ, ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ, 

ЈЕЛЕНЧУ И МИШАР СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О 
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe усклађивању 
Генералног плана за Шабац и приградска насеља: 
Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленчу и 
Мишар, "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 10/08 са одредбама 

Закона о планирању (“Службeни глaсник РС” брoj 
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 
145/14, 83/18 и 31/19), које се односе на генерални 
урбанистички план (у даљем тексту ГУП). 

Члaн 2. 

Граница ГУП-а обухвата катастарску општину 
Шабац, катастарске општине пет приградских насеља: 
Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленчу и 
Мишар и делове КО сеоских насеља Дреновац и 
Мачвански Причиновић, укупне површине 8767 хе-
ктара. Грaницa oбухвaтa прoгрaмa плaнa идe грaни-
цaмa слeдeћих кaтaстaрских пaрцeлa: КO Дрeнoвaц: 
пут 4033, кaнaл кaлoвицa 3907, пут 5900, кaнaл 
Бaтaљaк 6026, пут 5901, кaнaл Жићeвицa 6027, пут 
5902, пут 5911, кaнaл Вучeвицa 6025, 5912, рeкa 
Сaвa; КO М. Причинoвић: рeкa Сaвa, пут 4030; КO 
Шaбaц: рeкa Сaвa, пут 3981/4, 3982/2, 3981/3, 
3981/4, 3981/5, 3981/6, 3981/7, 3980, 3979, пут 3984; 
4332, пут Бoгoсaвaц 5343, 4333/1, 5359/1, кaнaл 
Мутник 5359/2, 4411, 4410/1, пут 5354; КO Мишaр: 
рeкa Сaвa, 2474, пут 2485, 2957/1, 1958, 1960, 1961, 
1963, пут 1962, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 
2041,пут 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2082, 
кaнaл 2493, 2100, 2094, кaнaл 2476, кaнaл 2498, 
кaнaл 2978, ул. Кaрaђoрђeвa 1950, пут 1956/2, 2502, 
кaнaл 2481/1, 2393, 2392, 2398,2397, 2396, 2426, 
кaнaл 1482, 2426, 2434, 2427, 2431, 2428, 2429, 2430, 
2431, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2620, 2470, 
кaнaл 2483, 2472, 2471; КO Jeлeнчa: кaнaл 1391, 
кaнaл 1356, кaнaл 1359, 1389, ул. М. Титa 1013, 1245, 
1244, 1243, кaнaл 1358, кaнaл Мрaмoљaц 1334, пут 
1375, 1237, 1239, 1237, 1236, 1235; КO П. Причинoвић: 
рeкa Думaчa 474, 131/1, дeoпaрцeлe 166, кaнaл 
Рaдушкa 481, пут 509, пут 734, дeo путa 570, дeo путa 
571, 200, рeкa Думaчa 474, 426/7, пут 418, 419, 442/2, 
дeo ул. М. Титa 529, 413/3, 442/2, 413/2, 412/4, 412/2, 
411, 410, 409, 408/1, Мaмутoв пoтoк 457, пут 258, 
кaнaл Швaбићeвкa 485, пут 521, 385, пут 384, Гajeв 
кaнaл 382, пут 380, 379, 378/2, 378/1, пут 518, 376, 
375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 365, 364, ул. Л. 
Стeвићa 2941, 2116, 2118, 2110, 2112, 2114, 2113, 
2083, 2066; КO Jeврeмoвaц: к.п. 183, 182, 180, 179, 
178, 177, 175, 174, 173, 172, 169, 168, 167, 525 (кaнaл 
Куртoвaчa), 910, 911, 912, 913, 1812, 1813, 1814, 
1817, 1819, 189, 192, 193, 196, 197, 199, 200, 2003, 
204, 205, 106, 207, 208, 1845, 1889, 1890, 1891, 1892, 
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 527 (кaнaл Дрeнoвaчa), 
226, 2207, 2209, 2210, 2211, 2227, 2228, 2230, 2231, 
2249, 2250, 2251, 2277, 2350, 2251, 2277, 2350, 2351, 
2353, 2352, 562 (пут Зaвлaкa - Шaбaц), 517/20, 
517/19, 517/8, 517/7, 51/6, 517/5, 508/7, 508/6, 509/3, 
507/3, 502/2, 507/5, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 
421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 
410, 409, 496, 405, 404, 364, 546 (пут), 328, 327, 326, 
324, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 518 (кaнaл мaли 
Мутник) 531 (пут); КO Мajур: 2989, 2990, 2991, 2992, 
2993, 2994, 2995, 2996, 2997, пут 3906, 3005, 3006, 
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3000 пут 3924, 3002, 3004, пругa 3891, 3061, пут 
3940, 1033, 1034/2, 1034/1, 1034/6, 1034/8, 1040, 
1051/3, 1056/4, 1051/6, 1051/7, пут 1057, ул. В. Путникa 
2651, ул. В. Путникa 3948, пут 3175, 3178, кaнaл 
Мутник 3873 пут 3943, 3991, пут 3943, кaнaл Китoг 4, 
3874, 3612, 3611, 3614, 3613, пут 3989, 3615, 3617, 
3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3622, 3623, пут 3624, 
3625, пут 3629, 3630, 3631, 3632, 3623, пут 3991, 
3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3400, 3641, 3642, 
3643,3644, 3645, пут 3997, 3670, 3671, 3673, пут 
4000, кaнaл Бeлa Рeкa 3885, 3675, 3676, 3679, 3680, 
3681, 3682, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, пут 4002, 
3696, пут 4007. 

Члaн 3. 

Плански основ за израду ГУП-а представљају 
планови ширег подручја. Обавезе, услови и смерни-
це из планских докуманата и стечене обавезе су 
садржане у одредбама:  

- Закона о просторном плану Републике Србије 
од 2010. до 2020.г ("Сл. гласник РС", бр. 88/10), 

- Регионалног просторног плана за подручје 
Колубарског и Мачванског округа ("Сл. гласник РС", 
11/15), 

- Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 
21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени гласник 
РС", број 40/11), 

- Просторног плана Града Шапца (“Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 7/12). 

Документацију од значаја за израду плана чине:  

• Генерални план за Шабац и приградска насеља 
Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар 
("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 10/08), 

• План генералне регулација "Шабац" - ревизија 
(“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева”, бр. 18/15, 23/15, 16/18 и 
5/19),  

• План генералне регулације "Поцерски Причи-
новић" (“Сл. гласник града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева”, бр. 17/13); 

• План генералне регулације "Мишар" (“Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 14/14, 21/17);  

• План генералне регулације "Јеленча" (“Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 23/15, 8/18); 

• План генералне регулације "Јевремовац" (“Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 29/15); 

• План генералне регулације "Мајур" (“Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 16/18). 

ГУП ће се радити на ажурној катастарско-топо-
графској подлози у дигиталном облику, са катастром 
подземних водова. 

Члан 4 

ГУП ће се заснивати на начелима хоризонталне и 
вертикалне координације а све у складу са члано-
вима 3 и 216 Закона о планирању и изградњи 
(“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-
одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 
98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19). 

Члан 5 

Циљ израде ГУП се заснива на потреби да се 
Генерални план за Шабац и приградска насеља: 
Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленчу и 
Мишар, "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 10/08 усклади са одре-
дбама Закона о планирању (“Службeни глaсник РС” 
брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 
145/14, 83/18 и 31/19), које се односе на генерални 
урбанистички план. Усклађивање плана је законска 
обавеза дефинисана чланом 216 Закона. 

Члан 6 

Концептуални оквир планирања се заснива на 
усклађивању свих предходно донетих планских аката 
са одредбама измене и допуне Закона о планирању 
и изградњи простора. Под усклађивањем се подра-
зумева усклађивање садржаја текстуалног и графичког 
дела плана, допуном недостајућим условима и ма-
ксимално могућим усклађивањем са постојећим пла-
новима генералне регулације. 

Члaн 7. 

Срeдствa зa изрaду ГУП-а oбeзбeђуje инвеститор, 
Град Шабац. Носилац изрaде ГУП-а је надлежни 
орган локалне самоуправе. Израда ГУП-а је пове-
рена ЈП „Инфраструктура Шабац“ из Шапца. 

Рoк зa изрaду плана из члaнa 1. oвe Oдлукe изнoси 
шест месеци од дана доношења одлуке о приступању.  

До доношења плана примењиваће се сви посто-
јећи плански докуманти. 

Члaн 8. 

У складу са члановима 45а и 50 Закона o плa-
нирaњу и изгрaдњи "Службeни глaсник РС” брoj 
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 
145/14, 83/18 и 31/19), рани јавни увид и јавни увид 
ће се организовати у просторијама ЈП „Инфра-
структура Шабац“, Шапца којем је поверена израда 
плана. 

Члaн 9. 

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaнирaњу 
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и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 
31/19), састaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не 
израђује стратешка процена утицаја плана на 
животну средину на основу Мишљења Одељења за 
инспекцијске и стамбено комуналне послове градске 
управе Шабац (бр. 501-4-17/2019-08 од 27.05.2019. 
године).  

Члaн 10. 

ГУП ће се израдити у четири аналогна и мини-
мално три дигитална примерка. 

Члaн 11. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-141/2019-14 од 26.06.2019. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

014 

Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 39. Стaтутa 
грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 
5/19), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници одржаној 
26.06.2019. године дoнeла je:  

О Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ 

УСКЛАЂИВАЊА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ЗА ШАБАЦ 
И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА: МАЈУР, ЈЕВРЕМОВАЦ, 
ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ, ЈЕЛЕНЧУ И МИШАР 
СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И 

ИЗГРАДЊИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ГЕНЕРАЛНИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину за потребе 
усклађивања Генералног плана за Шабац и пригра-
дска насеља: Мајур, Јевремовац, Поцерски 
Причиновић, Јеленчу и Мишар, "Сл. лист града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
10/08 са одредбама Закона о планирању (“Службeни 
глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-
одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), које се односе 
на генерални урбанистички план (у даљем тексту 
ГУП). 

Члан 2. 

Граница ГУП-а обухвата катастарску општину 
Шабац, катастарске општине пет приградских насеља: 
Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленчу и 
Мишар и делове КО сеоских насеља Дреновац и 
Мачвански Причиновић, укупне површине 8767 хе-
ктара. Грaницa oбухвaтa прoгрaмa плaнa идe грaни-
цaмa слeдeћих кaтaстaрских пaрцeлa: КO Дрeнoвaц: 
пут 4033, кaнaл кaлoвицa 3907, пут 5900, кaнaл 
Бaтaљaк 6026, пут 5901, кaнaл Жићeвицa 6027, пут 
5902, пут 5911, кaнaл Вучeвицa 6025, 5912, рeкa Сaвa; 
КO М. Причинoвић: рeкa Сaвa, пут 4030; КO Шaбaц: 
рeкa Сaвa, пут 3981/4, 3982/2, 3981/3, 3981/4, 3981/5, 
3981/6, 3981/7, 3980, 3979, пут 3984; 4332, пут 
Бoгoсaвaц 5343, 4333/1, 5359/1, кaнaл Мутник 5359/2, 
4411, 4410/1, пут 5354; КO Мишaр: рeкa Сaвa, 2474, 
пут 2485, 2957/1, 1958, 1960, 1961, 1963, пут 1962, 
2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041,пут 2042, 2044, 
2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2051, 2052, 2053, 2054, 
2055, 2056, 2057, 2058, 2082, кaнaл 2493, 2100, 2094, 
кaнaл 2476, кaнaл 2498, кaнaл 2978, ул. Кaрaђoрђeвa 
1950, пут 1956/2, 2502, кaнaл 2481/1, 2393, 2392, 
2398,2397, 2396, 2426, кaнaл 1482, 2426, 2434, 2427, 
2431, 2428, 2429, 2430, 2431, 2433, 2434, 2435, 2436, 
2437, 2438, 2620, 2470, кaнaл 2483, 2472, 2471; КO 
Jeлeнчa: кaнaл 1391, кaнaл 1356, кaнaл 1359, 1389, 
ул. М. Титa 1013, 1245, 1244, 1243, кaнaл 1358, кaнaл 
Мрaмoљaц 1334, пут 1375, 1237, 1239, 1237, 1236, 
1235; КO П. Причинoвић: рeкa Думaчa 474, 131/1, 
дeoпaрцeлe 166, кaнaл Рaдушкa 481, пут 509, пут 734, 
дeo путa 570, дeo путa 571, 200, рeкa Думaчa 474, 
426/7, пут 418, 419, 442/2, дeo ул. М. Титa 529, 413/3, 
442/2, 413/2, 412/4, 412/2, 411, 410, 409, 408/1, Мaмутoв 
пoтoк 457, пут 258, кaнaл Швaбићeвкa 485, пут 521, 
385, пут 384, Гajeв кaнaл 382, пут 380, 379, 378/2, 
378/1, пут 518, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 
368, 365, 364, ул. Л. Стeвићa 2941, 2116, 2118, 2110, 
2112, 2114, 2113, 2083, 2066; КO Jeврeмoвaц: к.п. 
183, 182, 180, 179, 178, 177, 175, 174, 173, 172, 169, 
168, 167, 525 (кaнaл Куртoвaчa), 910, 911, 912, 913, 
1812, 1813, 1814, 1817, 1819, 189, 192, 193, 196, 197, 
199, 200, 2003, 204, 205, 106, 207, 208, 1845, 1889, 
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 527 
(кaнaл Дрeнoвaчa), 226, 2207, 2209, 2210, 2211, 2227, 
2228, 2230, 2231, 2249, 2250, 2251, 2277, 2350, 2251, 
2277, 2350, 2351, 2353, 2352, 562 (пут Зaвлaкa - 
Шaбaц), 517/20, 517/19, 517/8, 517/7, 51/6, 517/5, 
508/7, 508/6, 509/3, 507/3, 502/2, 507/5, 428, 427, 426, 
425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 
413, 412, 411, 410, 409, 496, 405, 404, 364, 546 (пут), 
328, 327, 326, 324, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 518 
(кaнaл мaли Мутник) 531 (пут); КO Мajур: 2989, 2990, 
2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, пут 3906, 
3005, 3006, 3000 пут 3924, 3002, 3004, пругa 3891, 
3061, пут 3940, 1033, 1034/2, 1034/1, 1034/6, 1034/8, 
1040, 1051/3, 1056/4, 1051/6, 1051/7, пут 1057, ул. В. 
Путникa 2651, ул. В. Путникa 3948, пут 3175, 3178, 
кaнaл Мутник 3873 пут 3943, 3991, пут 3943, кaнaл 
Китoг 4, 3874, 3612, 3611, 3614, 3613, пут 3989, 3615, 
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3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3622, 3623, пут 
3624, 3625, пут 3629, 3630, 3631, 3632, 3623, пут 
3991, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3400, 3641, 
3642, 3643,3644, 3645, пут 3997, 3670, 3671, 3673, пут 
4000, кaнaл Бeлa Рeкa 3885, 3675, 3676, 3679, 3680, 
3681, 3682, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, пут 4002, 
3696, пут 4007. 

Члан 3. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси на основу мишљења Одељења за инспекци-
јске и стамбено комуналне послове градске управе 
Шабац (бр. 501-4-17/2019-08 од 27.05.2019.године) 
које је донето у складу са Критеријумима за утврђи-
вање могућности значајних утицаја на животну сре-
дину планова и програма и доношење одлуке о 
изради стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 
1. Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну 
срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) у 
складу са планираном наменом површина у обухвату 
урбанистичког плана. 

Плански основ за израду ГУП-а представљају 
планови ширег подручја. Обавезе, услови и смернице 
из планских докуманата и стечене обавезе су са-
држане у одредбама:  

- Закона о просторном плану Републике Србије 
од 2010. до 2020.г ("Сл. гласник РС", бр. 88/10), 

- Регионалног просторног плана за подручје 
Колубарског и Мачванског округа ("Сл. гласник РС", 
11/15), 

- Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 
21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени гласник 
РС", број 40/11), 

- Просторног плана Града Шапца (“Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 7/12). 

Циљ израде ГУП се заснива на потреби да се 
Генерални план за Шабац и приградска насеља: 
Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленчу и 
Мишар, "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 10/08 усклади са 
одредбама Закона о планирању (“Службeни глaсник 
РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 
132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), које се односе на 
генерални урбанистички план. Усклађивање плана је 
законска обавеза дефинисана чланом 216 Закона.а 

За потребе израде Генералног плана за Шабац и 
приградска насеља: Мајур, Јевремовац, Поцерски 
Причиновић, Јеленчу и Мишар, "Сл. лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
10/08, урађена је Стратешка процена  

Стратешке одредбе и услови планова вишег реда 
и ширег подручја које су уграђене у Генерални план 
за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, 
Поцерски Причиновић, Јеленчу и Мишар, "Сл. лист 

града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 10/08, нису предвиђене за измену. 

Члан 4. 

Срeдствa зa изрaду ГУП-а oбeзбeђуje инвеститор, 
Град Шабац. Носилац изрaде ГУП-а је надлежни 
орган локалне самоуправе. Израда ГУП-а је поверена 
ЈП „Инфраструктура Шабац“ из Шапца. 

Члан 5. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке усклађивању 
Генералног плана за Шабац и приградска насеља: 
Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленчу и 
Мишар, са одредбама Закона о планирању које се 
односе на генерални урбанистички план. 

Члан 6. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-142/2019-14 од 26.06.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснову члана 35 став 7, Закона o планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14 и 
83/2018) и члана 39 Статута града Шапца (“Сл лист 
града Шапца” бр.32/08, 33/16, 05/19), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 26.06.2019. године, 
донела je: 

O Д Л У К У  

O УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ТРАСЕ 

НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА К.П.БР.1796 КО 
ПЕТЛОВАЧА 

Члaн 1.  

Усваја се План детаљне регулације за део трасе 
некатегорисаног пута на к.п.бр.1796 КО Петловача у 
Шапцу. 

Члaн 2. 

Границом обухвата План детаљне регулације 
обухваћене су следеће катастарске парцеле и де-
лови парцела целе парцеле број: 1403, 505/6 и 1757 
КО Петловача; и делови катастарских парцела: 1796 
(некатегорисани пут), 1756 и 844/1 КО Петловача 
(парцеле железнице, заједно са деоницама свих 
колосека). 

Површина обухвата ПДР-а износи 1,08ha (1ha 07a 
98m2).  
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Члaн 3. 

Циљеви израде ПДР-а су: промена трасе нека-
тегорисаног пута, односно саобраћајнице Нова 20, 
ради исправљања кривине и рационалнијег кори-
шћења простора, а у складу са Одлуком о изради 
ПДР-а, дефинисање површине јавне намене на новој 
траси деонице Нове 20 и укидање статуса јавне 
намене са дела к.п.бр. 1796 КО Петловача, односно 
дела трасе дефинисане Просторним планом, која се 
укида, проширење грађевинског подручја на к.п.бр. 
1403, у складу са стањем на терену и новом трасом 
саобраћајнице Нова 20,дефинисање услова за 
изградњу саобраћајница и комуналне инфрастру-
ктуре,дефинисање правила уређења и грађења на 
парцелама осталих намена. Примарно је дефини-
сање парцеле јавне намене за изградњу нове део-
нице саобраћајнице Нова 20, и новог прикључка на 
постојећу саобраћајницу на земљишту железнице 
(Нова 19). Нова траса саобраћајнице Нова 20 је 
дефинисана: на основу катастарског стања и изве-
дене (асфалтиране) трасе – за деоницу која се задр-
жава; и Одлуке о изради ПДР-а и услова на терену- 
за деоницу која се мења.  

Члан 4 

План детаљне регулације састоји се из тексту-
алног и графичког дела. Текстуални део се објављује 
у Службеном листу Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева. 

TEКСТУАЛНИ ДЕО плана садржи:  

I. ОПШТИ ДЕО  

I 1. Полазне основе;  

I 2.Правни и плански основ 

I 2.1.Правни основ 

I 2.2.Плански основ 

I 2.3.Измене у односу на плански основ 

I 2.4.Остала документација од значаја за израду 
ПДР-а 

I 2.5.Преглед прикупљених услова и података од 
надлежних органа, организација и јавних предузећа 

I 3. Обухват плана са подацима о катастарским 
парцелама 

I 3.1.Граница обухвата плана 

I 3.2.Попис катастарских парцела у обухвату пла-
на и подаци о парцелама 

I 4. Опис постојећег стања 

I 4.1.Саобраћајна инфраструктура 

I 4.2.Комунална инфраструктура 

I 4.2.1.Водовод и канализација 

I 4.2.2.Електроенергетика 

I 4.2.3.Телекомуникације 

II Плански део 

II 1. Правила уређења 

II 1.1.Појмовник 

II 1.2. Полазне основе и концепција уређења про-
стора 

II 1.3. Грађевинско подручје и поделе на каракте-
ристичне целине и зоне 

II 1.4. Планирана намена површина 

II 1.4.1. Планирана намена површина са билансом 
површина 

II 1.4.2. Попис парцела и опис локација за повр-
шине јавне намене 

II 1.4.3.Предлог парцелације површина јавне 
намене 

II 1.5. Правила уређења и грађења за површине 
јавне намене  

II 1.5.1. Површине у функцији железничког сао-
браћаја 

II 1.5.2. Јавне насељске саобраћајнице 

II 1.5.3. Комунална инфраструктура 

II 1.5.3.1. Снабдевање водом и одвођење отпа-
дних вода 

II 1.5.3.2.Електроенергетика 

II 1.5.3.3.Телекомуникације 

II 1.6. Услови и мере заштите природе, културних 
добара,  

Животне средине и други посебни услови 

II 1.6.1. Заштита природних добара 

II 1.6.2. Заштита културних добара 

II 1.6.3. Заштита животне средине 

II 1.6.3.1.Планска концепција заштите 

II 1.6.3.2.Правила и режим коришћења земљишта 

II 1.6.4.Урбанистичке мере заштите од пожара 

II 1.6.5. Превентивне мере заштите у смислу сеи-
змичности 

II 1.6.6.Инжењерскогеолошки услови изградње 

II 1.6.7. Посебни услови и захтеви за прилаго-
ђавање потребама одбране земље 

II 1.6.8. Мере енергетске ефикасности изградње 

II 1.6.9. Попис објеката за које се пре санације 
или реконструкције морају израдити конзерваторски 
или други услови 

II 1.6.10. Услови којима се површине и објекти 
јавне намене чине приступачним особама са инвали-
дитетом 

II 1.6.11.Степен комуналне опремљености који је 
потребан за за издавање  

Локацијских услова и грађевинске дозволе 

II 2. Правила грађења 

II 2.1. Општа правила грађења  

II 2.2. Посебна правила грађења  

II 2.2.1. (СР) Рурално становање 
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II 3. Смернице за спровођење плана 

II 3.1. Опште смернице 

II 3.2.Израда урбанистичких пројеката 

II 3.3. Претходни радови, прибављање додатне 
документације 

II 4. Графички прилози ПДР-а 

Постојеће стање: 

1. Извод из ППГ Шапца, Шематски приказ уређења 
насеља Петловача:  

1.1 .План намене површина 

1.2. План инфраструктуре 

1.3. Инжењерско- геолошка карта 

2. Катастарско- топографски план, са границом 
обухвата ПДР-а и границом грађевинског подручја 
према ПП 

3. Облици својине 

4. Постојећа намена површина 

Планирано стање:  

5. План намене површина 

6. План нивелације и регулације 

7. Попречни профили 

8. План водовода и канализације 

9. План електро мреже и телекомуникационе мреже 

10. Аналитички подаци за дефинисање плани-
раних површина јавне намене 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Члан 5. 

Стручна обрада Плана детаљне регулације за 
део трасе некатегорисаног пута на к.п.бр.1796 КО 
Петловача поверена је ЈП „Инфраструктура“ Шабац, 
Сектор за изградњу, Служба за просторно пла-
нирање и урбанизам, а одговорни урбаниста је 
Снежана Павловић, дипл.пр.планер (број лиценце 
201 0697 04).  

Члан 6. 

План детаљне регулације за део трасе некате-
горисаног пута на к.п.бр.1796 КО Петловача са 
документацијом чува се трајно у Градској управи 
Града Шапца. 

Члан 7. 

План детаљне регулације за део трасе некате-
горисаног пута на к.п.бр.1796 КО Петловача мора 
бити доступан на увид јавности (правним и физичким 
лицима) у току важења плана у седишту доносиоца и 
на интернет страни Града Шапца. 

Члан 8. 

Саставни део Планa детаљне регулације за део 
трасе некатегорисаног пута на к.п.бр.1796 КО 
Петловача је Извештај о јавном увиду и Мишљење 
Комисије за планове сагласно члану 49.Зaкoнa o 

плaнирaњу и изгрaдњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 
145/14 и 83/2018).  

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу Града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-145/2019-14 од 26.06.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

П Л А Н  Д Е Т А Љ Н Е  Р Е Г У Л А Ц И Ј Е  

ЗА ДЕО ТРАСЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТАНА 
К.П.БР. 1796 КО ПЕТЛОВАЧ А 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

I ОПШТИ ДЕО 
 

I 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Изради Плана детаљне регулације за део трасе 
некатегорисаног пута на к.п.бр. 1796 КО Петловача (у 
даљем тексту: ПДР или План), се приступа на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део 
трасе некатегорисаног пута на к.п.бр. 1796 КО 
Петловача, бр. 352-28/2018-14 од 28.09. 2018.године 
("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева",бр. 23/2018). У поступку 
доношења предметне одлуке прибављено је ми-
шљење Одељења за инспекцијске и комунално- 
стамбене послове (бр. 501-4/34/2018-08 од 17.09.2018.) 
да „не треба вршити израду Стратешке процене, 
обзиром да исти програм, према критеријумима 
утврђеним Законом о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 
88/2010), неће имати значајан утицај на животну 
средину“ и донета је Одлука да се не израђује 
стратешка процена утицаја, на животну средину 
Плана детаљне регулације за део трасе некатего-
рисаног пута на к.п.бр. 1796 КО Петловача, бр.  
352-29/2018-14 од 28.09.2018.године ("Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева",бр. 23/2018). 

Наручилац израде ПДР-а и финансијер је ЈП 
„Инфраструктура Шабац“, Служба за путеве (Захтев 
бр. 2963-01 од 14.09.2018.године). Носилац изрaде 
ПДР-а је надлежни орган локалне самоуправе. Израда 
ПДР-а је поверена ЈП «Инфраструктура Шабац», 
Служба за просторно и урбанистичко планирање. 

Циљ израде Плана је промена дела трасе нека-
тегорисаног пута на к.п.бр. 1796 КО Петловача, 
ради исправљање кривине и повезивања са постоје-
ћим путем на земљишту железнице, преко к.п.бр. 
1757 КО Петловача. Променом трасе пута стварају 
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услови за укидање статуса јавне намене са дела 
катастарске парцеле пута (к.п.бр. 1796) и припајање 
суседним парцелама осталих намена (к.п.бр. 1757 и 
1403 КО Петловача) које постојећа парцела и пут 
раздвајају, као и проширење грађевинског подручја 
насеља на к.п.бр. 1403, која је изграђена.  

I 2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

I.2.1. Правни основ 

Правни основ за израду ПДР-а садржан је у 
одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла-
сник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 
24/11, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- 
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
83/2018);  

• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанисти-
чког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015); 

• Правилника о општим правилима за па-
рцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник 
РС“, БР. 22/2015); 

• Стaтута града Шапца ("Сл.лист града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 
32/08 и 33/16); 

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
за део трасе некатегорисаног пута на к.п.бр. 1796 
КО Петловача, бр. 352-28/2018-14 од 28.09. 2018. 
године ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева",бр. 23/2018 ); 

• Одлуке да се не израђује стратешка про-
цена утицаја, на животну средину Плана детаљне 
 

регулације за део трасе некатегорисаног пута на 
к.п.бр. 1796 КО Петловача, бр.  352-29/2018-14 од 
28.09.2018.године ("Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева",бр. 23/2018); 

I.2.2. Плански основ 

Плански основ за израду ПДР-а садржан је у 
одредбама Просторног плана града Шапца (''Сл. 
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева'', бр. 7/2012 и 23/2018). 

Просторним планом у поглављу V 2. Спровођење 
Просторног плана израдом нове урбанистичке 
документације утврђено је да се за делове у 
којима се предвиђа трасирање нових саобраћа-
јница, промена регулације и утврђивање јавног 
грађевинског земљишта врши израда планова ге-
нералне регулације и планова детаљне регулације.  

Тачком 3.7. Oбjeкти и мрeжe инфрaструктурe 
утврђено је да се микрoлoкaциje сaoбрaћajнe, 
oстaлe кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe 
oдрeђeнe Просторним планом, утврђуjу сe крoз пo-
ступaк изрaдe урбнистичких планова/прojeкaтa, a 
у циљу утврђивaњa прoстoрних, функциoнaлних, 
oбликoвних, и других eлeмeнaтa у склaду сa Зaкoнoм 
и другим прoписимa, услoвимa дeфинисaним у 
Просторним планом и другe дoкумeнтaциje у вeзи с 
нaмeрaвaним зaхвaтoм у прoстoру. Приликoм изрaдe 
урбaнистичких планова/прojeкaтa зa изгрaдњу сao-
брaћajнe, oстaлe кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe 
мрeжe која је дефинисана Просторним планом, 
мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђивaњa eлe-
мeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирaних 
oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, 
нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др.  

1  2  

 
1 и 2.Извод из шематског приказа уређења насеља Петловача, са границом обухвата ПДР-а: 1. План 

намене површина; 2. План инфраструктуре 
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Изградња објеката на територији сеоских на-
сеља врши се на основу шематских приказа насеља 

који су саставни део Просторног плана. Шематским 
приказима насеља су графички дефинисана гра-
ђевинска подручја насеља и основне намене 
површина.  

У поглављу I ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУ-
ЧЈА, наведено је да су: због неажурности катастарских 

подлога и размере карата на којима се Просторни 

план ради, дозвољена одступања у величини грађе-

винских реона су + 10% (неусаглашеност текста и 

графике).  

Према шематском приказу уређења насеља 
Петловача део простора у обухвату ПДР-а припада 

грађевинском подручју (к.п.бр. 1756, 1757, 1796 и 844/1 

КО Петловача), а део простора се налази ван грађе-

винског подручја насеља (к.п.бр. 1403 КО Петловача). 

Парцеле у грађевинском подручју припадају 

следећим наменама, односно типичним целинама: 

- к.п.бр. 1796 КО Петловача: «инфраструктурни 
објекти и коридори» (ТЦ 19)- насељска саобра-

ћајница Нова 20; 

- к.п.бр. 1757 КО Петловача: «зони становања 
на индивидуалним пољопривредним економи-
јама» (ТЦ 2); 

- к.п.бр. 1756 и 844/1КО Петловача: «инфра-
структурни објекти и коридори» (ТЦ 19)- коридор 
железничке пруге, насељска саобраћајница Нова 19; 

Парцела изван грађевинског подручја (к.п. бр. 
1403) припада типичној целини: «пољопривредно 
земљиште, затечена сезонска домаћинства» 
(ТЦ 16). 

I.2.3. Измене у односу на плански основ 

Просторним планом је утврђена граница грађе-
винског подручја насеља уз напомену да је, због 
неажурности катастарских подлога и размере карата 
на којима је рађен план, дозвољено одступање у 
величини грађевинских подручја до +10%. Примена 
ове одредбе на проширење грађевинског подручја на 
к.п.бр. 1403 КО Петловача је оправдана, јер се на 
предметној парцели налази затечено домаћинство 
ван грађевинског подручја, непосредно уз границу 
грађевинског подручја, од којег га дели постојећа 
траса пута која се ПДР-ом укида.  

I.2.4. Остала документација од значаја за израду 
ПДР-а 

План детаљне регулације се раду на катастарско- 
топографском плану, који је израдило ЈП «Инфра-
структура Шабац», Служба за просторно и урбани-
стичко планирање.  

I.2.5. Преглед прикупљених услова и података 
од надлежних органа, организација и јавних пре-
дузећа 

За потребе израде ПДР-а тражени су и прику-
пљени услови од надлежних органа, организација и 
јавних предузећа наведених у табели: 

Р.б. Назив установе/предузећа Број и датум достављеног дописа 

1. Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ- СРБIЈА 
А.Д.Београд, Извршна јединица "Шабац" 

7010-504925/1 од 29.11.2018. 

2. ОДС «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА»- Београд, Oгранак 
«Електродистрибуција Шабац» 

8J.0.0.0.Д.09.14-341966/1-2018 од 
17.02.2018. 

3. ЈКП „Водовод- Шабац“ 5525/СР-230/18 од 23.11.2018. 

4. ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, Служба за путеве 3707-01 од 20.11.2018. 

5. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд 2/2018-1607 од 07.12.2018. 

6. РС, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне 
ситуације, Оделење за ванредне ситуације у Шапцу 

09/34 број 217-17444/18-1 од 
17.01.2018. 

7. РС, Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, 
Управа за инфраструктуру  

14135-2 од 13.12.2018. 

8. Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд 03 бр.020-3276/3 од 18.12.2018. 

9. РС, Републички сеизмолошки завод, Београд 02-602/2018 од 21.11.2018. 

Сви добијени услови су саставни део документације Плана. 
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I 3. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОДАЦИМА О КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 
 

I 3.1. Граница обухвата плана 

 
3.Граница обухвата на орто фото подлози (Geosrbija) 

Границом обухвата ПДР-а обухваћене су сле-
деће катастарске парцеле и делови парцела:  

• целе парцеле број: 1403, 505/6 и 1757 КО 
Петловача; и  

• делови катастарских парцела: 1796 (некате-
горисани пут), 1756 и 844/1 КО Петловача (парцеле 
железнице, заједно са деоницама свих колосека). 

Површина обухвата ПДР-а износи 1,08ha (1ha 
07a 98m2).  

Граница обухвата је дефинисана границама 
катастарских парцела и координатама преломних 
тачака на местима где граница сече катастарске 
парцеле. Граница обухвата полази од тромеђе к.п. 
1403,1404 и 1795 и иде границом к.п. 1403, 1796, 
1756 до тачке бр.1, затим сече к.п. 1756 до тачке 
бр.2, затим скреће до тачке бр.3, сече к.п. 844/1 до 

тачке бр.4, затим скреће до тачке бр.5, наставља 
границом к.п. 505/6, 1796, све до тачке бр.6, сече к.п. 
1796 до тачке бр.7, наставља границом к.п. 1403 до 
тромеђе к.п. 1403, 1404 и 1795, где се и завршава. 

Предложена граница обухвата је приказана у 
свим графичким прилозима Плана, а граница 
обухвата дефинисана координатама детаљних 
тачака, приказана је у графичком прилогу бр. 2. 
„Катастарско топографски план са границом 
обухвата и границом грађевинског подручја ".   

I 3.2. Попис катастарских парцела у обухвату 
плана и подаци о парцелама  

Подаци о катастарским парцелама у обухвату 
ПДР-а преузети су са интернет сервиса 
WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb. 

Табела: Попис катастарских парцела у обухвату ПДР-а и подаци о парцелама  

К.п. 
бр. 

Површ. 
(ha.a.m2) 

=Врста земљишта 
-Начин коришћења/ култура 

Облик 
својине 
Врста права 

Ималац права на катастарској 
парцели 

ЦЕЛЕ ПАРЦЕЛЕ 
1403 0.21.94 =Пољопривредно земљиште 

-њива 3.класе 
Приватна 
својина 

Вулић Сања 

1757 0.04.33 =Грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја 
-земљиште под зградом и другим 
објектом 

-//- Вулић Мирослава 

505/6 0.21.93 =Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 2.класе 

-//- Дамњановић Угљеша 

ДЕЛОВИ ПАРЦЕЛА 
1796 0.68.13 =Остало земљиште 

-некатегорисани пут 
-државна РС 
-корисник 

Град Шабац 
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1756 4.24.93 =Остало земљиште 
-железничка пруга 

-државна РС 
-корисник 

Ј.П.Ж.Т.П. ООУР за превоз путника и 
ствари 

844/1 7.11.33 =Земљиште у грађевинском подручју 
-железничка станица 

-државна РС 
-корисник 

Ј.П.Ж.Т.П. ООУР за превоз путника и 
ствари 

Према подацима прибављеним са интернет сервиса WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb, у државној (РС) 
својини су катастарске парцеле број: 1757 и 844/1 (Република Србија, право коришћења: Ј.П.Ж.Т.П. ООУР за 
превоз путника и ствари) и 1796 (држвна РС, корисник: град Шабац. 

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Простор у обухвату ПДР-а се налази у западном 
делу насеља Петловача, у потесу Бећировача, 
јужно од регионалне железничке пруге Рума- Шабац- 
распутница Доња Борина- државна граница- Зворник. 
Планом су обухваћени делови карастарских парцела 
на којима се налазе железничка пруга и железничка 
станица, као и деонице свих колосека пруге.  

На парцелама железнице изграђена је и асфа-
лтирана насељска саобраћајница која је у „Шеми 
насеља Петловача“ означена као Нова 19 и која 
обезбеђује приступ парцелама и објектима, орјенти-
саним ка парцели пруге. Постојећи некатегорисани 
пут (у „Шеми насеља“ има ознаку Нова 20). Ова сао-
браћајница од кривине и скретања на запад, излази 
из граница к.п.бр. 1796 КО Петловача и уместо 
прикључења на некатегорисани пут на к.п.бр. 1795, 
прикључује се на саобраћајницу на земљишту желе-
знице (Нова 19). На делу катастарске парцеле пута, у 
продужетку се налазе делови економских и помоћних 

објеката, који излазе из граница к.п.бр. 1403 КО 
Петловача. 

На к.п.бр. 1757 КО Петловача су изграђени: два 
стамбена објекта спратности П и П+Пк и помоћни 
објекти. На к.п.бр. 1403 КО Петловача изграђен је 
стамбени објекат, спратности П+Пк и помоћни и еко-
номски објекти. На к.п.бр. 505/6 КО Петловача изгра-
ђена су два стамбена објекта, спратности П+Пк и 
помоћни и економски објекти. 

Терен је раван, а железничка пруга је положена 
на насип, који је издигнут око 1м од околног терена. 

Постојећа намена и коришћење земљишта прика-
зани су на графичком прилогу "Постојећа намена 
површина", као и на приложеним фотографијама и 
прилозима преузетим са геопортала WWW.geosrbija.rs. 
(слика 3). 

Граница грађевинског подручја која је преузета 
из Просторног плана дефинисана је источном и 
јужном границом некатегорисаног пута на к.п.бр. 
1796 и источном границом некатегорисаног пута на 
к.п.бр. 1795 КО Петловача. 

Биланс постојеће намене површина у границама обухвата ПДР-а 

Намена  Површина у ha.а.m2 % 

Рурално становање у грађевинском подручју 0.31.52 29,18 

Затечена домаћинства ван грађевинског подручја 0.23.38 21,65 

Површине и објекти у функцији железничког саобраћаја- парцеле 
чији је корисник „Инфраструктура железнице Србије“ 

0.50.61 46,87 

• Постојећи пут на парцелама чији је корисник „Инфрастру-
ктура железнице Србије“ 

0.06.07 - 

Постојећа траса некатегорисаног пута 0.02.47 2,29 

УКУПНО 1.07.98 100 
Напомене: Површине су добијене мерењем на карти; 

Фотодокументација (слике 4- 21) 

4 5  
4 и 5. Постојећа траса некатегорисаног пута на к.п.бр. 1796 КО Петловача 
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6 7  
6 и 7.Постојећи прикључак некатегорисаног пута на к.п.бр. 1796 на постојећу саобраћајницу на 

земљишту железнице (Нова 19, према ППГШапца, Шема насеља Петловача) 

8 9  
8 и 9.Постојећа саобраћајница на земљишту железнице (Нова 19) 

10 11  
10.Деоница постојеће саобраћајнице (Нова 19) на земљишту железнице, у западном делу обухвата, где 

прави кривину и приближава се железничкој прузи; 11.Земљиште железнице 

12 13  

12 и 13.Објекти на к.п.бр. 1403 КО Петловача 



Страна 376 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

14 15  
14 и 15.Стамбени објекти на к.п.бр.1757 КО Петловача 

16 17  
16 и 17.Стамбени објекти на к.п.бр. 505/6КО Петловача 

18 19  
 

18.Нова траса саобраћајнице Нова 20; 19.Постојећи прикључак нове трасе саобраћајнице Нова 20, на 
постојећу саобраћајницу на железничком земљишту (Нова 19) 

20 21  
20.Железничка пруга- правац према Лозници; 21.Железничка пруга-правац према Шапцу 
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I 4.1. Саобраћајна инфраструктура 

Планом детаљне регулације је обухваћена део-
ница регионалне једноколосечне неелектрифици-
ране железничке пруге Рума- Шабац- Распутница 
Доња Борина- државна граница- (Зворник Нови), тј. 
излазно грло железничке станице Петловача, у 
дужини од око 83м (од око наспрам km 22+387 до око 
наспрам km 22+470), на којој је организован јавни 
путнички и теретни саобраћај. 

На парцелама железнице изграђена је и асфалти-
рана насељска саобраћајница, ширине коловоза око 
4,0м (са шкарпом око 7,0м). Ова саобраћајница је у 
„Шеми насеља Петловача“ означена као Нова 19 и 
од постојећег прикључка некатегорисаног пута на 
к.п.бр. 1796 (Нове 20), скреће на северозапад према 
прузи, због сужења катастарске парцеле железнице, 
где је изведена са макадамском подлогом, ширине 
око 4- 4,5м. 

Постојећи некатегорисани пут (у „Шеми насеља“ 
има ознаку Нова 20), од кривине и скретања на 
запад, излази из граница к.п.бр. 1796 КО Петловача 
и уместо прикључења на некатегорисани пут на 
к.п.бр. 1795, прикључује се на саобраћајницу на зе-
мљишту железнице (Нова 19). Пут је изведен са 
асфалтном подлогом, ширине коловоза око 3,0м.  

I 4.2. Комунална инфраструктура 
  

I 4.2.1. Водовод и канализација 

Простор у обухвату ПДР-а се налази се у зони 
која у постојећем стању нема значајну хидротехничку 
инфраструктуру и за коју је планском, стратешком и 
претходном техничком документацијом предвиђено 
опремање секундарним уличним инсталацијама во-
довода и канализације. 

У обухвату ПДР-а нема изграђених инсталација 
уличне водоводне мреже која је у надлежности ЈКП 
"Водовод Шабац", нити изграђене уличне мреже ау-
тономних водовода месних заједница или група 
грађана. Снабдевање санитарном водом у обухвату 
ПДР-а обавља се са индивидуалних бушених или 
копаних бунара непознатог или незадовољавајућег 
квалитета у погледу санитарно хигијенских услова. 
Стални мониторинг квалитетета бунарских вода не 
постоји и контрола (физичко-хемијска-микробиоло-
шка) се врши само на личне захтеве власника парцела.  

Насеље Петловача нама организован систем 
одвођења санитарно-фекалних отпадних вода, нема 
третман отпадних вода, нити изливање сакупљених 
отпадних вода у било какав реципијент. Пошто је 
присутан рурални карактер домаћинстава, одвођење 
отпадне воде реализује се у септичке или емшер 
јаме, које нису потпуно водонепропусне и у том по-
гледу су неусловне. Употребљена, санитарно фекална 
отпадна вода је у контакту са површинским и пли-
тким водоносним слојевима што производи одређени 
ризик контакта са бунарским водоносним изданима. 

I 4.2.2.Електроенергетика 

У обухвату ПДРа нема изграђених високонапо-
нских електроенергетских објеката. Ваздушна мрежа 
0.4kV изграђена је проводницима типа Al-Č. на 
бетонским и дрвеним стубовима. Положај стубова 
НН мреже је представљен на графичком прилогу: 
План електро мреже и телекомуникационе мреже (Р 
1:500, даље у поглављу- графички прилог). Прикључци 
објеката су, углавном, ваздушни. 

НН мрежа је амортизована у знатном степену, 
присутни су и монофазна мрежа и прикључци. 

Присутан је и подземни кабловски прикључак за 
објекат на кат.парцели бр. 1403 К.О.Петловача, чија 
траса није евидентирана код РГЗ Службе за катастар 
Шабац, нити је нанета на катастарско-топографском 
плану. Постоје ограничене могућности за прикључак 
нових потрошача. Деоницa постојеће НН мреже 
између стубова 1-2-3 прати постојећи сокак и не 
уклапа се у нову урбанистичку концепцију.  

I 4.2.3. Телекомуникације 

У обухвату ПДРа, изграђена је подземна и ва-
здушна телекомумникациона мрежа са бакарним 
проводницима. Прикључци објеката су ваздушни, са 
једног ваздушног извода (бр.45 на кабловском по-
дручју No 1 АТЦ „Петловача“. Не постоји могућност 
широкопојасних услуга.  

Положај телекомуникационих објеката је предста-
вљен на графичком прилогу План електро мреже и 
телекомуникационе мреже, (Р 1:500, даље у поглављу 
– графички прилог). Положај подземних телекому-
никационих каблова није евидентиран код РГЗ Службе 
за катастар Шабац и на графичком прилогу је нанет 
орјентационо, на основу података о изведеном стању 
који су прибављени од предузећа за телекомуникације. 

Постојеће стање телекомуникационе мреже је 
задовољавајуће, постоје и резерве за прикључак 
ограниченог броја нових корисника. Са негативним 
предзнаком је одсуство могућности за пружање 
широкопојасних услуга. 

◄●► 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

II 1.1. ПОЈМОВНИК 

Према Закону о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука 
УС, 24/11, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- 
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
83/2018):  

• Површина јавне намене јесте простор одре-
ђен планским документом за уређење или изградњу 
објеката јавне намене или јавних површина за које је 
предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са 
посебним законом (улице, тргови, паркови и др.); 
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• Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта, са приступом јавној саобраћајној повр-
шини, која је изграђена или планом предвиђена за 
изградњу која се дефинише координатама прело-
мних тачака у државној пројекцији; 

• Комунална инфраструктура јесу сви објекти 
инфраструктуре за које решење за извођење радова, 
односно грађевинску дозволу издаје јединица лока-
лне самоуправе; 

• Објекти јавне намене су објекти намењени за 
јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у 
јавној својини по основу посебних закона (линијски 
инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних 
органа, органа територијалне аутономије и локалне 
самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који 
могу бити у свим облицима својине (болнице, домови 
здравља, домови за старе, објекти образовања, отво-
рени и затворени спортски и рекреативни објекти, 
објекти културе, саобраћајни терминали, поште и 
други објекти); 

• Помоћни објекат јесте објекат који је у 
функцији главног објекта, а гради се на истој парцели 
на којој је саграђен или може бити саграђен главни 
стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, 
оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.); 

• Економски објекти јесу објекти за гајење жи-
вотиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, 
објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и 
објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и 
птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња 
(испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог 
стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за 
складиштење сточне хране (сеници, магацини за 
складиштење концентроване сточне хране, бетони-
ране сило јаме и сило тренчеви), објекти за склади-
штење пољопривредних производа (амбари, кошеви), 
рибњаци, кречане, ћумуране и други слични објекти 
на пољопривредном газдинству (објекти за машине и 
возила, пушнице, сушионице и сл.); 

Према Закону о железници („Сл.гласник РС“, 
бр. 41/2018): 

• Заштитни пружни појас је земљишни појас 
са обе стране пруге у ширини од 100 m, рачунајући 
од осе крајњих колосека; 

• Инфраструктурни појас је земљишни појас 
са обе стране пруге у ширини од 25 m, мерећи од осе 
крајњих колосека који функционално служи за 
употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре; 

• Пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге у ширини од 8 m, у насељеном месту 6 m, 
мерећи од осе крајњих колосека, земљиште испод 
пруге и ваздушни простор у висини од 14 m. Пружни 
појас обухвата и земљишни простор службених места 
(станица, укрсница, стајалишта, распутница и слично) 
који обухвата све техничко-технолошке објекте, 
инсталације и приступно-пожарни пут до најближег 
јавног пута; 

• Обнова железничке инфраструктуре обухвата 
радове великог обима замене елемента на постоје-
ћој инфраструктури, којима се не мења њено целокупно 
функционисање; 

• Одржавање железничке инфраструктуре обу-
хвата радове који се изводе у циљу очувања стања и 
капацитета постојеће инфраструктуре; 

Према Закону о јавним путевима ("Сл. гласник 
РС", бр.41/2018): 

• Некатегорисани пут је пут који је надлежни 
орган прогласио некатегорисаним путем и који је као 
такав уписан у јавне евиденције о непокретностима и 
правима на њима; 

• Ригола јесте елемент пута за прихватање и 
контролисано вођење површинских вода који обезбе-
ђује стабилност коловозне конструкције; 

• Прилазни пут је пут који омогућава власнику, 
односно непосредном држаоцу непокретности прилаз 
на јавни пут, односно некатегорисани пут поред којег 
се непокретност налази; 

Према Закону о сточарству ("Сл. гласник РС" 
,41/2009, 93/2012 и 14/2016):  

• Пољопривредно газдинство јесте производна 
јединица на којој правна лица, предузетници и фи-
зичка лица обављају сточарску производњу; 

• Условно грло јесте прописана јединица за 
поређење међу врстама и категоријама домаћих жи-
вотиња; 

II 1.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ И КОНЦЕПЦИЈА 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Полазне основе за израду Елабората биле су: 
захтев ЈП „Инфраструктура Шабац“, Служба за 
путеве (бр. 2963-01 од 14.09.2018.године), Одлука о 
изради Плана детаљне регулације, смернице из 
Просторног плана града Шапца и постојеће стање на 
терену. 

Циљеви израде ПДР-а су:  

- промена трасе некатегорисаног пута, односно 
саобраћајнице Нова 20, ради исправљања кривине и 
рационалнијег коришћења простора, а у складу са 
Одлуком о изради ПДР-а; 

- дефинисање површине јавне намене на новој 
траси деонице Нове 20 и укидање статуса јавне 
намене са дела к.п.бр. 1796 КО Петловача, односно 
дела трасе дефинисане Просторним планом, која се 
укида;  

- проширење грађевинског подручја на к.п.бр. 
1403, у складу са стањем на терену и новом трасом 
саобраћајнице Нова 20; 

- дефинисање услова за изградњу саобраћајница 
и комуналне инфраструктуре; 

- дефинисање правила уређења и грађења на 
парцелама осталих намена. 
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Примарно је дефинисање парцеле јавне намене 
за изградњу нове деонице саобраћајнице Нова 20, и 
новог прикључка на постојећу саобраћајницу на 
земљишту железнице (Нова 19). Нова траса сао-
браћајнице Нова 20 је дефинисана: на основу 
катастарског стања и изведене (асфалтиране) 
трасе – за деоницу која се задржава; и Одлуке о 
изради ПДР-а и услова на терену- за деоницу која 
се мења.  

Планиране регулационе ширине саобраћајница, 
дефинисане су у складу са постојећим стањем на 
терену, катастарским стањем и наменом и ве-
личином простора који опслужују. С обзиром да 
се ради о ниским густинама становања на граници 
грађевинског подручја насеља и малом броју обје-
ката који опслужују, планиране регулационе ширине 
саобраћајница износе: мин. 6,0м за Нову 20 и мин. 
7,0м за Нову 19. ЈП „ИНФРАСТРУКТУРА – ШАБАЦ“, 
Служба за путеве, која је наручилац израде ПДР-
а, дала је сагласност на предложено решење 
„дато у достављеном графичком прилогу: План на-
мене површина и План нивелације и регулације“ (бр. 
3707-01 од 20.11.2018.). 

Намена осталог земљишта у обухвату ПДР-а 
утврђена је у складу са дефинисаним наменама у 
Просторном плану, односно „Шематском приказу 
уређења насеља Петловача“, катастарским стањем и 
постојећим начином коришћења земљишта. Грађеви-
нско подручје је проширено на катастарску парцелу 
број 1403 КО Петловача и део к.п.бр. 1796 КО 
Петловача (некатегорисани пут), наспрам предметне 
парцеле, јер је к.п.бр. 1403 изграђена, а укида се 
деоница саобраћајнице између к.п.бр. 1403 и 1757, 
која их је раздвајала. Тако се стварају услови за 
препарцелацију земљишта и формирање нових 
грађевинских парцела од к.п.бр. 1403 и 1757 и дела 
к.п.бр. 1796, на којем се укида статус „површине 
јавне намене“ и дефинише статус „површине осталих 
намена“. На површинама осталих намена планира се 
рурално становање. 

II 1.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОДЕЛА НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

Планом детаљне регулације проширено је гра-
ђевинско подручје дефинисано Просторним пла-
ном града Шапца, тако што је граница грађевинског 
подручја померена на западну и јужну границу к.п.бр. 

1403 КО Петловача и део катастарске парцеле 
некатегорисаног пута (к.п. 1796) наспрам предметне 
парцеле. Овим проширењем целокупно земљиште у 
обухвату ПДР-а улази грађевинском подручју насеља. 
Границе обухвата грађевинског подручја су приказане у 
графичким прилозима планског дела, а дефинисане 
су координатама преломних тачака, у графичком 
прилогу бр. 10 «Аналитички елементи за дефини-
сање планираних површина јавне намене». 

У оквиру «грађевинског подручја у обухвату ПДР-
а налазе се следеће катастарске парцеле или њи-
хови делови у КО Петловача:  

• целе парцеле: 1403, 505/6 и 1757; 

• делови парцела: 1796, 1756 и 844/1. 

У случају неслагања текстуалног и графичког дела 
важе подаци са графичког прилога бр. 10 «Аналити-
чки елементи за дефинисање планираних површина 
јавне намене».  

Пошто је површина обухвата ПДР-а мала (1,07ha) 
и обухвата мање делова типичних целина и зона дефи-
нисаних Просторним планом и то: «инфраструктурни 
објекти и коридори» (ТЦ 19); «зона становања на 
индивидуалним пољопривредним економијама» (ТЦ 
2); «пољопривредно земљиште, затечена сезонска 
домаћинства» (ТЦ 16), ПДР-ом није вршена дета-
љнија подела на целине и зоне, само је проши-
рењем грађевинског подручја граница типичне 
целине ТЦ 2 померена (проширена) и на к.п.бр. 
1403, која је према Просторном плану припадала 
ТЦ 16.  

II 1.4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 

II 1.4.1. Планирана намена површина са била-
нсом површина 

Планом детаљне регулације је предложена де-
таљна намена површина, а планиране намене су 
разврстане у две групе: 

• Површине јавне намене: површине и објекти 
у функцији железничког саобраћаја (железнички коло-
сеци); саобраћајница на парцелама чији је корисник 
„Инфраструктура железнице Србије“ (Нова 19); и 
саобраћајница Нова 20;  

• Површине осталих намена, које су планиране 
за рурално становање (СР). 

Табела: Биланс планиране намене површина* 
Намена површина  Површина у ha % 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 0.55.04 50,97 
Површине и објекти у функцији железничког саобраћаја 0.42.96 39,78 
Саобраћајница на парцелама чији је корисник „Инфраструктура 
железнице Србије“ (Нова 19) 

0.07.90 7,32 

Саобраћајница Нова 20 0.04.18 3,87 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА   
Рурално становање (СР) 0.52.94 49,03 

УКУПНО: 1.07.98 100 
*Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „План намене површина“  
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II 1.4.2. Попис парцела и опис локација за површине јавне намене 

ПДР-ом се дефинишу следеће површине јавне намене, које се формирају (или су формиране) од 
катастарских парцела или делова парцела наведених у табели: 

Површине јавне намене Формира се од следећих катастарских парцела у КО 
Петловача 

Површине и објекти у функцији железничког 
саобраћаја 

Делови к.п.бр. 1756 и 844/1 

Саобраћајница на парцелама чији је корисник 
„Инфраструктура железнице Србије“ (Нова 19) 

Делови к.п.бр. 1756, 844/1 и 1796 

Саобраћајница Нова 20 Делови к.п.бр. 1796, 1403, 1757 и 505/6 

 

Површине јавне намене су приказане у графичком 
прилогу број 10 «Аналитички подаци за дефинисање 
планираних површина јавне намене». У случају не-
слагања бројева катастарских парцела из текстуалног и 
графичког дела ПДР-а, важе бројеви катастарских 
парцела из графичког прилога број 10»Аналитички 
подаци за дефинисање планираних површина јавне 
намене».  

II 1.4.3. Предлог парцелације површина јавне 
намене 

ПДР-ом се планира формирање нових парцела за 
потребе изградње саобраћајница Нова 19 и Нова 20 
у обухвату ПДР-а. Планиране површине јавне на-
мене су дефинисане аналитичко- геодетским елеме-
нтима (координатама детаљних тачака), на основу 
података из катастарско топографског плана и 
приказане су на графичком прилогу бр. 10 «Анали-
тички подаци за дефинисање планираних површина 
јавне намене». За формирање парцела јавне намене 
обавезна је израда пројекта препарцелације. Списак 
координата детаљних тачака за планиране парцеле 
јавне намене налази се на графичком прилогу.  

II 1.5.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

II 1.5.1. Површине у функцији железничког 
саобраћаја  

Површине у функцији железничког саобраћаја ко-
ристиће се у складу са одредбама Закона о желе-
зници („Сл.гласник РС“, бр. 41/2018). На овим по-
вршинама се налази деоница регионалне, једноко-
лосечне неелектрифициране железничке пруге 
Рума- Шабац- Распутница Доња Борина- државна 
граница- (Зворник Нови), тј излазно грло железничке 
станице Петловача, у дужини од око 83м. 

У „Условима „Инфраструктура железнице 
Србије“ а.д. (бр. 2/2018-1607 од 07.12.2018.) на основу 
развојних планова „Инфраструктура железнице Србије“ 
а.д., као и према Просторном плану Србије („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/10) планира се: 

• Ревитализација, модернизација и електри-
фикација једноколосечне железничке пруге Рума- 
Шабац- Распутница Доња Борина- државна граница- 

(Зворник Нови), са изградњом капацитета за повези-
вање значајних корисника железничких услуга; 

• Према Просторном плану Србије, „Инфрастру-
ктура железнице Србије“ а.д., задржава земљиште 
на којем се налазе капацитети јавне железничке 
инфраструктуре, као и коридоре свих раније укинутих 
пруга са циљем обнове, уз претходно утврђену 
оправданост. 

Према Закону о железници („Сл.гласник РС“, бр. 
41/2018): 

• Реконструкцијом железничке инфрастру-
ктуре сматрају се и радови на постојећој железничкој 
инфраструктури или елементима железничке инфра-
структуре који могу бити од утицаја на стабилност 
железничке инфраструктуре, објеката на железничкој 
инфраструктури, који одступају од услова под којима 
је одобрена изградња и радови промене основне 
карактеристике трасе железничке пруге у појасу 
њеног основног правца, као и побољшавање параме-
тара елемената железничке инфраструктуре. Реко-
нструкција железничке инфраструктуре врши се 
на основу одобрења за реконструкцију које издаје 
министарство надлежно за послове грађевина-
рства.  

• Обнова железничке инфраструктуре којом 
се не мења функција и положај у простору постојеће 
железничке инфраструктуре (линијског инфрастру-
ктурног објекта) у односу на просторни и/или урба-
нистички план по коме је исти изграђен, подразумева 
радове на елементима железничке инфраструктуре 
којима се унапређује поузданост, ефикасност и 
безбедност железничког саобраћаја без промене 
функције и положаја у простору постојећег објекта. 
Радови обнове изводе се на постојећем железничком 
земљишту и унутар регулационих линија јавних 
железничких пруга. Обнова железничке инфра-
структуре којом се не мења функција и положај у 
простору постојеће железничке инфраструктуре 
врши се на основу одобрења за извођење радова 
које издаје министарство надлежно за послове 
грађевинарства. 

Услови железнице за израду ПДР-а, у складу са 
Законом о железници, Законом о безбедности у же-
лезничком саобраћају, као и другим прописима који 
важе у железничком саобраћају су следећи: 
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• „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 
на предметном подручју задржава постојећу же-
лезничку инфраструктуру; Приликом израде пре-
дметног плана пружно земљиште мора остати јавно 
грађевинско земљиште са постојећом наменом за 
железнички саобраћај и реализацију развојних про-
грама железнице; 

• Могуће је планирати изградњу предметне 
саобраћајнице са леве стране железничке пруге 
Рума- Шабац- Распутница Доња Борина- државна 
граница- (Зворник Нови), али тако да размак између 
железничке пруге и планиране саобраћајнице буде 
толики да се између њих могу поставити сви уређаји 
и постројења потребни за обављање саобраћаја на 
прузи и путу, с тим да износи најмање 8м рачунајући 
од осовине најближег колосека до најближе тачке 
горњег строја пута, односно 1м од ножице насипа; 

• Приликом изградње предметне саобраћа-
јнице забрањено је свако одлагање отпада и смећа 
у инфраструктурном појасу; Не сме се садити високо 
дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости 
или било који предмети и справе које бојом, обликом 
или светлошћу смањују видљивост железничких 
сигнала или које могу довести у забуну раднике у 
вези значења сигналних знакова; 

• Одводњавање површинских вода са пре-
дметног простора мора бити контролисано и решено 
тако да се води на супротну страну од трупа желе-
зничке пруге; 

• За планирану изградњу предметне саобраћа-
јнице на делу катастарских парцела чији је корисник 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. а власник 
Република Србија, потребно је прибавити позитивно 
мишљење Републичке дирекције за имовину Републике 
Србије, а потом израдити пројекат препарцелације 
предметних катастарских парцела и исти доставити 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на мишљење 
и сагласност; 

• На основу Закона о планирању и изградњи 
("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- 
одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 
50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 
145/2014 и 83/2018) „Инфраструктура железнице 
Србије“ а.д., као ималац јавних овлашћења, има оба-
везу утврђивања услова за изградњу објеката, односно 
издавање локацијских услова, грађевинске и употребне 
дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну 
мрежу, као и за упис права својине на изграђеном 
објекту; У складу с тим, сви елементи за изградњу 
друмске саобраћајнице ће бити дефинисани у оквиру 
посебних техничких услова „Инфраструктура желе-
знице Србије“ а.д., кроз обједињену процедуру. 

У циљу заштите железничке инфраструктуре, у 
Закону о железници („Сл.гласник РС“, бр. 41/2018) 
дефинисано је следеће: 

• У инфраструктурном појасу, осим у зони пру-
жног појаса, изузетно се могу градити објекти који 

нису у функцији железничког саобраћаја и трамвајски 
и тролејбуски контактни водови и постројења, а на 
основу испуњених услова и сагласности коју подно-
сиоцу захтева издаје управљач инфраструктуре, као 
поверено јавно овлашћење, у форми решења, и ако 
је изградња тих објеката предвиђена урбанисти-
чким планом јединице локалне самоуправе која 
прописује њихову заштиту; Прописане мере за-
штите тих објеката спроводи инвеститор објекта о 
свом трошку; 

• У пружном и инфраструктурном појасу могу 
се постављати надземни и подземни електроенерге-
тски водови, телеграфске и телефонске ваздушне 
линије и водови, канализације и цевоводи и други 
водови и слични објекти и постројења на основу 
испуњених услова и издате сагласности управљача 
инфраструктуре, која се издаје у форми решења;  

• У заштитном пружном појасу, на удаљено-
сти 50 m од осе крајњег колосека, или другој уда-
љености у складу са посебним прописом, не могу се 
градити објекти као што су рудници, каменоломи у 
којима се користе експлозивна средства, индустрија 
хемијских и експлозивних производа, постројења 
и други слични објекти. 

II 1.5.2. Јавне насељске саобраћајнице 

Овим планом се дефинишу површине јавне на-
мене за изградњу саобраћајница Нова 19 и Нова 20 
за деонице у обухвату ПДР-а. 

Трасе саобраћајница Нова 19 и Нова 20 су дефи-
нисане у простору координатама осовинских и 
темених тачака и карактеристчним попречним про-
филима и нивелационо котама нивелете на местима 
осовинских и темених тачака. 

Траса саобраћајнице Нова 19 је промењена у 
односу на постојеће стање тако што се преко кат 
парц.број 1757 и 505/6 најкраћим путем пружа и 
прикључује на насељску саобраћајницу Нова 20 са 
планираном регулацијом од око 6.0 метара са 
коловозом ширине 5.0 метара. 

Траса саобраћајнице Нова 20 се задржава на 
делу парцеле ЈП „Железнице Србије“ са дефиниса-
ним профилом регулације око 7.3 метра и коловозом 
ширине 5.0 метара. 

II 1.5.5 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

II 1.5.5.1. Снабдевање водом и одвођење 
отпадних вода 

Водовод 

Снабдевање насеља Петловача санитарном 
водом из јавног система водоснабдевања планирано 
је Просторним планом Града Шапца у складу са 
Претходном студијом оправданости са генералним 
пројектом снабдевања водом насеља општине 
Шабац "Беоинжењеринг", Београд 2008. године.  
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Просторним планом Града Шапца дефинисане су 
смернице развоја система водоснабдевања насеља 
целе општине и тенденција ка формирању региона-
лног водовода. У првој фази то ће се манифесто-
вати, кроз повезивање постојећих изворишта питке 
воде у Табановићу и Мачванском Прњавару, изгадњом 
магистралних цевовода дуж Државног пута I-б реда 
број 26 од Шапца до М.Прњавора. 

У том смислу је већ изведен цевовод од Шапца 
до насеља Слепчевић, као и цевовод од изворишта у 
М.Прњавору до центра насеља М.Прњавор, а у 
припреми је изградња цевовода од центра насеља 
М. Прњавору до центра насеља Рибари (УП за 
изградњу магистралног цевовода М.Прњавор – 
Рибари, 2012) и цевовода од центра насеља Рибари 
до центра насеља Петловача (Урбанистички пројект 
за изградња примарног водовода од центра насеља 
Рибари до центра насеља Петловача, фебруар 
2012 ).  

Наведеном документацијом, у Петловачи је пла-
ниран цевовод Ø200 mm у зеленој зони, са леве 
стране државног пута (орјентација ка Шапцу).  

Ширење дистрибутивне водоводне мреже на при-
марни цевовод ће бити предмет даље планске разраде 
у складу са стратешким и економским интересима 
Града Шапца, месних заједница и надлежног комуна-
лног предузећа. 

Цевоводи ће се позиционирати у зонама ван 
коловоза у будућим регулацијама а све у складу са 
даљом планском разрадом у насељу. 

У обухвату ПДР-а планиран је коридор водоводне 
мреже чија траса може бити предмет одређене ко-
ркеције и чије карактеристике (пречници, начин угра-
дње, материјали...) се могу дефинисати у даљој 
планској и пројектно техничкој документацији. Коридори 
су позиционирани ван коловоза у банкинама до 
парцела кућних плацева. У оквиру ПДР-а предложен 

је пречник Ø100 mm који је уобичајен у водоводној 
мрежи Града Шапца и који задовољава већину 
санитарних и противпожарних услова.  

У оквиру Просторног плана Града Шапца простор 
у обухвату предметног ПДР-а није обухвађенн водо-
водном мрежом. 

Потребно је да се сваки корисник парцеле или 
објекта у обухвату овог Плана, по дефинисању на-
мене објекта, обрати ЈКП "Водовод Шабац", ради 
издавања техничких услова за пројкетовање и 
прикључење на систем водоснабдевања. 

Усвојити дубину уградње цевовода који гарантује 
заштиту од мржњења и испунити техничке услове 
уградње цеви (постељица, заштита песком, шљунак 
испод коловозних зона, начин враћања земљишта у 
постојеће стање, материјали, начин уградње...). 

Траса дистрибутивне водоводне мреже (В0-В10), 
дефинисана је у простору геодетским координатама 
темених тачака, које су саставни део графичког при-
лога „План водовода и канализације“.  

За ширење водоводне мреже на комплетној 
територији насеља Петловача неопходна је израда 
урбанистичких пројеката. 

Канализација 

Насеље Петловача у оквиру Просторног плана 
Града Шапца а у складу са Генералним пројектом 
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних 
вода насеља општине Шабац "Водо-инжењеринг", 
Београд 2006. године, припада групи насеља Кана-
лизационог система Мачвански Прњавор. Основне 
поставке система приложене су у даљем тексту и 
приложеној табели. 

Канализациони систем Мачванског Прњавора 
сачињаваће фекална канализациона мрежа сеоских 
насеља: М.Прњавор, Рибари, Петловача, Змињак и 
Скрађани. 

Процена количина отпадних вода и потребни капацитет постројења за пречишћавање отпадних 
вода М.Прњавор 

Насеље Број становника 2021. 
количина отпадне 

воде - (l/дан) ES 
ЕС (генерални 

пројекат) 

(a) (б) (в)=(б)*250 l/ст/дан (г)=(в)/150 l/дан)  

М.Прњавор 4.025 1.006.250 6.708,33 

 

Рибари 2.079 519.750 3.465,00 

Петловача 1.384 346.000 2.306,67 

Змињак 1.373 343.250 2.288,33 

Скарађани 419 104.750 698,33 

укупно систем:  9.280 1.313.750 15.466,67 2 х 5.000 

Реципијент  река Јерез 
Канализациони систем Мачвански Прњавор имаће једно постројење за пречишћавање отпадне воде, 

капацитета 2 х 5000 ЕС са реципијентом реком Јерез (II класа водотока). 

У оквиру насеља Петловача улице са секунда-
рним колекторима уливаће се у примарне колекторе 
који воде ка поменутим реципијентима. Трасе и 
положаји канализационе мреже зависиће од ширине 

улице, њихове саобраћајне оптерећености, катего-
рије пута и осталих фактора на основу којег се при-
марно јављају две варијанте, дуж осовине коловоза и 
зеленим зонама до корисничких парцела. 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 383 

 

 

У оквиру обухвата ПДР-а коридор канализације за 
употребљену воду налазиће се у осовини коловоза 
са усвојеним пречником Ø250 mm. Наведени пречник 
је минимални пречник за канализациону мрежу града 
Шапца, и уграђен је у Просторни план. Минимални 
нагиб цевовода који је дозвољен за усвојени пречник 
цевовода је 0,3% (три промила). 

Димензионисање канализационе мреже обавити 
кроз пројектну документацију, на основу хидраули-
чког прорачуна. Пречник прикључне цеви корисничке 
парцеле не може бити мањи од 160 mm. Хидраулички 
прорачун мора бити део веће површине (по могу-
ћству целог насеља) како би се сагледали и користили 
што шири улазни подаци и добили репрезентативни 
излазни подаци . 

За ПДР су прибављени Услови од интереса за 
израду ПДР-а од ЈКП "Водовод-Шабац", број 
5525/СР-230/18 од 23.11.2018.године у којима је на-
глашено: 

• Пре приступању пројектовању и изградњи 
објеката комуналне инфраструктуре (водовода и 
канализације) у обухвату овог Плана, неопходно је 
да се инвеститор обрати посебним захтевом надле-
жном комуналном предузећу ради издавања услова 
за пројектовање и изградњу уличних инсталација 
водовода и канализације; 

• Потребно је да сваки корисник парцеле или 
објекта из обухвата овог Плана, по дефинисању фу-
нкције објекта, обрати ЈКП "Водовод Шабац", ради 
издавања техничких услова за пројкетовање и при-
кључење на систем одвођења отпадних вода; 

• Пројекат фекалне канализације мора бити 
урађен у складу са прописима и стандардима из ове 
области, савременим стручним сазнањима и праксом 
уз обавезно поштовање услова за пројектовање и 
извођење који ће се прибавити у даљој процедури; 

Траса фекалног канализационог колектора (Ф0-
Ф7), дефинисана је у простору геодетским координа-
тама темених тачака, које су саставни део графичког 
прилога „План водовода и канализације“ и могућа је 
њена мања корекција у даљој разради. 

За ширење каналиазционе мреже на компле-
тној територији насеља Петловача неопходна је 
израда Урбанистичких пројеката. 

II 1.5.5.2. Електроенергетика 

Решење електроенергетске фазе у обухвату плана 
урађено је у складу са: постојећим стањем ел. 
енергетске мреже, планираном наменом простора и 
у складу са Условима за израду ПДРа ОДС „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак „Електроди-
стрибуција Лозница“ (бр.8Ј.1.0.0.0.Д.09.14-341966/1-
2018 од 17.12.2018.год.) а који су приложени у 
документационом делу елабората. 

Планира се реализација следећих активности: 

- Изградња деонице ваздушне нисконапонске 
мреже 0.4kV у простору регулације улице Нова 20: 

од постојећег угаоно-бетонског стуба на позицији 1 
на кат.парцели бр.1796 К.О.Петловача, преко ново-
планираног угаоно-бетонског стуба у6 у зони пла-
нираног тротоара, до новопланираног стуба у7 у 
траси постојеће нисконапонске мреже у улици Нова 
19 у зони предбаште, на кат.парцели бр.505/6 
К.О.Петловача. Тип проводника НН мреже је СКС 
(X00/O-A), пресек проводника биће дефинисан Про-
јектом за добијање грађевинске дозволе. Позиције 
стубова су представљене на графичком прилогу и 
дефинисане су координатама осовина стубова у 
државном координатном систему. На нову мрежу 
пребацити прикључке постојећих објеката. Положај 
стубова може бити коригован поменутим пројекетом, 
на начин да се не угрозе коридори који су овим 
планом опредељени за изградњу других комуналних 
инсталација и да имовинско-правна питања буду 
решена у складу са Законом. Стубове укопати и 
фундирати у земљи до 1/6 висине. На стубове по-
ставити светиљке и проводнике јавне расвете. Тип 
светиљки, врсту светлосних извора и пресек прово-
дника јавне расвете определиће фотометријски 
прорачун у Пројекту за добијање грађевинске до-
зволе. Препоручују се LED светиљке и натријумовие 
високопритисне сијалице. Сигурносна висина про-
водника НН мреже (и ваздушних) прикључака изнад 
коловоза саобраћајница ; 

- По изградњи деонице ваздушне нисконапо-
нске мреже 1-у6-у7 демонтирати постојећи угаони 
стуб 5 на кат.парцели 505/6 К.О.Петловача. Тај стуб 
се мења стубом у7. Код демонтирања, бити посебно 
опрезан пошто се у тој зони налази подземни теле-
комуникациони кабл чија траса није евидентирана 
код РГЗ Службе за катастар, а на графичком прилогу 
је нанета орјентационо. Демонтирање могу извести 
искључиво екипе електродистрибутивног предузећа; 

- По изградњи деонице ваздушне нисконапо-
нске мреже 1-у6-у7 демонтирати два распона по-
стојеће НН мреже уз сокак који се укида (1-2 и 2-3). 
По потреби реконструисати деоницу постојеће НН 
мреже у улици Нова 19: 5-4-3; 

- Прикључење објеката у грађевинском реону 
на мрежу дистрибутивног напона 0.4kV реализовати 
у складу са решењем ел.енергетске мреже из овог 
плана и у складу са појединачним енергетско-техни-
чким условима за прикључак које треба прибавити од 
електродистрибутивног предузећа за сваки објекат 
(осим помоћних и инфраструктурних којима не треба 
напајање ел.енергијом); 

- Изградња електроинсталација у свим обје-
ктима, у складу са техничким условима електроди-
стрибутивног предузећа и у складу са Законом; 

Ваздушној нисконапонској мрежи 0.4kV, у обу-
хвату плана, опредељен је заштитни појас ширине 
3.0m (по 1.5m са обе стране трасе). 

За све грађевинске радове у заштитном појасу 
електроенергетских објеката неопходно је обезбе-
дити сагласност и присуство овлашћеног лица из 
Електродистрибуције Лозница, а које на лицу места 
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има права да дефинише обавезујуће заштитне мере, 
закључно са измештањем. У том смислу неопходно 
је поступити по тачки 3. Услова електродистри-
бутивног предузећа, то јест, осам дана пре отпочињања 
радова писменим путем обавестити то предузеће да 
би се обезбедио надзор. Заштиту и обзебеђење 
постојећих објеката ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд треба извршити пре отпочињања радова, на 
начин да се не дозволи угрожавање механичке 
стабилности и техничке исправности функционисања 
и исправности електроенергетских објеката.  

II 1.5.5.3. Телекомуникације 

Решење телекомуникационе фазе у обухвату 
плана урађено је у складу са: постојећим стањем Тк 
мреже, планираном наменом простора и у складу са 
Условима и подацима за израду ПДРа Предузећа за 
телекомуникације „Телеком-Србија“ а.д.Београд, Оде-
љења за планирање и изградњу мреже Шабац 
(бр.7010-504925/1 од 29.11.2018.), а који су прило-
жени у документационом делу елабората. 

Постојећа телекомуникациона мрежа се задржава, 
осим што се планира измештање стубова ваздушне 
Тк мреже из зоне новопланираног коловоза улице 
Нова 20 (стубови т1 и т2). Такође се планира изме-
штање стуба т3 на кат.парцели бр.1796 К.О. 
Петловача, из зоне изградње објеката, али као могу-
ћност, у случају да су постојећи стуб и проводници Тк 
мреже реално у зони изградње објекта на парцели. 
Позиције на које се измештају стубови су предста-
вљене на графичком прилогу и дефинисане су коо-
рдинатама осовинских тачака у државном координа-
тном систему. Позиције су дате као предлог и могу 
бити кориговане Пројектом за добијање грађевинске 
дозволе, на начин да се не угрозе коридори опре-
дељени за изградњу других комуналних инфрастру-
ктура и да се имовинско-правна питања реше у 
складу са Законом. 

На основу података прибављених од предузећа 
за телекомуникације, у зони изградње објеката на 
кат.парцели бр.505/6 К.О. Петловача присутни су 
постојећи подземни Тк кабли ваздушни извод (стуб). 
Оба објекта изместити на новоопредељене позиције 
у складу са решењем које је дато на графичком 
прилогу. 

Могуће су активности на децентрализацији и мо-
дернизацији Тк мреже, првенствено са циљем да се 
омогући пружање широкопојасних услуга. Те акти-
вности ће, извесно, бити на реону који је далеко већи 
од обухвата предметног плана и као такве, биће 
предмет засебне планске и урбанистичко-техничке 
документације. 

Сва измештања могу извести искључиво стручне 
екипе ТЕЛЕКОМа а трошкови падају на терет Инве-
ститора. Такође, свим радовима у близини Тк објеката 
(изнад или испод) мора бити обезбеђено присуство 
овлашћеног лица из поменутог телекомуникационог 
предузећа, а које ће, на лицу места, дефинисати 

обавезујуће заштитне мере закључно са измештањем. 
Радове изводити на начин да се не угрози статичка 
стабилност, функционалност, интегритет и испра-
вност телекомуникационих објеката. У противном, 
сви трошкови враћања телекомуникационог система 
у исправно стање падају на терет Инвеститора. 

Оставља се могућност за изградњу нових подзе-
мних телекомуникационих каблова и за измештање 
постојећих. Подземни телекомуникациони каблови 
постављају се на дно рова дубине 0.8m, на слој песка 
дебљине 0.1. Изнад каблова се постављају пласти-
чни штитници и траке за упозорење. Радовима на 
ископу рова мора претходити обележавање на терену 
траса свих постојећих подземних инфраструктура и 
прикључака, од стране РГЗ, Службе за катастар 
Шабац, у присуству овлашћених лица из јавних кому-
налних предузећа која поседују и одржавају инста-
лације у обухвату плана. Пре затрпавања ровова, 
положаје каблова и заштитних цеви и дубине истих 
уснимити код поменуте службе за катастар. У зони 
коловоза саобраћајница и колских прилаза на па-
рцеле Тк каблове заштитити провлачњем кроз за-
штитне цеви које се постављају тако да је горња 
ивица цеви на дубини од 1.0m испод коте бетонског 
или асвалтног застора. 

Бетонске стубове (Тк изводе) и прикључке обје-
ката реализовати на начин да се имовинско-правна 
питања регулишу у складу са Законом. 

У рову са кабловима месне Тк мреже могуће је и 
постављање проводника кабловског дистрибутивног 
система (КДСа). Ваздушни КДС, по стубовима НН 
мреже могуће је градити само уз претходно при-
бављање сагласности од електродистрибутивног 
предузећа и уколико, у том смислу, постоје одгова-
рајуће Одлуке управе града Шапца.  

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 

II 1.6.1. Заштита природних добара 

Према достављеном Решењу Завода за 
заштиту природе Србије, 03 број 020-3276/3 од 
18.12.2018.године, у обухвату ПДР-а нема зашти-
ћених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, утврђених еколошки значајних 
подручја и еколошких коридора еколошке мреже 
Републике Србије, као ни евидентираних природних 
добара. За израду Плана, издају се следећи услови 
заштите природе: 

• Приликом озелењавања простора, предност 
дати аутохтоним врстама (минимално 50% врста), а 
да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл.); 
Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у србији су: 
јасенолисни јавор или негундовац, багремац, кисело 
дрво, амерички јасен, пенсилвански јасен, амерички 
копривић, ситнолисни или сибирски брест, сремза, 
касна сремза; 
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• Планом дефинисати да, уколико се током 
радова наиђе на геолошко- палеонтолошка докуме-
нта или минералошко- петролошке објекте, за које се 
претпоставља да имају својство природног добра, 
извођач радова је дужан да у року од осам дана 
обавести Министарство заштите животне средине, 
као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или краће до доласка овлашћеног лица. 

II 1.6.2. Заштита културних добара 

Према Просторном плану града Шапца (''Сл. 
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева'', бр. 7/2012 и 23/2018) у обухвату ПДР-
а нема регистрованих споменика културе и архео-
лошких налазишта. Уколико се накнадно открију 
археолошки локалитети, исти се не смеју уништа-
вати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, 
ископавања и дубока преоравања: 

- Инвеститор објекта је дужан да обезбеди сре-
дства за истраживања, заштиту, чување, публиковање 
и излагање добра које ужива претходну заштиту које 
се открије приликом изградње инвестиционог објекта 
– до предаје добра на чување овлашћеној установи 
заштите (члан 110. Закона о културним добрима); 

- Археолошки локалитети се не смеју уништавати 
и на њима вршити неовлашћено прекопавања, 
ископавања и дубока заоравања (преко 30cm); 

- У случају трајног уништавања или нарушавања 
археолошког локалитета због инвестиционих радова 
спроводи се заштитно ископавање о трошку инве-
ститора (члан 110. Закона о културним добрима); 

-У колико би се у току земљаних радова наишло 
на археолошке предмете извођач радова је дужан са 
одмах, без одлагања прекине радове и обавести 
надлежни Завод за заштиту споменика културе и да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, 
те да се сачува на месту и у положају у коме је откри-
вен (члан 109. ст.1. Закона о културним добрима). 

II 1.6.3. Заштита животне средине 

На основу Мишљења Одељења за инспекцијске 
и комунално- стамбене послове (бр. 501-4/34/2018-08 
од 17.09.2018.) да „не треба вршити израду Стра-
тешке процене, обзиром да исти програм, према 
критеријумима утврђеним Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/2010), неће имати значајан 
утицај на животну средину“, донета је Одлука да се 
не израђује стратешка процена утицаја, на 
животну средину Плана детаљне регулације за део 
трасе некатегорисаног пута на к.п.бр. 1796 КО 
Петловача, бр. 352-29/2018-14 од 28.09.2018.године 
("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева",бр. 23/2018 ). 

Мере заштите животне средине које се односе 
на простор у обухвату ПДР-а преузете из Про-
сторног плана града Шапца. 

II 1.6.3.1. Планска концепција заштите 

Заштита ваздуха подразумева ограничење/сма-
њење емисија загађујућих материја, и то: 

- ограничавање емисија загађујућих материја из 
привредних постројења, саобраћаја и становања, ра-
звој система гасификације и топлификације, појачану 
контролу рада котларница; подстицање енергетске 
ефикасности и рационално коришћење енергије у 
домаћинствима и привреди; 

- ограничавање емисија из нових извора преу-
смеравањем транзитног саобраћаја ван насеља, 
применом интегралних заштитних мера на коридору 
путева; 

- коришћење алтернативних енергетских извора: 
сунчеве и геотермалне енергије, енергије биомасе и 
отпада; 

- заштита и квалитет ваздуха обезбедиће се и 
повећањем зеленог фонда насеља; 

Заштита земљишта остварује се: 

- рационалним коришћењем грађевинског и по-
љопривредног земљишта; 

- ограничавањем ширења насеља и привредних 
делатности на квалитетним пољопривредним зе-
мљиштима, забраном изградње на пољопривредном 
земљишту од I до IV катастарске класе; 

- коришћењем постојећег грађевинског фонда 
за нове делатности и намене када је то могуће, одно-
сно давање предности ″brownfield″ уместо ″greenfield″ 
инвестицијама. 

Заштита земљишта се остварује и планским упра-
вљањем отпадом у складу са Националном стратеги-
јом управљања отпадом, чиме се спречава загађење 
земљишта и други негативни утицаји на воде, ваздух, 
здравље и др. Плански третман отпада се заснива 
на превенцији настајања и смањењу количине 
отпада на извору, поновној употреби и рециклажи 
отпада обухвата управљање:  

- комуналним отпадом: организовано сакупљање 
отпада по насељима, селекција и рециклажа за 
подручје oпштине;  

- пољопривредним отпадом: стимулисање упо-
требе стајског ђубрива уместо вештачких ђубрива, 
компостирање органског отпада, управљање клани-
чним отпадом до третмана у инсинератору; 

- санацију дивљих сметлишта, контролу и пре-
венцију непланског депоновања отпада; 

- контролу коришћења вештачких ђубрива и пе-
стицида, информисање и образовање пољопривредних 
произвођача о принципима органске пољопривреде 
и утицајима агрохемијских средстава и пољопри-
вреде на животну средину.  

Смањење буке и вибрација врши се подизањем 
појасева заштитног зеленила и техничких баријера 
за заштиту од буке на најугроженијим локацијама 
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(дуж државног пута I реда), применом прописаних 
дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима 
насеља. Према СРПС-у U.J6.205:2007, Акустика у 

грађевинарству-Акустичко зонирање простора, допу-
штени нивои буке по зонама намене су дати у 
следећој табели.. 

Преглед допуштеног нивоа буке по зонама 

Зона намене 
Дозвољени ниво буке за 

дан у dB(A) 
Дозвољени ниво буке за 

ноћ у dB(A) 

II Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, 
кампови и школске зоне 

50 45 

III Чисто стамбена подручја 55 45 

IV Пословно-стамбена подручја, трговачко 
стамбена подручја и дечја игралишта 

60 50 

 

II 1.6.3.2. Правила и режим коришћења зе-
мљишта 

Зоне заштите од негативних утицаја индустрије: 
За формирање нових привредних зона и објекта Про-
сторним планом су утврђена урбанистичка правила и 
услови заштите животне средине за одређене еко-
лошке категорије предузећа, која се заснивају на 
минималним планским површинама круга предузећа 
и обавезним заштитним растојањима између поте-
нцијалних извора опасности у кругу и стамбених 
насеља.  

У границама обухвата ПДР-а могућа је изградња 
привредних објеката који припадају категоријаи А 
(прва категорија): мала предузећа, чији је негативан 
утицај незнатан и испод је граничних вредности. У 
оквиру делатности (производном процесу) не користе 
се и складиште материје које би могле да имају нега-
тиван утицај на ваздух, воду, земљиште, здравље 
људи, биљни и животињски свет. Ниво буке је у оквиру 
дозвољених вредности (до 50 dB, према захтевима 
СРПС-у U.J6.205:2007), док је ризик од удеса мини-
малан, уз обавезну примену мера заштите на раду.  

У случају евентуалног удеса, последице немају 
негативан утицај ван самог извора, односно објекта. 
Предузећа могу бити лоцирана у оквиру насеља, 
односно стамбених зона уз обавезну примену про-
тивпожарних и других мера заштите на раду, на 
удаљености од 10 до 50 m од стамбених објеката. 
У ову категорију предузећа спадају комерцијалне, 
угоститељско услужне и производне делатности, нпр. 
самосталне трговине и занатске услуге, сервиси, 
пекарске, посластичарске, угоститељске делатности, 
израда и оправка предмета од дрвета, стакла, па-
пира, коже, гуме и текстила, и друге делатности, које 
по правилу не изазивају непријатности суседном 
становништву. Предузећа не подлежу процени утицаја. 

II 1.6.4. Урбанистичке мере заштите од пожара 

Према Закону о заштити од пожара приликом 
пројектовања и изградње објекта, који се гради према 
закону који уређује област планирања и изградње, 
морају се обезбедити основни захтеви заштите од 
пожара тако да се у случају пожара: 

- очува носивост конструкције током одређеног 
времена; 

- спречи ширење ватре и дима унутар објекта; 

- спречи ширење ватре на суседне објекте; 

- омогући сигурна и безбедна евакуација људи, 
односно њихово спасавање. 

У „Мишљењу“ прибављеном од МУП-а, Сектора 
за ванредне ситуације, Одељења за ванредне си-
туације у Шапцу (Допис бр. 09/34 број 217- 17444/18-
1 од 17.01.2019.), дати су следећи услови у погледу 
извршења потребних мера заштите од пожара и 
експлозије:  

• У погледу обезбеђења испуњености основних 
захтева заштите од пожара приликом пројектовања и 
изградње објеката и то на начин утврђен посебним 
прописима и стандардима којима је уређена област 
заштите од пожара и експлозија и проценом ризика 
од пожара којом су исказане мере заштите од пожа-
ра за конструкцију, материјале, инсталације и 
опремање заштитним системима и уређајима, објекти 
морају бити изведени у складу са Законом о за-
штити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/2009, 
20/2015 и 117/2018); 

• Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, 
предвидети на начин да свака фаза представља 
техничко- технолошку целину, која може самостално 
да се користи; 

• Објектима обезбедити приступни пут за ватро-
гасна возила у складу са одредбама Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила 
у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(Сл.лист СРЈ“, бр. 8/95); 

• И друге мере утврђене правилницима и станда-
рдима са аспекта заштите од пожара који произилазе 
из наведених законских и подзаконских аката. 

Одредбе члана 30. Закона о заштити од пожара 
дају могућност да се у недостатку позитивних про-
писа у Републици Србији могу прихватити дока-
зивање испуњености захтева заштите од пожара и 
према страним прописима и стандардима, као и 
према признатим методама прорачуна и моделима 
уколико су тим прописима предвиђени.  
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II 1.6.5. Превентивне мере заштите у смислу 
сеизмичности 

У Сеизмолошким условима за План детаљне 
регулације за део трасе некатегорисаног пута на 
к.п.бр. 1796 КО Петловача (бр. 02-602/2018 од 
21.11.2018.), које је доставио Републички сеизмо-
лошки завод, за потребе сагледавања сеизмичког 
хазарда на локацији ПДР-а, приложено је следеће: 

1. Карта епицентара земљотреса Мw>=3.5 на 
локацији објеката ПРИЛОГ 1; 

2. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 
475г., по параметру максималног хоризонталног убр-
зања PGA на основној стени (vs=800m/s) на локацији 
објекта изражено у јединицама гравитационог убрзања 
g (g=9.81m/s2), ПРИЛОГ 2; 

3. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 
475г. на површини терена за емпиријски процењене: 
средњу брзину локалног тла до дубине 30м и одго-
варајући динамички фактор амплификације на ма-
ксимално хоризонтално убрзања PGA, на локацији 
објекта изражено интензитетом земљотреса у сте-
пенима ЕМС-98 скале, ПРИЛОГ 3; 

4. Табела нумеричких вредности сеизмичког хаза-
рда за повратни период 475г. на површини те-рена 
за простор планске документације, ПРИЛОГ 4; 

5. Табела епицентара земљотреса који се налазе 
на локацији објекта ПРИЛОГ 5; 

Сви набројани прилози се налазе у документацији 
ПДР-а, а у текст је уграђен извод из услова, са ума-
њеним прилозима 1, 2 и 3. 

 
1.Карта епицентара земљотреса Mw>=3.5 на локацији (прилог 1); 2. Карта сеизмичког хазарда за повра-
тни период 475г., по параметру максималног хоризонталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) на 
локацији (прилог 2); 3. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на површини терена на локацији 
(прилог 3). 

Основа за пројектовање по ЈУС стандарду, важе-
ћој законској регулативи у Србији, је 

сеизмички интензитет приказан на Сеизмолошкој 
карти за повратни период од 500 година према 
пропису: Правилник о техничким нормативима 
за изградњу објеката високоградње у сеизми-чким 
подручјима (Сл. лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90). На картама су приказани очекивани макросеи-
змички интензитети на површини терена за каракте-
ристично тло.  

По ЕН1998-1 улазни параметри за сеизмичку ана-
лизу при пројектовању изведени су из услова да се 
објекат, просечног века експлоатације од 50 година, 
не сруши, што одговара сеизмичком дејству са ве-
роватноћом превазилажења од 10% у периоду од 50 
година. Овај земљотрес има повратни период дога-
ђања од ТNCR= 475 година. Други услов садржан је у 
захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само 
као последица дејства земљотреса за који постоји 
вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду 

од 10 година односно земљотресом који има просе-
чан повратни период од 95 година. 

У Сеизмолошким условима су дате следеће 
препоруке: 

►Параметре са карте дате у ПРИЛОГУ 3. кори-
стити као мере ограничења употребе простора у 
поступку просторног планирања. На простору обухвата 
плана при прорачуну конструкције објеката морају се 
применити одредбе које се односе на прорачун а 
садржане су у Правилнику о техничким нормати-
вима за изградњу објеката високоградње у сеи-
змичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 
29/83, 21/88 и 52/90).  

►Чланови 7. и 8. Правилника обавезују на 
израду сеизмичке микрорејонизације-сеизмичког 
микрозонирања у припреми техничке документа-
ције као подлоге за израду главног пројекта. На 
основу Правилника објекти који су предмет планске 
документације се могу разврстати у следеће кате-
горије: 
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• објекти Ван категорије, 

• објекти I категорије, 

• oбјекти нижих категорија. 

►На основу члана 20. Правилника за објекте I и 
нижих категорија може се спроводити поступак 
динамичке анализе и еквивалентног статичког 
оптерећења а за објекте ван категорије се искљу-
чиво примењује поступак динамичке анализе. 

►Сеизмичка микрорејонизација за потребе про-
рачуна сеизмичких параметара за израду техничке 
документације за Главни пројекат сходно члану 119 
став 2 тачка 2 Закона о планирању и изградњи (Сл. 
гл. РС број 72/09) мора да обухвати: 

• Дефинисање репрезентативног(их) геоди-
намичког(их) модела локалног тла 

(изнад основне стене до нивоа фундирања, односно 
до усвојене површине терена) конструисаних на 
основу свих расположивих резултата истраживања 
(геофизичких и сеизмичких каротаж бушотина, ре-
фракционих профилских испитивања, геотехничких 
истраживања и истражног бушења). Геофизичким 
истраживањима до нивоа основне стене "bedrock" 
утврдити брзине простирања смичућих таласа и њи-
хову промену са дубином. 

• Анализу динамичког одговора локалног 
тла базирану на вредностима максималног хоризо-
нталног обрзања PGA на основној стени са Карте 
сеизмичког хазарда за повратни период 475г., ПРИЛОГ 
2. и резултатима прорачуна линеарног/нелинеарног 
одговора локалног тла на очекивану сеизмичку побуду. 

Сеизмички услови наведени у овом документу 
(Сеизмолошким условима) НЕ МОГУ представљати 
део техничке документације -основ за прорачун у 
фази главног пројекта за објекте Ван категорије и 
објекте I категорије. 

Превентивне мере заштите у смислу сеизми-
чности у ПДР-у пoдрaзумeвajу: поштовање степена 
сеизмичности од 8 EMS- 98 приликом пројектовања, 
извођења или реконструкције објеката. Приликoм 
утврђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских 
линиja и услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су 
oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa 
oбjeкaтa. 

II 1.6.6. Инжењерскогеолошки услови изградње 

Инжењерскогеолошки услови изградње су преу-
зети из Просторног плана града Шапца, у који су 
уграђени подаци из Студије са инжењерскогеоло-
шким подлогама (Омни Пројект- Земун, децембар 
2005.), чију израду је наручила СО Шабац, са 
нивоом обраде и подлогама у размери 1: 50.000. 
(Графички прилог: Извод из инжењерскогеоло-
шких подлога). Према инжењерскогеолошкој рејо-
ниизацији терена, подручје обухвата ПДР-а при-
пада V инжењерско геолошком рејону, који има 
следеће карактеристике и услове за изградњу:  

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 
• Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3-5 %; 

• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaши-
нaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaби-
лнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa чeстo 
и муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним 
сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и зaштитe 
oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг тaлaсa;  

• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи 
вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, нa oкo 
1м дубинe, нeрeткo и при пoвршини. 

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и 

зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa, рeгулa-
циja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa 
нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и 
рeфулaциoним пeскoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 70 и 7+0 МCS сeизмичкoг интeнзитeтa. 

Услoви изгрaдњe 

• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и 
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa нaгибимa 
дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo 
тлo; нeoпхoднo je прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a 
кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгућнoст 
плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрeбнa je 
стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и ши-
пирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je нeo-
пхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;  

• Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или 
oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo нoсивoм, 
jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe 
мoжe извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100 
kN/m2; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг 
грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг 
тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу 
дo 30.000 kN/m2; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa 
пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo; 

• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфу-
лaциjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa прeдхoднoм 
изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;  

• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, инду-
стриje, jaвних и спoртских нaмeнa, сa нaпoнимa вeћим 
oд 100 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли 
je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и 
збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:  

• Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинa-
стoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa мaсивнoм 
зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд 
грубoзрних грaнулaтa; 
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• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из 
aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe нивoa 
aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa. 

II 1.6.7. Посебни услови и захтеви за прилаго-
ђавање потребама одбране земље 

Према обавештењу Министарства одбране, 
Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфра-
структуру, бр. 14135-2 од 03.12.2018. године, за 
израду План детаљне регулације за део трасе 
некатегорисаног пута на к.п.бр. 1796 КО Петловача, 
нема посебних услова и захтева за прилагођа-
вање потребама одбране земље. 

II 1.6.8. Мере енергетске ефикасности изградње 

Према Закону 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 и 132/2014, 
145/2014) унапређење енергетске ефикасности је 
смањење потрошње свих врста енергије, уштеда 
енергије и обезбеђење одрживе градње применом 
техничких мера, стандарда и услова планирања, 
пројектовања, изградње и употребе зграда и про-
стора. Зграда која за своје функционисање подра-
зумева утрошак енергије, мора бити пројектована, 
изграђена, коришћена и одржавана на начин којим се 
обезбеђују прописана енергетска својства зграда. 
Енергетска својства зграда јесу стварно потрошена 
или прорачуната количина енергије која задовољава 
различите потребе које су у вези са стандарди-
зованим коришћењем, а односе се нарочито на ене-
ргију за грејање, припрему топле воде, хлађење, 
вентилацију и осветљење. Енергетска својства утвр-
ђују се издавањем сертификата о енергетским својстви-
ма зграда који издаје овлашћена организација која 
испуњава прописане услове за издавање серти-
фиката о енергетским својствима зграда. Сертификат 
о енергетским својствима зграда чини саставни део 
техничке документације која се прилаже уз захтев за 
издавање употребне дозволе.  

Правилником о енергетској ефикасности 
зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011) ближе се про-
писују енергетска својства и начин израчунавања 
топлотних својстава објеката високоградње, као и 
енергетски захтеви за нове и постојеће објекте. Утвр-
ђивање испуњености услова енергетске ефикасности 
зграде врши се израдом елабората ЕЕ, који је са-
ставни део техничке документације која се прилаже 
уз захтев за издавање грађевинске дозволе или уз 
захтев за издавање решења којим се одобрава изво-
ђење радова на адаптацији или санацији објекта, као и 
енергетској санацији. 

Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својстви-
ма зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012) ближе се 
прописују услови, садржина и начин издавања серти-
фиката о енергетским својствима зграда. Сертификат 

је документ који садржи израчунате вредности по-
трошње енергије у оквиру одређене категорије зграда, 
енергетски разред и препоруке за побољшање ене-
ргетских својстава зграде (енергетски пасош).  

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом 
пројектовања, изградње и касније експлоатације обје-
ката, потребно је применити мере за побољшање 
енергетске ефикасности, односно, остваривање уштеде 
енергије и њено рационално коришћење применом 
савремених технологија, чије је коришћење еконо-
мски оправдано. Објекти у зависности од врсте и на-
мене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 
одржавани на начин на који се обезбеђују прописана 
енергетска својства која су утврђена Правилником о 
енергетској ефикасности зграда. Осим примене гра-
ђевинских материјала који испуњавају захтеве ене-
ргетске ефикасности, на објектима високоградње у 
обухвату плана, дозвољено је постављање уређаја и 
апарата који омогућавају коришћење обновљивих 
извора енергије.  

Осим примене грађевинских материјала који испу-
њавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима 
високоградње у обухвату плана је дозвољено поста-
вљање уређаја и апарата који омогућавају коришћење 
обновљивих извора енергије.  

II1.6.9. Попис објеката за које се пре санације 
или реконструкције морају израдити конзерва-
торски или други услови 

У границама обухвата Плана не постоје објекти 
предвиђени за санацију и реконструкцију, за које се 
морају израдити конзерваторски и други услови за 
предузимање мера техничке заштите и других радо-
ва у складу са посебним законом. 

II1.6.10. Услови којима се површине и објекти 
јавне намене чине приступачним особама са 
инва-лидитетом 

Према Закону о планирању и изградњи зграде 
јавне и пословне намене, као и други објекти за 
јавну употребу (улице, тргови, паркови и сл.), морају 
се пројектовати, градити и одржавати тако да свим 
корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама, омогућавају несметан приступ, 
кретање и боравак, односно коришћење у складу са 
одговарајућим техничким прописима чији су саставни 
део стандарди који дефинишу обавезне техничке 
мере и услове пројектовања, планирања и изградње, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама. 
Стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и 
више станова морају се пројектовати и градити тако 
да се свим корисницима, а нарочито особама са инва-
лидитетом, деци и старим особама омогућава несме-
тан приступ, кретање, боравак и рад. 

Стандарди приступачности јесу обавезне техни-
чке мере, стандарди и услови пројектовања, плани-



Страна 390 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

рања и изградње којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама.  

При пројектовању и изградњи применити одредбе 
Правилника о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се оси-
гурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени 
гласник РС", бр. 22/2015). 

II1.6.11. Степен комуналне опремљености који 
је потребан за издавање локацијских услова и 
грађевинске дозволе 

Степен комуналне опремљености грађевинског 
земљишта који је потребан за издавање локаци-
јских услова и грађевинске дозволе подразумева:  

• обезбеђен приступ јавној саобраћајној по-
вршини; уколико се прилаз обезбеђује преко приватног 
пута другог власника, пре издавања локацијских услова 
за изградњу објеката на новоформираним грађеви-
нским парцелама неопходно је обезбедити службе-

ност колског и пешачког приступа преко приступне 
парцеле (приватног пута), као и сагласност за поста-
вљање комуналне инфраструктуре;  

• могућност прикључења објеката на електо 
енергетску мрежу; 

• могућност прикључења на водоводну и кана-
лизациону мрежу, а уколико ова инфраструктура 
није изграђена, снабдевање водом се може решити 
преко бушених бунара, уколико квалитет воде задо-
вољава потребе за које се користи, а одвођење 
отпадних вода се може вршити у водонепропусне 
септичке јаме. 

◄●► 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења за површине осталих намена 
дефинисана су у следећим поглављима:  

II 2.1.Општа правила грађења (под редним 
бројем 1-17); 

II 2.2.Посебна правила грађења 

II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

(1) 

ОПШТА ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА 

~Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне 
(спратност објеката, индекс заузетости и др.) или минималне могућности (минимална 
растојања, нормативи за зелене површине, услови за паркирање возилa и сл.) док се 
конкретни услови појединачно дефинишу на основу свих дефинисаних параметара; 
Вредност остварених параметара на конкретној парцели може бити мања од макси-
мално дефинисаних и већа од минимално дефинисаних, што зависи од намене и 
величине парцеле и типологије изградње. 

(2) 

НАМЕНА 

ПОВРШИНА 

И 

ОБЈЕКАТА 

 

~Планом се дефинишу правила грађења којима се уређују планиране основне/ пре-
тежне намене, као и дозвољене друге намене које су компатибилне са претежном 
наменом; Изградња објеката на основу овог плана може се вршити у складу са плани-
раном претежном и дозвољеном компатибилном наменом; 

~Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне 
намене, као монофункционалан или вишефункционалан, под условом да својом 
компатибилном функцијом не реметити функцију основне/претежне намене зоне у 
којој се налази;  

~За одређивање дозвољене делатности на појединачној локацији примењују се 
следећи критеријуми: 

-положај локације у односу на окружење и могућност уклапања у окружење, у 
погледу изгледа и висине објекта, интензитета саобраћаја који генерише и др., како у 
односу на суседне парцеле, тако и на нивоу блока и улице; 

-површина локације/парцеле; 
-врста и интензитет могућих неповољних утицаја на суседне објекте и намене 

(бука, гасови, отпадне воде и сл.); 

-могућност обезбеђења минимално дозвољених растојања од суседних објеката и 
намена, потребног паркинг простора, обавезног зеленила на парцели и др. 

~Компатибилне делатности не смеју имати неповољне визуелне ефекте на 
околину, а саобраћајне и друге потребе које проистичу из појединачне делатности, не 
смеју да угрозе основну функцију зоне у којој се налазе;  

~У оквиру дефинисаних зона могуће је организовати делатности и садржаје у 
капацитетима, који су дефинисани у посебним правилима грађења;  

~Правила уређења и грађења која се односе на зону основне/претежне намене у 
потпуности се односе и на компатибилну намену, уколико другачије није дефинисано у 
посебним правилима грађења.  
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~Када је наведено да се условљава ограничена производња, максимална 
површина простора у којем се обавља предметна делатност дефинисана је у посебним 
правилима грађења за зону; 

~Границе различитих намена су дефинсане границама катастарских парцела 
или регулационим линијама саобраћајница;  

(3) 

ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКИХ 

ПАРЦЕЛА 

 

 

ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

И 

 

ПРЕПАРЦЕЛА-
ЦИЈЕ 

И 

 

ИСПРАВКЕ 
ГРАНИЦА 
ПАРЦЕЛА 

~Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, површине, граница 
и др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом;  

~Постојећа катастарска парцела може се поделити на две или више грађевинских 
парцела (парцелацијом), под следећим условима: 

- све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавну површину; 

- нове грађевинске парцеле се формирају на основу општих и посебних правила 
дефинисаних за одређену зону/ намену и тип изградње; 

- поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних површина, 
осим у случајевима када је то дозвољено Законом и Планом; 

- уколико постојећа парцела која се дели нема довољну ширину за поделу по дужини 
(дубини), могућа је деоба парцеле по ширини, при чему је саставни део унутрашње 
парцеле и приступни пут до јавне саобраћајнице, минималне ширине дефинисане у 
посебним правилима грађења; Приступни пут (приватни пролаз) се може формирати и 
као засебна парцела истог власника или са правом сувласништва или службено-
стипролаза, минималне ширине дефинисане у посебним правилима грађења; 

~Претходно дефинисана правалила се не односе на:  

-формирање парцела за потребе обезбеђења приступа јавној саобраћајници 
(приватног пролаза), када се може формирати засебна парцела (са правом сувла-
сништва на парцели или правом службености пролаза); и 

~формирање грађевинских парцела на земљишту осталих намена, које је усло-
вљено формирањем површина јавне намене (за планиране саобраћајнице или 
проширење регулационе ширине постојећих) када је могуће формирати мање или 
веће катастарске парцеле као остатке грађевинских парцела, које ће се у следећој 
фази припојити парцели јавне намене; 

~Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу 
(препарцелацијом), тако да за новоформирану грађевинску парцелу (или делове ново-
формиране парцеле) важе урбанистичка правила дефинисана за одређени тип изградње 
и намену/ зону којој припада; 

~Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени 
тип изградње, са мањом ширином уличног фронта, испод дозвољеног не могу 
бити грађевинске парцеле, изузев:  

-ако је та могућност дефинисана општим и посебним правилима грађења;  

-већ формираних парцела, када површина парцеле може бити мања од минимално 
дефинисане само уколико је ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано кори-
шћењем других параметара за величину парцеле; 

-парцела којима се површина смањује због планираног изузимања за изградњу 
или проширење регулационе ширине саобраћајница;  

-за грађење, односно постављање објеката дефинисаних чланом 69. Закона о 
планирању и изградњи: линијских инфраструктурних објеката, комуналаних инфра-
структурних објеката, електроенергетских објеката, електронских објеката или комуника-
ционих мрежа и уређаја, за које се може формирати грађевинска парцела која одступа 
од површине или положаја предвиђених планским документом за ту зону, под 
условом да постоји приступ том објекту, односно тим уређајима, ради одржавања и 
отклањања кварова или хаварије на њима; Као доказ о решеном приступу јавној сао-
браћајној површини признаје се и уписано право службености на парцелама послужног 
добра у корист парцела на повласном добру, односно уговор о успостављању права 
службености пролаза закључен са власником послужног добра, односно сагласност 
власника послужног добра, односно решење о експропријацији у циљу успостављања 
тог права службености коначно у управном поступку, односно правноснажно решење 
ванпарничног суда којим се успоставља то право службености, односно други доказ 
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о успостављању права службености кроз парцеле које представљају послужно добро, а 
налазе се између јавне саобраћајне површине и повласне парцеле; 

~Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се де-
финисаних општих и посебних правила парцелације и препарцелације за изградњу 
различитих типова објеката у различитим зонама. 

~Постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и ширином 
уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела за 
изградњу појединих типова објеката могу се задржати; 

(4) 

ИЗГРАДЊА 
ПАРЦЕЛА КОЈЕ СУ 

МАЊЕ ОД 
МИНИМАЛНО 

ДЕФИНИСАНИХ 

~На грађевинској парцели чија је површина мања од минимално дефинисане у 
посебним правилима грађења, може се дозволити изградња породичног стамбеног 
објекта спратности до П+1, са максимално два стана и помоћног објекта, 
спратности П, уз максимални индекс заузетости парцеле 50%. 

(5) 

ПРИСТУП 

ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ 

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну саобраћајну пoвршину 
(улицу, пут); Парцелама које немају директан приступ јавној саобраћајној површини, 
мора се обезбедити колски прилаз (пролаз) преко друге парцеле (истог власника, 
сукорисничке/сувласничке или са правом службености пролаза), уколико друга-
чије није наведено у посебним правилима грађења; Сагласност власника парцеле 
на којој се успоставља службеност пролаза, мора да садржи и сагласност за изгра-
дњу линијске комуналне инфраструктуре (прикључка) до објекта којем се обезбеђује 
службеност пролаза. 

(6) 

ОПШТА 

ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА 

 

ЗА 

ОБЈЕКТЕ 

~Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене парцеле и 
није дозвољена изградња објекта и његових делова на више парцела; За постојеће 
објекте који су изграђени на две катастарске парцеле примењују се општа правила 
грађења под реденим бројем (14) и посебна правила грађења;  

~Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима: грађеви-
нским линијама, висином објекта и/или спратношћу, односом објекта према суседним 
парцелама и објектима на суседним парцелама, индексом или коефицијентом изграђе-
ности и/или индексом или степеном заузетости;  

~Положај објекта на парцели се утврђује на основу правила грађења дефинисаних 
Планом и постојећег стања на терену; 

~Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефи-
нишу се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање 
инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на 
суседним парцелама; Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње 
објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону изградње дефини-
сану грађевинским линијама;  

~Максималне грађевинске линије нових објеката дефинисане су у графичком 
прилогу број 6 „План нивелације и регулације“; Могућа је доградња постојећих 
објеката до дефинисаних грађевинских линија, уз услов да буду испоштована остала 
правила грађења; 

~У случају формирања нових грађевинских парцела, уколико нису дефинисане 
Планом, грађевинске линије се могу дефинисати локацијским условима (или урбани-
стичким пројектима, уколико постоје разлози за њихову израду), у складу са постојећим 
стањем на терену и уз поштовање прописаних растојања, дефинисаних у посебним 
правилима грађења, тако: 

-да се омогући функционисање објеката на парцели; 

-да се омогући постављање инсталација и уређаја комуналне инфраструктуре и 
испоштују прописана растојања од постојећих и планираних инсталација;  

-да минимално растојање грађевинске линије од приступног пута износи 3,0м; 

-да се не угрозе објекти на суседним парцелама и др. 

~У простору између регулационе и грађевинске линије дозвољено је (уколико 
нема других ограничења) постављање: објеката комуналне инфраструктуре, бунара, 
септичких јама и сл.);  
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~Грађевинске линије постојећих објеката, се задржавају, под условима дефини-
саним у општим правилима грађења, под реденим бројем (14) и посебним правилима 
грађења.  

~Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, 
а који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (планирана траса 
пута), морају се уклонити; 

~У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних 
парцела, објекти могу бити постављени:  

-као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле, 
изузев ако се објекат поставља на међу, уз претходно прибављену сагласност суседа; 

-у прекинутом низу (двојни објекти), када објекат додирује само једну бочну линију 
грађевинске парцеле;  

~Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на суседним 
парцелама дефинисана су посебним правилима грађења; Постојећи објекти који су 
постављени на мањем растојању од дефинисаног у посебним правилима грађења, 
могу се задржати, под условима дефинисаним у општим правилима грађења (14) и 
посебним правилима грађења.  

~На парцели се може градити и више објеката према посебним правилима 
грађења; У случају изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити 
урбанистички параметри дефинисани општим и посебним правилима грађења, за 
одређени тип изградње и намену парцеле. 

(7) 

СПРАТНОСТ  
И  

ВИСИНА 
ОБЈЕКАТА 

~Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са 
косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом); Нулта кота је тачка 
пресека линије терена и вертикалне осе објекта. Кота приземља објекта одређује се у 
односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и 
то: кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте 
нивелете јавног или приступног пута; Кота приземља нових објеката може бити највише 
1,2м виша од нулте коте; 

~Максимална спратност и висина објеката, за планиране намене у ПДР-у (уколико 
нема других ограничења) износи:  

-за стамбене и стамбено- пословне објекте: П+1+Пк (приземље+ спрат+ 
поткровље); максимална висина слемена је 12,0м; кота пода до +1,2м за стамбени и до 
+0,2 за пословни део; свeтлa висинa призeмљa дo 3м за стамбени и 4,0м за пословни 
простор; светле спратне висине минимално 2,6м; висина назидка поткровља до 1,8м; 
остале коте, међуспратну конструкцију, нагиб крова и избор кровног покривача 
дефинисати у односу на максимално дефинисану висину слемена објекта (12,0м); 

-за пословне објекте: П+1 (призeмљe+ спрaт); укoликo сe рaдe мaгaцини, хлaдњaчe 
и сл. мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa мoжe бити дo 8.0 м; oвa oдрeдбa сe нe oднoси 
нa силoсe и сличнe oбjeктe; 

~Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе; 

(8) 

OБЛИКOВAЊE 
ФAСAДE 

~Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe, oсим 
дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м. 

У случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa 
фaсaдa у пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe. У прojeктнoj 
дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрo-
сцeнтнa, шaрeнa и сл. 

(9) 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКАТ 

~Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој 
парцели на којој је изграђен или може бити изграђен главни стамбени, пословни или 
објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);  

~Помоћни објекти (гараже и оставе) се обавезно постављају у унутрашњост 
парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред 
грађевинске линије главног објекта. 

(10) 

ЕКОНОМСКИ 
ОБЈЕКТИ 

~Економски објекти јесу објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале 
за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење 
голубова, кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња 
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(испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење 
осоке); објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење 
концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за скла-
диштење пољопривредних производа (амбари, кошеви), рибњаци, кречане, ћумуране и 
други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, 
пушнице, сушионице и сл.); 

(11) 

ПОЉОПРИВ-
РЕДНО 

ГАЗДИНСТВО 

И 

УСЛОВНО 

ГРЛО 

~Значење ових израза у Плану дато је према Методолошким објашњењима 
Републичког завода за статистику, за „Пољопривреду и рибарство, Друге 
активности које доносе приход према економској величини газдинства- дефини-
ција и објашњење појмова у табели“  (http://webrzs.stat.gov.rs) и то: 

-Пољопривредно газдинство је технички и економски самостална производна једи-
ница која има јединствено управљање и на којој привредно друштво, земљорадничка 
задруга, установа или друго правно лице, предузетник или породично пољопривредно 
газдинство које обавља пољопривредну производњу као примарну или секунда-
рну делатност. 

-Условно грло је стандардна обрачунска јединица којом се број грла различитих 
врста и категорија своди на упоредиву вредност. За израчунавање условног грла 
коришћени су коефицијенти који се примењују у ЕУ (Handbook on implementing the 
FSS and SAPM definitions, Annex1), и то за:  

· Копитаре – 0,800 УГ по грлу; 

· Говеда < 1 године старости – 0,400 УГ по грлу; 

· Говеда 1-< 2 године старости – 0,700 УГ по грлу; 

· Говеда старости 2 године и више, мушка грла – 1,000 УГ по грлу; 

· Јунице, старости 2 године и више – 0,800 УГ по грлу; 

· Музне краве – 1,000 УГ по грлу; 

· Остале краве – 0,800 УГ по грлу; 

· Овце и козе – 0,100 УГ по грлу; 

· Прасад масе до 20 kg – 0,027 УГ по грлу; 

· Приплодне крмаче масе преко 50 kg – 0,500 УГ по грлу; 

· Остале свиње – 0,300 УГ по грлу; 

· Бројлере – 0,007 УГ по грлу; 

· Кокошке носиље – 0,014 УГ по грлу; 

· Осталу живину (осим нојева) – 0,030 УГ по грлу; 

· Нојеве – 0,350 УГ по грлу; 

· Куниће, женке за приплод– 0,020 УГ по грлу. 

(12) 

РЕКОНСТРУКЦИЈА, 
ДОГРАДЊА, 

АДАПТАЦИЈА, 

САНАЦИЈА, 

ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ, 

ТЕКУЋЕ 

ОДРЖАВАЊЕ 

~Реконструкција јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту 
у габариту и волумену објекта којима се утиче на испуњавање основних захтева за 
објекат, мења технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број 
функционалних јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са 
повећањем капацитета; 

~Доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови 
простор ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини 
грађевинску, функционалну, или техничку целину; Доградња подразумева обезбеђење 
одговарајућег броја паркинг места и зелених површина;  

~Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се: врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постро-
јења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и 
сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче 
на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; 

~Санација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту 
којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних 
елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних 
објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног 
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културног добра, односно његове заштићене околине, осим рестаураторских, конзе-
рваторских и радова на ревитализацији; 

~Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских, односно других ра-
дова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току 
експлоатације; 

~Текуће (редовно) одржавање објекта јесте извођење радова који се предузимају 
ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих 
оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних 
мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем 
нивоу употребљивости, као што су кречење, фарбање, замена облога, замена санита-
рија, радијатора, замена унутрашње и спољашње столарије и браварије, замена 
унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета и други слични радови, ако 
се њима не мења спољни изглед зграде и ако немају утицај на заједничке делове зграде 
и њихово коришћење; 

(13) 

ОГРАЂИВАЊЕ 

ПАРЦЕЛА 

~Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зиданом и трaнспaрeнтнoм oгрaдoм или 
живицoм дo висинe oд 1,4 м; Огрaде се пoстaвљajу нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa 
oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Врaтa и 
кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциjи.  

~Уколико ограде на углу парцеле могу нарушити визуелну прегледност саобраћа-
јнице, висина се може ограничити на 0,9м рачунајући од коте саобраћајнице;  

~Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм оградом, кoja 
сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa 
зeмљишту влaсникa oгрaдe или живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини 
грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, максималне висине 1,4 м; Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa 
измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4m уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe 
буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

~Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити 
oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

~Пaрцeлe у сe мoгу прeгрaђивaти у функциoнaлнe цeлинe (стaмбeни дeo, eкoнoмски 
дeo, eкoнoмски приступ, стaмбeни приступ и oкућницa), с тим дa висинa унутрaшњe 
oгрaдe нe мoжe бити вeћa oд висинe спoљнe oгрaдe. 

~Парцеле на којима се налазе или граде објекти јавне намене (комунални и др.), 
производни и складишни објекти могу се ограђивати прозирном оградом максималне 
висине 2,2м; Према суседним парцелама може се подизати и зидана ограда исте 
висине, уз сагласност суседа; 

~Уколико се парцела стамбеног објекта граничи са парцелом објекта за који је 
прописана већа висина ограде, на тој међној линији се могу применити услови за 
ограду веће висине. 

(1) ~Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa: висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5м; 
трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд 20%. 

(14) 

СТАТУС 

ПОСТОЈЕЋИХ 
ОБЈЕКАТА 

 

И 

ДОЗВОЉЕНЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

НА 

ОБЈЕКТИМА 

 

1. Постојећи објекти се могу задржати, ако се не налазе на планираним повр-
шинама јавне намене и уз дозвољене интервенције дефинисане ПДР-ом;  

2. Дозвољене су све интервенције (реконструкција, адаптација, доградња и нaдзи-
ђивaњe) на постојећим објектима, ако се задовоље следећи услови:  

-да је намена објекта у складу са дефинисаном претежном или компатибилном 
наменом зоне у којој се налази; 

-да се не налази испред планиране грађевинске линије;  
-да то не доводи до премашивања дефинисаних урбанистичких параметара;  
-да се испоштују други услови из ПДР-а (заштита простора и други посебни услови 

изградње);  
~На постојећим објектима, који задовољавају претходно наведене услове, реко-

нструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe се изводе према дефинисаним 
општим и посебним правилима грађења; 

3. На постојећим објектима, који се уклапају у планиране претежне и компати-
билне намене али који не испуњавају неки од претходно наведених услова из тачке 
2, дозвољено је:  
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►3.1:у случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору између 
грађевинске линије и регулационе линије планиране саобраћајнице: 

-објекат се може задржати уз могућност реконструкције објекта или дела објекта 
који прелази грађевинску линију, уколико се не налази у оквиру планиране површине 
јавне намене;  

-на делу објекта у зони грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су 
све интервенције на постојећем објекту (доградња, назиђивање и др.), уз поштовање 
осталих правила грађења утврђених ПДР-ом;  

-у случају замене објекта објекат се мора поставити на дефинисану грађевинску 
линију;  

►3.2: постојећи објекти који су постављени на мањем растојајању од граница 
суседних парцела и од објеката на суседним парцелама од дефинисаног у посебним 
правилима грађења:  

-могу се задржати, уз могућност реконструкције; уколико се прибави сагласност 
суседа, дозвољене су све интервенције на објектима, под условом да се задовоље 
остала правила грађења;  

-на постојећим објектима који се налазе на растојању од 2,5m од удаљеније међе, 
дозвољава се реконструкција, уз задржавање постојећег растојања и отвора стамбених 
просторија;  

-на објектима који су удаљени мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo 
je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм према бочној међи; 

►3.3: у случају да су задовољени претходно наведени услови, а постојећи објекти 
премашују дефинисане урбанистичке параметре, могућа је само реконструкција 
објеката у постојећем габариту и волумену; 

►3.4: у случају да се постојећи објеката налази на две катастарске парцеле, 
неопходно је формирати грађевинску парцелу за објекат, а за интервеције на 
објекту применити претходно дефинисана правила; 

►3.5: у случају да се постојећи објекат или део објекта налази у заштитном 
појасу нисконапонске мреже 0.4kV, ширине 3,0м (по 1,5м са обе стране трасе), 

објекат се може задржати, уз могућност реконструкције објекта или дела објекта (у 
постојећем габариту) који улази у заштитни појас, уз претходно прибављену сагла-
сност ЕД Лозница и поштовање осталих правила грађења утврђених ПДР-ом; на делу 
објекта ван заштитног појаса, могуће су све интервенције на постојећем објекту (до-
градња, назиђивање и др.), уз поштовање осталих правила грађења утврђених ПДР-ом; 
у случају замене објекта, објекат се мора поставити изван заштитног појаса ниско-
напонске мреже; 

~Објекти који нису компатибилни са планираном наменом површина могу се 
задржати, са постојећом наменом, до реализације планираних решења, уз могућност 
инвестиционог одржавања;  

~Није дозвољено повећање корисног простора (броја станова, проширење по-
словног простора и др.), приликом надзиђивања и доградње објеката ако се не могу 
обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина, према прави-
лима грађења овог плана; 

~Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању посто-
јећег објекта, као и објеката на суседним парцелама; Доградњом новог дела објекта 
не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама;  

~Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске ефикасности фасада и 
крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, 
постављање соларних колектора и сл), према општим правилима грађења (16); 

~На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе; Максимална висина од 
коте пода поткровља до преломне линије баџе је 2,2 м; У оквиру кровне баџе се могу 
формирати излази на терасу или лођу; 

~Дозвољава се доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и 
тераса; Доградњом се на сме нарушити дефинисано минимално растојање од суседних 
објеката,  
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~Реконструкција, адаптација, санација и инвестиционо и текуће одржавање 
постојећих објеката, изводи се у према Законом дефинисаним поступцима. 

~За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, 
дозвољено је само текуће одржавање. 

(15) 

ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

~Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима 
или природно насталом вегетацијом. Површине за паркирање (паркинг места) могу 
бити озелењене, али не улазе у минимални проценат зелених површина на парцели. 

(16) 

ОПШТИ 

УСЛОВИ 
КОРИШЋЕЊА 
ОБНОВЉИВИХ 

ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

- 

СОЛАРНИ 
СИСТЕМИ 

~Соларни системи за сопствене потребе могу се постављати под следећим 
условима:  

• Пасивни соларни системи: Дозвољава се доградња стакленика, чија се повр-
шина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се 
побољшава енергетска ефикасност објекта; Код објекта свих намена на фасадама 
одговарајуће оријентације дозвољава се доградња стакленика и примена осталих 
пасивних система-ваздушних колектора; 

• Активни соларни системи: Соларни системи за сопствене потребе, могу се 
постављати: у зони рурлног становања– на кровним површинама и фасадама ста-
мбеног, стамбено- пословног, пословног објекта; дозвољава се постављање соларних 
система и на осталим објектима чија изградња је дозвољена– на кровним 
површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на 
постојећим и планираним објектима дозвољава се постављање соларних система на 
препустима у форми ограде или надстрешнице; на планираним објектима фасадни 
елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима; на 
терену грађевинских парцела стамбених и пословних (привредних) намена, кому-
налних и других компатибилних намена, за сопствене потребе;  

(17) 

ЗАШТИТА 
ПРОСТОРА 

И 

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ/ 

ПОЈАСЕВИ 

И 

ДРУГИ 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 

 

~У циљу заштите инфраструктурних објеката и обезбеђења сигурности осталих 
објеката у њиховој близини, дефинисани су заштитни појасеви у којима су прописани 
посебни услови за изградњу- изградња се ограничава или забрањује. У обухвату 
ПДР-а то су:  

1. Заштитни појас ваздушне нисконапонске мреже 0.4kV:   

~Ваздушној нисконапонској мрежи 0.4kV, опредељен је заштитни појас ширине 3.0m 
(по 1.5m са обе стране трасе); За све грађевинске радове у заштитном појасу еле-
ктроенергетских објеката неопходно је обезбедити сагласност и присуство овлашћеног 
лица из Електродистрибуције Лозница, а које на лицу места има права да дефинише 
обавезујуће заштитне мере, закључно са измештањем; У том смислу неопходно је 
поступити по тачки 3. Услова електродистрибутивног предузећа, то јест, осам дана пре 
отпочињања радова писменим путем обавестити то предузеће да би се обезбедио 
надзор; Заштиту и обзебеђење постојећих објеката ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд треба извршити пре отпочињања радова, на начин да се не дозволи угро-
жавање механичке стабилности и техничке исправности функционисања и исправности 
електроенергетских објеката;  

2. Инфраструктурни појас и заштитни пружни појас: 

~У циљу заштите железничке инфраструктуре, у Закону о железници („Сл.гласник 
РС“, бр. 41/2018) дефинисано је следеће: 

-У инфраструктурном појасу (25,0м), осим у зони пружног појаса, изузетно се могу 
градити објекти који нису у функцији железничког саобраћаја и трамвајски и тролејбуски 
контактни водови и постројења, а на основу испуњених услова и сагласности коју 
подносиоцу захтева издаје управљач инфраструктуре, као поверено јавно овлашћење, у 
форми решења, и ако је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом 
јединице локалне самоуправе која прописује њихову заштиту; Прописане мере 
заштите тих објеката спроводи инвеститор објекта о свом трошку; 

-У пружном (8,0м) и инфраструктурном појасу могу се постављати надземни и 
подземни електроенергетски водови, телеграфске и телефонске ваздушне линије и 
водови, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на 
основу испуњених услова и издате сагласности управљача инфраструктуре, која се 
издаје у форми решења;  
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-У заштитном пружном појасу, на удаљености 50 m од осе крајњег колосека, или 
другој удаљености у складу са посебним прописом, не могу се градити објекти као што су 
рудници, каменоломи у којима се користе експлозивна средства, индустрија 
хемијских и експлозивних производа, постројења и други слични објекти. 

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

II 2.2.1. (СР) Рурално становање  

(СР) РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ (ТЦ 2- „Становање на индивидуалним пољопривредним економијама“, 
према Просторном плану града Шапца)  

~Рурално становање карактерише становање пољопривредних и мешовитих домаћинстава, са оку-
ћницом (воћњак, повртњак) и пољопривредним (економским) објектима и/или пољопривревредном про-
изводњом (воћњаци, повртњаци, стакленици, пластеници и сл.; стаје, објекти за гајење живине и др.); Могу 
бити заступљене и друге компатибилне намене и садржаји, који својом делатношћу немају штетног утицаја 
на основну/претежну намену, односно сви евентуални неповољни утицаји на околину морају се неутра-
лисати у оквиру објекта, односно парцеле;  

СПРОВОЂЕЊЕ 

~Спровођење ће се вршити директно на основу ПДР-а, изузев када се граде објекти компатибилних 
намена и капацитета за које План не садржи довољно елемената за директно спровођење и када је 
потребна израда урбанистичких пројеката (oбjeкaти у функцији сеоског туризма, објекати за прераду и 
складиштење пољопривредних производа и сл.)  

~Израда урбанистичког пројекта је могућа и у другим случајевима, дефинисаним у поглављу 3. 
Спровођење ПДР-а;  

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

~Дефинисана правила грађења се примењују за грађевинску парцелу; 

~Посебна правила грађења примењују се заједно са општим правилима грађења дефинисаним у тачки 
II.2.1. «Општа правила грађења» (1-17). 

Нaмeнa 
објеката 

~Претежна/ основна намена је становање са пољопривредном производњом у 
кaпaцитeтимa који се дефинишу овим планом: у оквиру биљне производње: воћњаци, 
повртњаци, стакленици, пластеници и сл.; у оквиру сточарске производње: стаје и објекти 
за гајење живине за сопствене потребе и сточарски објекти за комерцијалну про-
изводњу капацитета до 10 условних грла (10УГ); Коефицијенти који се могу користити 
за израчунавање условног грла дефинисани су тачком II.2.1. «Општа правила грађења» 
(11);  

~У зонама руралног становања могућа је изградња економских (пољопривредних) 
објеката који су (у складу са чланом 2, тачка 24а. Закона о планирању и изградњи) 
дефинисани тачком II.2.1. «Општа правила грађења“ (10); 

~На парцелама руралног становања (у призeмним eтaжaмa стамбеног oбjeкaтa или као 
посебни jeднoфункциoнaлни oбjeкти) или на засебним парцелама, могу бити заступљене и 
друге компатибилне намене и садржаји, са ограниченим капацитетом или ограни-
ченом производњом, који не смеју имати штетног утицаја на основну намену и животну 
средину, и пoд услoвoм дa се нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз 
и пaркирaњe вoзилa; Под ограниченом производњом и ограниченим капацитетом (у 
складу са Просторним планом) сматра се обављање делатности у објектима максималне 
нето површине 500m2;  

~Компатибилне намене руралном становању су: трговина на велико и трговина на 
мало; услужно и производно занатство (прерада пољопривредних производа у малим 
производним погонима, израда сувенира и предмета домаће радиности и сл.); складишта 
за пољопривредне производе; радионице (аутомеханичарске, столарске, поправка пољо-
привредне механизације, беле технике и др.); ветеринарске станице, пољопривредне и 
ветеринарске апотеке, откупне станице и друге услуге; туристичко- угоститељски са-
држаји (собе за изнајмљивање и други смештајни капацитети, угоститељски објекти и др.); 
зелене површине; верски објекти; јавне службе и објекти; објекти социјалне заштите; 
здравствене заштите; објекти образовања; комунални објекти и инфраструктура и др.  
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~За изградњу малих производних погона, складишта и радионица (изузев за 
сопствене потребе), поред претходно наведених важе и следећи услови: 

-капацитет објекат се ограничава на максималну нето површину до 500m2; 

-да парцела има приступ са јавног пута, минималне ширине 4,0м;  
-да се предметни објекат/пројекат, према врсти делатности и капацитету не налази на 

Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, 
(према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 114/08), односно да, према карактеристикама производног и техничко- 
технолошког процеса не угрожава суседно становање, штетним гасовима, отпадним 
водама, врстом и количином отпадака, буком и другим штетним утицајима, односно да се 
евентуални неповољни утицаји на воду, ваздух, земљиште и бука неутралишу унутар 
објеката, односно комплекса; 

-да минимално растојање ових објеката од изграђених стамбених објеката на 
суседним парцелам износи 20м;  

~Уколико се у објектима у кojимa сe oбaвљajу дeлaтнoсти које су дозвољене у 
овој зони, у дозвољеном капацитету, укључујући и сточарске објекте за комерцијалну 
производњу (објекти за свиње, говеда и др. максимално дозвољеног капацитета), при 
њиховом коришћењу може произвести бука, прашина, непријатни мириси и друге 
врсте аерозагађења (пилане и сл.), ови објекти мoрају бити лoцирaни нa минимaлнoj 
удаљености од 50м од стамбених објеката и минималној дубини oд 50 м oд рeгу-
лaциoнe линиje, уз пoштoвaњe свих осталих правила; 

~Дозвољени су и једнофункционални објекти; На парцели може бити заступљено 
само становање (без економског дела) или становање са делатностима, у стамбено- 
пословним објектима или у засебном објекту или само пословање (компатибилне дела-
тности) или само пољопривредна производња, биљна или сточарска;  

~У оквиру сваке грађевинске парцеле, у оквиру дозвољеног процента изграђености 
парцеле, дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних објеката, који су у 
функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне 
парцеле;  

~На неизграђеном земљишту које је намењено за рурално становање, до привођења 
намени и даље се може обављати пољопривредна производња.  

Објекти чија 
изградња је 
забрањена 

~Забрањена је изградња објеката за обављање делатности које производе гасове, 
отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на околину (ливење, 
бојење, пескарење, дробљење и сл.); Нису дозвољене следеће активности: инду-
стријска производња (штављење и дорада коже и крзна, обрада деривата нафте, произво-
дња хемикалија и хемијских производа, производња основних метала, ливнице, кланице и 
сл.); складишта секундарних сировина, запаљивих и експлозивних материјала и др мате-
ријала, изузев пољопривредних производа; одлагање отпадних материјала и рециклирање; 
асфалтних база; сепарација песка и шљунка и фабрика бетона, кречана, стоваришта 
расутог терета и сл.; станице за снабдевање горивом и сл. објекти. 

Правила 
парцелације 

~За постојеће парцеле и парцеле од чијих делова се формирају планиране повр-
шине јавне намене: минимална површина парцеле износи 4,0ара; минимална ширина 
уличног фронта парцеле 11,0м;  

~На постојећим парцелама и парцелама од чијих делова се формирају планиране 
површине јавне намене, чија је површина мања од најмање површине утврђене прави-
лима грађења, примењују се правила дефинисана тачком II.2.1. «Општа правила гра-
ђења“ (4);  

~За нову парцелацију: 

-За слободностојеће објекте: минимална површина грађевинске парцеле износи 
5,0ари; минимална ширина уличног фронта парцеле је 12,0м;  

~За једнострано узидане (двојне) објекте минимална површина парцеле износи: 
8,0ари (две по 4,0а), а минимална ширина уличног фронта парцеле 12м;  

~За мале производне погоне, складишта пољопривредних производа, радионице 
за возила и машине, објекте трговине на велико и туристичко- угоститељске објекте, 
минимална површина грађевинске парцеле износи 6,0а;  
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~Максимална површина грађевинске парцеле није ограничена. 

~Остала правила су дефинисана тачком 2.1. «Општа правила грађења» (3) и (5). 

Приступ 
пaрцeли 

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ на јавни пут минималне ширине 3.0м, 
изузев за мале производне погоне, складишта, радионице за возила и машине и објекте 
трговине на велико, туристичко- угоститељске објекте, за које минимална ширина 
износи 4,0м; Парцелама које немају директан приступ јавном путу, мора се обезбедити 
колски прилаз са друге парцеле (истог власника, сукорисничке/сувласничке или преко 
права службености пролаза) дефинисане минималнe ширине. Приступна површина се не 
може користити за паркирање возила; 

~Улаз у економско двориште мора бити одвојен од стамбеног дела дворишта; 
Минимална ширина прилаза економском делу дворишта је 4,0м; 

~Остала правила су дефинисана тачком 2.1. «Општа правила грађења» (5). 

Организација 
парцеле 

и 

изградња  

других објеката 

на парцели 

~Парцеле у обухвату ПДР-а имају малу дубину, тако да није могуће дефинисати 
минималне вредности за величину и растојање стамбеног и економског дела парцеле 
(дворишта) од планиране регулације, већ се правила за организацију парцеле односе само 
на међусобни положај стамбених (стамбено- пословних, пословних), помоћних и 
економских објеката и њихов положај у односу на регулацију;  

• Према регулацији се постављају стамбени или стамбено-пословни и пословни 
објекти (изузев пословних објеката за које је претходно дефинисано да се постављају на 
мин. дубини 50м од регулационе линије); Екoнoмски и помоћни објекти сe постављају иза 
стамбеног објекта, уз поштовање дефинисаних међусобних растојања (изузев сточарских 
објеката за које је претходно дефинисано да се постављају на мин. дубини 50м од 
регулационе линије);  

• За парцеле које су широм страном оријентисане на саобраћајницу, за нове 
објекте, уколико није могуће остварити претходни начин организације парцеле, економско 
двориште може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији, при чему 
се растојање грађевинске од регулационе линије за економске објекте утврђује тако 
што се максимално дефинисана грађевинска линија увећава (помера у унутрашњост 
парцеле) за најмање 3.0м обавезног заштитног зеленог простора; Између економских 
објеката и саобраћајнице може се организовати окућница (башта, повртњак, воћњак) или 
друга зелена површину, уз поштовање осталих правила уређења и грађења;  

~На парцели се као засебни објекти могу градити (реконструисати, дограђивати) и 
други објекти, намењени становању, економски и помоћни објекти и објекти компа-
тибилних намена, уколико се тиме не премашују постављени урбанистички параметри; 
Уколико је други објекат стамбени или уколико је оријентисан главним просторијама 
према главном, мора бити најмање 5,0м удаљен од главног објекта; Услови за поста-
вљање објекта према међама су идентични условима за главни објекат;  

~Економски објекти се могу градити у економском делу парцеле према следећим 
условима:  

-објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за 
гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне 
живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, 
бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке) постављају 
се иза стамбеног објекта, осим на парцелама које су широм страном оријентисане на 
саобраћајницу, када се економско двориште може организовати и уз саобраћајницу, 
а за економске објекте се примењује претходно наведени начин дефинисања грађевинске 
линије (максимална грађ.лин + 3,0м зеленог простора), при чему се до улице постављају 
„чисти“ економски објекти, а објекти за гајење животиња и пратећи објекти за гајење животиња 
се постављају у дубини парцеле, уз неопходно поштовање минимално дефинисаних 
растојања од осталих објеката; 

-међусобна растојања економских објекта зависе од организације економског дво-
ришта, с тим да се прљави објекти постављају низ ветар у односу на чисте објекте; 

-обавезно је поштовање свих услова хигијенске заштите и одлагања отпада;  
-економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама. 
~Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити (реконструисати и дограђивати) 

oбjeкти компатибилних намена наведени у делу табеле „намена објеката“, према 
посебним правилима грађења дефинисаним у овој табели; 
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~Положај објеката се утврђује применом најмањих дозвољених растојања дефиниса-
них овим планом.  

~На свакој парцели (у стамбеном и економском делу) могу се градити и помоћни 
објекти (оставе, гараже, бунари, септичке јаме, и др.);  

~У стамбеном делу парцеле могу се градити и економски објекти у функциjи стaмбe-
нoг oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, мaгaцини хрaнe зa сoпствe-
ну упoтрeбу и сл. 

~Помоћни објекти (гараже, оставе) и помоћни економски објекти се обавезно поста-
вљају у унутрашњост парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити постављена 
испред грађевинске линије главног објекта; Најмање дозвољено растојање помоћних 
објеката од бочне границе парцеле износи: 1,0м. Највећа дозвољена спратност за 
помоћне објекте је П (приземље).  

~Пошто у насељу не постоји насељска канализациона мрежа, до изградње исте, 
обавеза власника парцеле је да обезбеди септичку јаму, у складу са санитарним про-
писима. Септичка јама мора бити удаљена најмање 20м од бунара, уколико бунар постоји 
на парцели или суседним парцелама; Уколико се парцела налази уз новопланирану или 
постојећу саобраћајницу, септичка јама се мора налазити у делу парцеле који је најближи 
тој саобраћајници и на најмање 1.0м од границе парцеле.  

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије 
(сунца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе према условима дефинисаним тачком 
II.2.1. «Општа правила грађења» (16). 

~Окућнице (воћњак, повртњак и сл.), традиционално се налазе иза економског дво-
ришта, али се могу организовати и између стамбеног и економског дворишта, као заштитна 
зона, у случају изградње сточарских објеката; Окућница се може организовати и до пута, 
код парцела које су широм страном оријентисане на саобраћајницу. Могућа је организација 
пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства, воћарства и сл. 

~Дo привoђeњa нaмeни, на парцелама сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo-дeмoнтaжни 
oбjeкти aли искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe.  

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни тип 
изградње 

~Према типологији градње препоручује се изградња слободно-
стојећих објеката; Изузетно, у зависности од услова на терену, могу 
се градити и двојни (једнострано узидани) стамбени објекти, ако 
постоји међусобна сагласност власника суседних парцела;  

Пoдзeмнe eтaжe ~Могућност изградње подземних етажа зависи од инжењерско гео-
лошких карактеристика терена и нивоа подземних вода;  

~Објекти могу имати највише једну подземну етажу; Пoдзeмнe eтa-
жe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa 
oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaни-
цaмa пaрцeлe.  

Индeкс 
зaузeтoсти 

~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 40%; 

Грaђeвинскe 
линиje 

~Максималне грађевинске линије су дефинисане у графичком 
делу Плана, а остала правила су дефинисана тачком II.2.1. «Општа 
правила грађења» (6) и (14);  

Минимална 
удаљеност  

стамбених, 
стамбено- 
пословних и 
пословних 
објеката од међа 
и  

објеката, на 
суседним 
парцелама 

~Слободностојећи обjeкaт (стамбени, стамбено- пословни и посло-
вни) трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним 
пaрцeлaмa и 1,0м и 3,0 м oд бочних мeђa; Могућа је изградња нових 
објеката на мањем растојању од 1,0м од међе или на међној линији 
бочних суседних парцела и то уз сагласност суседа (када су парцеле 
уске, мање површине од минимално дефинисане и сл.); 

~За двојне објекте, најмање растојање од бочне међе износи: 4,0м; 

~Минимално растојање објекта од задње међе износи 1,0м, уколи-
ко нема других ограничења (положај објеката на суседним парцелама 
и сл.); Могућа је изградња нових објеката на мањем растојању од де-
финисаног или на међној линији суседних парцела, ако су парцеле плитке 
и ако нема других ограничења и уз прибављену сагласност суседа; 
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~За мале производне погоне, складишта, угоститељске објекте 
и радионице, уколико нема других ограничења минимална растојања 
износе: 

-удаљеност од бочних и задње границе парцеле износи најмање 
3,0м; 

-међусобна удаљеност објеката од објеката на суседним парце-
лама, који нису стамбени или у случају накнадне изградње стамбеног 
објекта, износи најмање 6,0м,  

-минимално растојање од постојећих стамбених објеката на 
суседним парцелам износи минимално 20м, изузетно 50м за објекте 
наведене у претходно дефинисаном правилу у делу табеле «наме-
на објеката»;  

Минимална 
удаљеност 
економских 
објеката од међа 
и  

објеката на истој 
и суседним 
парцелама 

~Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити удаљени нajмeњe 1,0 м oд бoчих 
и зaдњe грaницe пaрцeлe, уколико нема других ограничења (положај 
стамбених објеката и бунара на суседним парцелама и сл.);  

~Минимална растојања од других објеката на сопственој и сусе-
дним парцелама износе: између објеката за гајење животиња (стаје) 
и стамбеног и пословног објекта: 15м, објеката за гајење животиња 
од објеката за снабдевање водом и канала: 20м; ђубришта и по-
љског клозета, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекта 
за складиштење осоке од стамбеног и пословног објекта, бунара, ка-
нала, односно извора воде: 20,0 м; изузетно, растојања од стамбених 
објеката морају бити мин. 50м за објекте наведене у претходно 
дефинисаном правилу у делу табеле «намена објеката»;  

 

 

Крoвoви ~Прeпoручуjу сe кoси крoвoви.  

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висине, нajвишe 1,8м;  

Одвoђење 
aтмoсфeр.вoдa 

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa парцеле и кровних површина 
oбjeкатa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.  

Спрaтнoст ~Максимална спратност према врстама објеката износи:  

-главни стамбени, стамбено- пословни, пословни (комерција-
лни и услужни) објекти: П+1+Пк (макс.висина слемена 12м)- (кoтa пoдa 
дo +1.2 м,за стамбени и +0,20м за пословни простор; свeтлa висинa 
призeмљa дo 3м за стамбени и 4,0м за пословни простор; свeтлe 
спрaтнe висинe мин. 2.6м; висинa нaдзиткa поткровља дo 1.8 м; остaлe 
кoтe, мeђуспрaтну кoнструкциjу, нaгиб крoвa и избoр крoвнoг пoкривaчa 
дeфинисaти у oднoсу нa мaксимaлнo дeфинисaну висину oбjeктa oд 12 м); 

-други стамбени објекат на парцели: П +1;  

-мали производни погони, складишта, магацини, хладњаче и 
радионице максимална светла висина износи: 8,0м, при чему анексни/ 
административни део може имати спратност до П+1; oвa oдрeдбa 
сe нe oднoси нa силoсe и сличнe oбjeктe; 

-eкoнoмски и пoмoћни oбjeкти у кућним двoриштимa: П+Пк; 

-на парцели чија површина је мања од најмање површине утвр-
ђене правилима грађења: П+Пк;  

-сви остали објекти: П  

Мaксимaлaн брoj 
стaмбeних и 
пословних 
jeдиницa 

~Максималан број стамбених јединица на парцели је две; Уколико 
се на парцели налазе два стамбена објекта, мaксимaлaн број 
стамбених јединица по објекту je jeдна; ~Уколико се ради о објекту за 
смештај туриста и изнајмљивању апартмана, број јединица није 
ограничен;  

~Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa стамбено- 
послобној пaрцeли je двe;  

~Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су мaњe 
површине oд минимaлно дефинисаних je: једна; 
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~Број пословних јединица на искључиво пословним парцелама 
ограничен је осталим правилима грађења (паркирање, зеленило, 
растојања од међе и суседног објекта и сл.)  

Пaркирaњe ~Паркирање возила се мора обезбедити на сопственој парцели и тo: jeднo пaркинг или 
гaрaжнo мeстo нa jeдaн стaн; jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70.0м2 кoриснoг 
пословног прoстoрa; jeднo пaркинг мeстo на 8 столица за ресторане и остале угоститељске 
објекте; jeднo пaркинг мeстo на 6 кревета за објекте за смештај; и jeднo пaркинг мeстo на 
200 м2 

корисног простора за производне и складишне објекте. 

~Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање сопствене 
делатности, пољопривредних возила и механизације мора се обезбедити на сопственој 
парцели. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 40% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли.  

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

~Интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa могу се изводити према правилима дефини-
саним тачком II.2.1. «Општа правила грађења» (14).  

Посебни 

услови 

за 

производне, 
пословне, 
услужне  

и комерцијалне 
садржаје  

и објекте 

~Производни, услужни, комерцијални и други пословни садржаји могу се органи-
зовати: 

-у самосталном објекту на парцели, 

-у склопу стамбеног објекта: у приземној етажи, у делу објекта према задњем дворишту, 
у склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели. 

~Уколико се ови садржаји организују у оквиру стамбеног објекта важе иста правила 
урбанистичке регулације и парцелације (степен заузетости, спратност, парцелација, 
позиционирање објекта на парцели и др.), као и за стамбене објекте, у складу са типо-
логијом изградње; Поред претходно дефинисаних, важе и следећа правила:  

-Приступи- улази у производне, услужне, комерцијалне или пословне делове објекта 
морају се организовани тако да не ометају коришћење стамбеног простора; 

-Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (амбалажни отпад, 
грађевински материјали и сл.) на отвореном простору на парцели; 

~Делатности у пословним објектима не смеју неповољно утицати на суседне намене 
(бука, непријатни мириси, загађење ваздуха, воде и сл.) или представљати потенцијалну 
опасност од пожара, експлозије и других удеса; 

~Планом дефинисане грађевинске линије примењују се и на производне, услужне, 
комерцијалне и друге пословне садржаје; У зависности од намене објеката и захтева 
заштите животне средине, грађевинска линија се може померити у дубину парцеле, под 
условом да се испоштују остала правила дефинисана Планом. 

Посебни услови  

за објекте 
туризма 

~У оквиру руралног становања, могу се градити објекти за одмор за сопствене по-
требе и у функцији сеоског туризма (за изнајмљивање), са пратећим садржајима, наме-
њеним гостима; Сеоска домаћинства могу да понуде здраву храну, учење старих заната, 
бављење традиционалним активностима из сеоског живота и сл.; 

~На парцелама на којима се граде објекти у функцији туризма, могућа је изградња 
већег броја објеката за смештај гостију; пратећих објеката за исхрану и сл.; помоћних и 
економских објеката; зелених површина и др.; Могућа је изградња објеката са већим 
бројем стамбених јединица (апартманског типа) или соба за издавање; У зависности 
од конкретних услова и потреба, за ове објекте се примењују правила грађења за зоне 
руралног становања, с тим што се на парцелама у функцији туризма може градити 
више објеката за смештај и исхрану гостију, уз обезбеђење потребног броја паркинг места;  

~При пројектовању и изградњи нових објеката препоручује се очување аутентичних 
амбијената и и примена принципа традиционалног градитељства, чиме би се побољшала 
атрактивност понуђених садржаја; 

~За изградњу објеката у функцији туризма, за које План не садржи довољно 
елемената за директно спровођење, потребна је израда урбанистичког пројекта. 

Огрaђивaњe 
пaрцeлa 

~Према условима дефинисаним тачком II 2.1. «Општа правила грађења» (13); 
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◄●► 

II 3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

II 3.1. Опште смернице 

План детаљне регулације представља основ 
за издавање информације о локацији и локаци-
јских услова и основ за формирање грађевинских 
парцела на површинама јавних и осталих намена, 
у складу са Законом о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 – 
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – 
Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 и 
83/2018).  

ПДР-ом се даје могућност фазне реализације 
планираних саобраћајница и комуналне инфрастру-
ктуре. У даљој разради, кроз техничку документацију, 
могуће је извршити мање корекције планираних 
траса инфраструктуре и измену нивелета и попре-
чних профила саобраћајница у оквиру Планом де-
финисане регулације. 

Уколико неки услови нису дефинисани ПДР-ом 
утврдиће се у складу са Правилником о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изгра-
дњу ("Сл. гласник РС", бр.22/15) и другим, важећим 
законским и подзаконским актима. 

Уколико на графичким прилозима постоји неу-
саглашеност услед техничке грешке, релевантан је 
податак са графичког прилога бр. 10. «Аналитички 
подаци за дефинисање планираних површина јавне 
намене».  

II 3.2. Израда урбанистичких пројеката 

Урбанистички пројекти се могу израдити:  

- за изградњу објеката за које ПДР не садржи 
довољно елемената за директно спровођење (обје-
кти у функцији туризма, производни објекти и сл.); 

- за изградњу водоводне и канализационе мреже 
у насељу; 

- за сву недостајућу инфраструктуру, која није 
дефинисана овом Изменом и допуном ПГР-а; 

- у случају измене постојећих и Изменом и допуном 
ПГР-а предложених траса комуналне инфраструктуре; 

По потреби, трасе, коридори и профили свих 
инфраструктурних водова могу се накнадно ра-
зрадити кроз урбанистичке пројекте, унутар пла-
ном дефинисаних површина јавне намене, као и 
на површинама осталих намена када је то техни-
чки и економски оправдано, у складу са важећим 
прописима. 

Урбанистички пројекти се могу радити и у дру-
гим случајевима, ради провере решења на локацији 
или разраде услова за изградњу, за уклапање 
објекта у окружење, у случају потребе за прибавља-
њем посебних услова, и сл. 

Приликoм изрaдe урбaнистичких прojeкaтa и 
техничке документације зa изгрaдњу или доградњу 
сaoбрaћajнe, и кoмунaлнe инфрaструктурнe мрeжe, 
мoгућa су мaњa oдступaњa од Изменом и допуном 
ПГР-а дефинисаних решења, збoг усклaђивaњa 
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaни-
рaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тe-
рeнa, нoсивoсти тлa, имoвинскo прaвних oднoсa и др.  

За изградњу планираних саобраћајница, на осно-
ву ПДР-а радиће се пројекти препарцелације и 
парцелације, ради формирања грађевинских па-
рцела за изградњу саобраћајница. Изградња и 
уређење саобраћајних површина ће се вршити на 
основу ПДР-а. У случају потребе могућа је израда 
урбанистичког пројекта. 

При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja 
кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити 
саглaснoсти и oстaлих кoрисникa инфрaструкту-
рних кoридoрa.  

Линијска инфраструктура ван зона јавног зе-
мљишта, на приватном земљишту ће се градити у 
складу са законом. 

II3.3. Претходни радови и прибављање дода-
тне документације  

Према „Условима „Инфраструктура желе-
знице Србије“ а.д. (бр. 2/2018-1607 од 07.12.2018.) 
за планирану изградњу предметне саобраћајнице 
на делу катастарских парцела чији је корисник 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. а власник 
Република Србија, потребно је прибавити позити-
вно мишљење Републичке дирекције за имовину 
Републике Србије, а потом израдити пројекат пре-
парцелације предметних катастарских парцела и 
исти доставити „Инфраструктура железнице Србије“ 
а.д. на мишљење и сагласност. „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д., као ималац јавних овла-
шћења, има обавезу утврђивања услова за изградњу 
објеката, односно издавање локацијских услова, гра-
ђевинске и употребне дозволе, услова за прикључење 
на инфраструктурну мрежу, као и за упис права 
својине на изграђеном објекту. У складу с тим, сви 
елементи за изградњу друмске саобраћајнице ће 
бити дефинисани у оквиру посебних техничких 
услова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., 
кроз обједињену процедуру. 

◄●► 

II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР-а 

Постојеће стање: 

1.Извод из ППГ Шапца, Шематски приказ 
уређења насеља Петловача:  

1.1. План намене површина, Р= 1: 2 500 

1.2. План инфраструктуре, , Р= 1: 2 500 

1.3. Инжењерско- геолошка карта, Р= 1: 50 000 
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2. Катастарско- топографски план, са границом 
обухвата ПДР-а и границом грађевинског подручја 
према ПП, Р= 1: 500 

3. Облици својине, Р= 1: 500 

4. Постојећа намена површина, Р= 1:500 

Планирано стање:  

5. План намене површина, Р= 1:500 

6. План нивелације и регулације, Р= 1:500 

7. Попречни профили, Р= 1:100 

8. План водовода и канализације, Р= 1:500 

9. План електро и телекомуникационе мреже, 
Р= 1:500 

10. Аналитички подаци за дефинисање плани-
раних површина јавне намене, Р= Р= 1:500 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План детаљне регулације за део трасе некате-
горисаног пута на к.п.бр. 1796 КО Петловача, 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-145/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

016 

Нa oснову члана 35  став 7, Закона o планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 
145/14 и 83/2018)   и чланa 39.Статута града Шапца 
(“Сл лист града Шапца” бр.32/08, 33/16, 05/19), 
Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
26.06.2019. године, донела je: 

O Д Л У К У  

O УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДЕО БЛОКА 21“ 

(КОМПЛЕКС АМАН)  У ШАПЦУ 

Члaн 1. 

Усваја се Измена и допуна Плана детаљне 
регулације „Део блока 21“ (комплекс Аман)  у Шапцу 
(у даљем тексту,  Измена и допунe Плана детаљне 
регулације, Урбанистички план). 

Члaн 2. 

Границом измене и допуне ПДР-а обухваћена је 
катастарска парцела бр. 6484/5 и 6484/9 К.О. 
Шабац (на углу Улице Светозара Милетића и 
Краља Драгутина), катастарска парцела бр. 6484/7 
К.О. Шабац (парцела Улице Светозара Милетића) и 

катастарске парцеле 6483/2 и 6483/6 К.О. Шабац 
због формирања продужетка улице Краља Драгутина. 
Обухваћени су и делови катастарских парцела бр. 
6389, 6393, 6484/1, 6484/2, 6484/6, 6486 и 14412 
К.О. Шабац због проширења постојеће регулације 
Улице Светозара Милетића. Оријентациона повр-
шина обухвата Измене и допуне ПДР-а износи око 
0,9 ha. 

Члaн 3. 

Изменом  и допуном Плана детаљне регулације 
„Део блока 21“ (комплекс Аман)  у Шапцусе дефи-
нишу правила уређења и грађења, као и грађевинске 
линије, на основу специфичности локације и при-
нципа просторног развоја, као и урбанистичких 
параметара, а у складу са нових захтевима на 
тржишту и могућностима новог инвеститора за 
рационалнију изградњу на овом подручју.  

Члан 4 

Изменa и допунa Плана детаљне регулације 
састоји се из текстуалног и графичког дела. Тексту-
ални део се објављује у Службеном  листу Града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева. 

TEКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА садржи :  

I Општи део 

I 1. Правни и плански основ 

I 2. Повод и циљ израде плана 

I 3. Опис обухвата плана  

I 4. Извод из ПГР „Шабац“ - Ревизија , 

-Извод из  ПДР „Део блока 21“ (комплекс Аман) у 
Шапцу  

I 5. Преглед прикупљених услова 

I 6. Опис постојећег стања 

Правила уређења и грађења простора 

II Плански део 

II 1.1. Концепција уређења карактеристичних 
грађевинских зона или карактеристичних целина 
одређених планом 

II 1.2. Опис намене површина и објеката и мо-
гућих компатибилних намена 

II 1.3. Урбанистички и други услови за изградњу 
површина и објеката јавне намене, саобраћајне 
мреже и друге инфраструктуре 

II 1.3.1. Саобраћајна инфраструктура 

II 1.3.2. Водовод и канализација 

II 1.3.3. Електроенергетика 

II 1.3.4. Телекомуникациона мрежа и кабловски 
дистрибутивни систем 

II 1.3.5. Гасоводна мрежа 

II 1.3.6. Вреловодна мрежа 

II 1.3.7. Систем за евакуацију отпада 

II 1.4. Степен комуналне опремљености грађеви-
нског земљишта по зонама, потребан за издавање 
локацијских услова и грађевинске дозволе 
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II 1.5. Попис парцела и опис локација за повр-
шине јавне намене, садржаје и објекте 

II 1.6. Услови и мере заштите природних и непо-
кретних културних добара и заштите природног и 
културног наслеђа, животне средине и живота и 
здравља људи 

II 1.6.1. Урбанистичке мере за заштиту културно 
историјског и природног наслеђа 

II 1.6.2. Урбанистичке мере за заштиту животне 
средине 

II 1.6.3. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 

II 1.6.4. Урбанистичке мере за заштиту од елеме-
нтарних непогода 

II 1.6.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту 
људи и добара 

II 1.7. Услови  којима се површине и објекти јавне 
намене чине приступачним особама са инвалиди-
тетом у складу са стандардом приступачности 

II 1.8. Попис објеката за које се пре санације или 
реконструкције морају израдити конзерваторски 
услови 

II 1.9. Мере енергетске ефикасности 

II 1.10. Остали елементи за спровођење плана 

II 2. Правила грађења 

II 2. 1. Услови за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле, као и минималну 
и максималну површину грађевинске парцеле 

II 2. 2. Посебна правила грађења 

II 2. 3. Инжењерско-геолошки услови за изградњу 
објеката 

II 2.4. Локације за које се обавезно ради урба-
нистички пројекат 

II 2.5. Локације за које се обавезна расписивања 
јавних архитектонских или урбанистичких конкурса 

II 3. Спровођење 

II 3.1. Израда пројекта препарцелације и па-
рцелације 

II 3.2. Пројекат исправке граница суседних па-
рцела 

II 3.3. Локације за израду Урбанистичких пројеката 

II 3.4. Издавање локацијских услова 

II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР 

1.1. Извод из ПГР „Шабац- ревизија“ - План 
намене површина (Р=1:5000) 

1.2. Извод из ПДР „Део блока 21“ (комплекс 
Аман) - План намене површина(Р=1:1000) 

2. Катастарско-топографски план са границом 
обухвата (Р=1:500) 

3. Планирана намена површина (Р=1:500) 

4. План нивелације и регулације (Р=1:500) 

4.1. Попречни профили (Р=1:100) 

5. План електро мреже, тк мреже, гасовода и 
вреловода (Р=1:500) 

6. План водовода и канализације (Р=1:500) 

7. План парцелације  (Р=1:500) 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Члан 5. 

Стручна обрада Измене и допуне Плана дета-
љне регулације „Део блока 21“ (комплекс Аман)  у 
Шапцу поверена је ЈП „Инфраструктура“ Шабац-
Шабац  а одговорни урбаниста је Славица Ференц, 
дипл.инж.арх.  (број лиценце 200 0038 03).  

Члан 6. 

Измена и допуна Плана детаљне регулације 
„Део блока 21“ (комплекс Аман) у Шапцу са докуме-
нтацијом чува се трајно у Градској управи Града 
Шапца. 

Члан 7. 

Измена и допуна Плана детаљне регулације 
„Део блока 21“ (комплекс Аман)  у Шапцу мора бити 
доступна на увид јавности (правним и физичким 
лицима) у току важења плана у седишту доносиоца 
и на интернет страни  Града Шапца. 

Члан 8. 

Саставни део Измене и допуна Плана детаљне 
регулације „Део блока 21“ (комплекс Аман)  у Шапцу 
је Извештај о јавном увиду и Мишљење Комисије за 
планове сагласно члану 49.Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14 и 
83/2018).   

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке  престају да се 
примењује  План детаљне регулације „Део блока 
21“ (комплекс Аман) у Шапцу(„Сл. лист града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр 
21/17),  Измена и допуна ПДР „Ф3-1“ („Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, бр 12/08) и План детаљне регулације 
„Доњи Шор 2“ („Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 12/08) у 
границама обухвата ове Измене и допуне ПДРа. 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу Града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-146/2019-14 од 26.06.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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И З М Е Н А  И  Д О П У Н А  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДЕО БЛОКА 21“ 
(КОМПЛЕКС АМАН) У ШАПЦУ 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

I ОПШТИ ДЕО 

Изменa и допунa плана детаљне регулације „Деo 
блока 21“ (комплекс Аман) у Шапцу (у даљем тексту 
ИДПДР), ради се на основу одредби члана 35 Закона 
о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 
81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. 
УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14 и 
83/18) и Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15). 

За потребе израде ИДПДР је израђен Елаборат 
за потребе раног јавног увида који је трајао од 
18.05.2018. године до 01.06.2018. године. У току 
израде нацрта плана су детаљно разрађени захтеви 
на дефинисању нових грађевинских линија, смањењу 
задате спратности објекта и преиспитивању могу-
ћности измене регулационе линије уз дефинисање 
правила уређења и грађења објекта, као и услови за 
уређење осталог простора на парцелама.  

I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Измене и допуне ПДР-а 
садржан је у одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла-
сник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 
24/11, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- 
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
83/18);  

• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015); 

• Стaтута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 
32/08 и 33/16); 

• Одлуке о Измени и допуни дела Плана 
детаљне регулације „Део блока 21“ (компелс Аман) у 
Шапцу, бр. 351-66/2018-14 ("Сл.лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр 
8/18). 

• Одлука да се не израђује стратешка про-
цена утицаја на животну средину измене и допуне 
плана детаљне регулације „Део блока 21“ (комплекс 
Аман) у Шапцу бр. 351-67/2018-14 („Службени лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, бр. 8/18). 

Плански основ за израду Измене и допуне ПДР-
а садржан је у одредбама: 

• План генералне регулације "Шабац" - реви-
зија ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр.18/15, 23/15, 16/18 и 
5/19); 

• Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције Ф3-1(„Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 12/08); 

• Плана детаљне регулације Доњи шор 2 („Сл. 
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева“, бр. 12/08). 

Документација од значаја за израду плана: 

• План детаљне регулације „Део блока 21“  
(комплекс Аман) у Шапцу („Службени лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр. 21/17). 

I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Основни циљ израде измене плана је захтев 
приватног инвеститора да се омогући изградња 
објеката ниже спратности, да се дефинишу другачије 
грађевинске линије и услови за обликовање објекта у 
односу на основни плански документ.  

Конкретан циљ Измене и допуне ПДРа је дефи-
нисање правила и уређења грађења објеката, као и 
уређење осталог простора у обухвату Плана. 

Проширење обухвата у односу на елаборат за 
РЈУ односи се на Улицу краља Драгутина, и пла-
нирано формирање продужетка до Улице 
Кајмакчаланске, као и на Улицу Светозара Милетића 
до Улице Јанка Веселиновића. 

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА 

Границом измене и допуне ПДР-а обухваћена је 
катастарска парцела бр. 6484/5 и 6484/9 К.О. Шабац 
(на углу Улице Светозара Милетића и Краља 
Драгутина), катастарска парцела бр. 6484/7 К.О. Шабац 
(парцела Улице Светозара Милетића) и катастарске 
парцеле 6483/2 и 6483/6 К.О. Шабац због формирања 
продужетка улице Краља Драгутина. Обухваћени су 
и делови катастарских парцела бр. 6389, 6393, 
6484/1, 6484/2, 6484/6, 6486 и 14412 К.О. Шабац због 
проширења постојеће регулације Улице Светозара 
Милетића.  

Оријентациона површина обухвата Измене и 
допуне ПДР-а износи око 0,9 ha.  

Све парцеле припадају К.О. Шабац и налазе се у 
грађевинском подручју. 

I 4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

Подручје Измене и допуне Плана детаљне 
регулације „Део блока 21“ (комплекс Аман) у Шапцу 
се налази у обухвату Плана генералне регулације 
„Шабац-ревизија“ („Сл. лист града Шапца“, бр. 18/15, 
23/15 и 16/18), Измене и допуне Плана детаљне 
регулације Ф3-1 („Сл. лист Града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 12/08) и 
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Плана детаљне регулације Доњи Шор 2 („Сл. лист 
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, бр. 12/08). 

У складу са одредбама Плана генералне регу-
лације „Шабац“ – Ревизија, предметно подручје 
захвата део урбанистичког блока 21, омеђеног ули-
цама: Кајмачаланском, Јанка Веселиновића, Светозара 
Милетића и делом Улице краља Драгутина. Доми-
нантна намена површина у граници плана је: Рз2: 
радна зона унутар доминантно стамбених зона.  

У даљем тексту се дају карактеристични изводи 
из правила уређења и правила грађења за доми-
нантвне намене унутар дела блока 21 који је 
обухваћен границом плана. 

Према поглављу 1.3.Подела простора на посе-
бне целине и концепција уређења, подручје у 
обухвату плана се дефинише као: 

• ПЦ I - Ужи центар: Блокови 1-42 у најужем 
градском центру у којима је приоритет заштита 
културно историјског наслеђа. У већини улица унутар 

ове целине се дефинише висинска регулација. Гра-
ђевинске линије објеката се најчешће поклапају са 
регулационим линијама. Блокови су претежно покри-
вени плановима детаљне регулације или су реали-
зовани у складу са урбанистичким плановима, односно, 
условљава се израда нових планова детаљне регу-
лације. Карактеристична је по испреплетаности 
различитих намена са становањем, при чему доми-
нирају објекти и површине јавне намене, са великим 
бројем објеката под заштитом.  

Блок бр: 21 

Назив: "Интерекс"   

Плански документ: ПГР - Ревизија 

Доминантна намена: Рз2  

Усмеравајуће одредбе: Инвестиционо и текуће 
одржавање објекта комерцијалне намене. Могућа 
израда ПДР, односно укључивање овог подручја са 
блоком 17. Обавезно уклањање дела ограде на 
раскрсници у складу са регулационом линијом. 

 

 
Слика 1: Извод из Плана намене површина ПГР „Шабац“ – Ревизија са границом обухвата ИДПДР 
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057. Рз2 РАДНА ЗОНА УНУТАР ДОМИНАНТНО СТАМБЕНИХ ЗОНА 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Oви услoви сe oднoсe нa пoстojeћe рaднe и услужнe кoмплeксe кojи сe нaлaзe нeпoсрeднo уз или у 
стaмбeним грaдским зoнaмa.  

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења 
атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање хигијенских услова; изградња и реко-
нструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање 
дрвореда; формирање и уређење других јавних површина.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa У oвим зoнaмa je мoгућa: прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe 
нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Прoизвoдњa у капацитетима који имају било какве 
негативне утицаје на животну средину ниje дoзвoљeнa. Становање је дозвољено унутар 
постојећих комплекса, односно, дозвољена је промена радне зоне у зону становања. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари. Мaксимaлнa пoвршинa 
ниje oгрaничeнa. Свe нове пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 
минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За директно прикључење на 
државни пут поступиће се у складу са важећим законским прописима. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у 
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa 
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, 
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%. 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Максимално 2,5. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој се 
парцела налази. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa 
планом дефинисану грaђeвинску линиjу. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У складу са општим одредбама 010 и противпожарним условима. 
Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусe-
дним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт 
удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, 
укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, 
пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их 
пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 3,0m oд бoчнe 
грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким 
пaрaпeтoм. Минимална удаљеност може додатно бити коригована 
противпожарним условима, заштитним зонама специфичних техно-
логија и еколошким елаборатима. 

Спрaтнoст  Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже 
(П+2). Могући су архитектонски акценти објеката висине више до 12m. 

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe 
свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe 
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти 
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa мини-
мaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaши-
вaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 
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Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним 
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 

У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.  

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим зако-
нским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите 
изворишта и сл.). Забрањена је изградња свих објеката за које се проценом утицаја 
докаже да могу имати негативне последице на становање у суседству. 

 

За дефинисане коридоре планираних саобра-
ћајница, неопходна је израда планова детаљне 
регулације, којима је могуће извршити корекције и 
прецизно дефинисање траса ових саобраћајница на 
ажурним геодетским подлогама, а на основу конкре-
тних услова на терену, имовинских односа, претходно 
урађене докуметације (геомеханички елаборати, сту-
дије изводљивости, генерални пројекат и др), као и 
финансијских могућности локалне управе.  

Планиране трасе и регулациона ширина саобра-
ђајница у оквиру зона предвиђених за обавезну 
израду ПДР-а, могу се планом детаљне регулације 
кориговати и предложити другачије саобраћајно ре-
шење у обухвату ПДР-а, уколико је то дозвољено у 
посебним правилима грађења и под условом да се 
обезбеди уклапање и повезивање на саобраћајну 
мрежу ширег простора и не омета реализација 
планираних намена и садржаја у обухвату Ревизије 
ПГР-а.  

Документација од значаја за израду ИДПДР: 
Обухват ове измене ПДР-а „Део блока 21“ (комплекс 
Аман) у Шапцу „Службени лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 21/17) обу-
хвата целину 2: Становање у зони С1+. 

Оријентациона површина обухвата Измене и до-
пуне ПДР-а износи око 1,14 ha. У граници обухвата 
Измене и допуне ПДР-а, ПДР-ом је дефинисана зона 
II: Зона изградње стамбено-пословног објекта. 

Доминантна намена: С1+. У складу са условима 
ПГР „Шабац“ – Ревизија: градске и стамбене зоне већих 
густина. 

Компатибилна намена: административно посло-
вање, угоститељство, здравство и сл. Делатности 
компатибилних намена, у капацитетима који имају 
било какве негативне утицаје на животну средину, 
нису дозвољене. 

  

Слика 2: Извод из ПДР „Део блока 21“ ( комплекс Аман) у Шапцу: План детаљне намене површина 
са границом ИДПДР 
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Детаљна намена површина:  

II фаза: Зона стамбене куле 

- Дефинишу се правила за препарцелацију зе-
мљишта и формирање нове грађевинске парцеле у 
површини од око 33 ара, 

- дефинишу се правила уређења и правила гра-
ђења за изградњу стамбене куле; минимална спратност 
објекта је П+5+Пс (седам надземних етажа) а макси-
мална је П+12+Пс (четрнаест надземних етажа); зона 
у којој је могућа изградња објекта је дефинисана у 
складу са резултатима анализе волумена и распо-
реда маса објеката ширег подручја, 

- дефинишу се правила уређења и правила гра-
ђења за изградњу пословног објекта уз стамбену кулу; 
обавезујућа спратност објекта је П+1 (две надземне 
етаже); графичким прилогом је дефинисана обавезна 
грађевинска линија на којој се пословни објекат мора 
поставити и та зона у којој је обавезна изградња 
објекта је дефинисана у складу са резултатима ана-
лизе уличних визура и позиције постојећег објекта 
трафо станице који се налази у суседном блоку; обје-
кат може бити и већег габарита - до максимално 
дефинисаних грађевинских линија 

- у оквиру максимално дефинисаних грађеви-
нских линија могућа је изградња пословног простора, 
помоћног простора или затвореног паркинг простора; 
максимална спратност је П+1 (две надземне етаже) 

- паркинг простор се обезбеђује искључиво у 
оквиру сопствене парцеле 

- минимално 30% незастртих зелених површина 
се мора обезбедити у оквиру сопствене парцеле 

- обавеза инвеститора је да обезбеди површину 
за дечије игралиште од минимално 50m2 за на со-
пственој парцели. 

Биланс површина: минимално 3.000, максима-
лно 5.100 m2 БРГП. 

Минимални степен комуналне опремљености: 
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, ка-
нализација. 

Напомена: зоне изградње објеката и максималне 
грађевинске линије су одређене и према заштитној 
зони постојећег електро-енергетског кабла. У случају 
да се инвеститор одлучи за измештање кабла, урба-
нистичким пројектом се максималне грађевинске 
линије могу утврдити и на другачији начин (до макси-
малних параметара дефинисаних планом генералне 
регулације). 

I 5. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА 

За потребе Измене и допуне плана детаљне 
регулације „Део блока 21“ (комплекс Аман) у Шапцу, 
прикупљени су услови надлежних институција: 

НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА БРОЈ И ДАТУМ 
ЗАХТЕВА 

БРОЈ И ДАТУМ 
ПРИСПЕЋА 

1. Ј.П.“Електродистрибуција“ Шабац 
2813-04/4 од 
31.08.2018.г. 

3476-04/2 oд 30.10.2018.г. 

2. 
РС Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације Шабац 

261-04 од 13.08.2018. г. 
допуна захтева: 2615-
04 од 01.10.2018.г. 

217-11530/18-1 од 
17.10.2018.г. 
 
217-14421/18-1 од 
07.11.2018.г. 

3. 
Предузеће за телеком. «ТЕЛЕКОМ» Србија АД 
Београд, Извршна јединица Шабац 

2813-04/1 од 
31.08.2018.г. 
допуна захтева: 
2813-04/1 од 
31.08.2018.г. 

А332-363314/1 од 
06.09.2018.г. 

4. 
ЈКП ''Водовод'' Шабац 
 

2630-04 од 
30.08.2018.г. 
допуна захтева: 
2630-04 од 
04.10.2018.г. 

4049/СР-158/18 од 
19.09.2018.г. 
 
4726/СР-201/18 од 
19.10.2018.г. 

5. 
ЈКП '''Топлана Шабац'' 
Сектор за топлификацију 

2813-04/3 од 
31.08.2018.г. 
Допуна захтева: 
2813-04/3-1 oд 
02.10.2018.г. 

01-1082-1/18 од 
04.09.2018.г. 
 
01-1324/18 од 
09.10.2018.г. 

6. 
ЈКП '''Топлана Шабац'' 
Одељење за гасификацију 

2813-04/2 од 
31.08.2018.г. 
допуна захтева: 
2813-04/2-1 од 
02.10.2018.г. 

01-1083/18 од 
04.09.2018.г. 
 
01-1324-1/18 од 
09.10.2018.г. 
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7. 
ЈП '''Инфраструктура Шабац'' Шабац 
Служба за путеве 

2616-04 oд 
13.08.2018.г. 
допуна захтева: 
2616-04 од 
08.11.2018.г. 

2616-01 од  
17.08.2018.г. 
 
2616-01 од  
09.11.2018.г. 

8. Завод за заштиту споменика културе Ваљево  
109-004 од 
17.01.2019.г. 

39/1 од  
05.02.2019. г. 

 

Подручје у обухвату плана се налази у грађеви-
нском реону града Шапца. Измена и допуна ПДР 
обухвата део блока 21, регулацију Улице Светозара 
Милетића, зону парцела на које је проширена 
регулација Улице Светозара Милетића и зону парцела 
на којима се планира формирање продужетка улице 
Краља Драгутина до Кајмакчаланске улице.  

Подручје у обухвату плана захвата део блока 21 у 
централном градском језгру, односно, предметну уга-
ону катастарску парцелу бр. 6484/5 К.О. Шабац 
између улица Светозара Милетића и краља Драгутина. 
Обе улице обликују радни и услужни комплекси који 
се налазе напосредно у стамбеној зони.  

Парцела, на којој се планира изградња пословно-
стамбеног комплекса, је неизграђена површина, 
површине 0,9 ha. У непосредној близини предметног 
подручја се налази изграђени тржни центар „Аман“ 
са пратећим паркинг простором и манипулативним 
површинама.  

У катастарском смислу, улица Светозара Милетића 
је дефинисана кат. парц. бр 6484/7 К.О. Шабац. Улица 
Светозара Милетића је асфалтирана површина, 
двосмерног саобраћаја. У односу на терен, плани-
рано је проширење улице, улица задире на делове 
парцела осталих намена, скоро у целој дужини.  

 
 Слика 3: Приказ постојећег стања 
 коришћења простора са границом 

 обухвата ИДПР 

Планирано је формирање продужетака улице 
Краља Драгутина до улице Кајмачаланске. На том 
подручју је некадашњи депо ЈКП „Паркинг“, парцеле 
у власништву компаније Хемофарм, напуштени и 
девастирани објекти компаније „Хемофарм“ и део 
објекта компаније „Енмон“ (салон керамике).  

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ 
ПЛАНОМ 

Визија уређења простора и основни циљ израде 
плана састоје се у прилагођавању уређења и 

изградње предметног подручја концепцији уређења 
суседног комплекса Аман и околном подручју.  

Концепција уређења Измене и допуне се заснива 
на дефинисању нових грађевинских линија, смањењу 
предходно задате спратности објекта, измени задатих 
обликовних елемената објекта и преиспитивању могу-
ћности измене регулационе линије. Након извршене 
детаљне анализе и валоризације планираног стања 
и планерског задатка, а у складу са конкретним про-
блемима на локацији и сагледавању шире околине, 
дефинисан је обухват планског документа. 

Конкретан циљ израде Измене и допуне ПДРа се 
дефинишу правила уређења и грађења, као и грађе-
винске линије, на основу специфичности локације и 
принципа просторног развоја, као и урбанистичких 
параметара, а у складу са нових захтевима на 
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тржишту и могућностима новог инвеститора за раци-
оналнију изградњу на овом подручју.  

II 1.2. ОПИС НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И 
МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА 

Намена површина је приказана на графичком 
прилогу 2: „План намене површина“. 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

У оквиру граница плана, повшину јавне намене 
чине саобраћајне површине: приступне колске и 
пешачке површине -регулације улице Светозара 
Милетића и Краља Драгутина. 

Компатибилне намене су мреже и објекти инфра-
структуре, паркинг површине, зелене површине и 
други објекти и површине јавне намене. Минимални 
степен комуналне опремљености су приступне 
саобраћајнице, ел. енергија, водовод и канализација.  

• Регулација улице Светозара Милетића 

Регулација улице Светозара Милетића се испра-
вља и проширује, катастарска парцела бр. 6484/7 
К.О. Шабац (парцела улице), тако што се целом 
дужином улице, са леве стране узима део површине 
остале намене (радна зона унутар доминантно 
стамбених зона и зона вишепородичниг становања 
високих густина) и проглашава земљиштем јавне 
намене, односно, припаја постојећој парцели улице, 
како би се улица могла реализовати у планираној 
ширини. Такође, део катастарске парцеле 6484/5 
К.О. Шабац се изузима и припаја парцели улице због 
реализације планиране регулације улице и обезбе-
ђења континуираног кретања и уклапања у планирану 
матрицу насеља Бенска бара, чиме се повећава по-
стојећа површина јавне намене у обухвату плана. 
Саобраћајне површине се пројектују и изводе у 
складу са техничким условима за пројектовање сао-
браћајних површина уз обавезу испуњавања услова 
за приступ противпожарног возила свим објектима у 
зони. Пре асфалтирања саобраћајница (попло-
чавања), морају бити постављени сви неопходни 
инфраструктурни водови. У оквиру ових површина је 
могуће постављати дрвореде, жардињере и травнате 
површине, у складу са просторним могућностима, 
као и бициклистичке стазе. 

• Регулација улице Краља Драгутина 

У оквиру овог плана планирано дефинисање пра-
вила за парцелацију земљишта и формирање проду-
жетка улице Краља Драгутина до повезивања са 
Кајмакчаланском улицом. Ова интервенција омогу-
ћава колски приступ парцелама мешовите намене. 
Тиме се повећава постојећа површина јавне намене 
у обухвату плана. Саобраћајне површине се про-
јектују и изводе у складу са техничким условима за 
пројектовање саобраћајних површина уз обавезу 
испуњавања услова за приступ противпожарног во-
зила свим објектима у зони. Пре асфалтирања сао-
браћајница (поплочавања), морају бити постављени 

сви неопходни инфраструктурни водови. У оквиру 
ових површина је могуће постављати дрвореде, 
жардињере и травнате површине, у складу са про-
сторним могућностима, као и бициклистичке стазе. 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

У оквиру граница плана, површину остале намене 
чине градске и стамбене зоне већих густина. Преола-
ђујућа намена у овој зони је становање, пословање и 
јавне намене. За нове објекте је препоручљиво фо-
рмирање пословног простора у приземљима објекта. 
Одобравају се и једнофунксионални објекти када се 
ради о делатностима и промена постојећих намена у 
намене које су компатибилне намене. 

Компатибилне намене су, у складу са основним 
планским документом: административно пословање, 
угоститељство, здравство и сл. Делатности компати-
билних намена, у капацитетима који имају било какве 
негативне утицаје на животну средину, нису дозво-
љене. 

Предмет овог плана је парцела 6484/5 К.О. Шабац и 
овим планом дефинишу се правила за парцелаци-
ју/препарцелацију земљишта и формирање нове 
грађевинске парцеле која се формира у складу са 
планираним стањем и потенцијалом локације. До-
звољена је парцелација новоформиране парцеле, 
под условом да је минимална површина парцеле 
7ари.  

У оквиру дефинисаних грађевинских линија пла-
нира се објекат максималне спратности П+6+Пс (осам 
надземних етажа). Дозвољена је изградња осталих 
објеката спратности П+1 (две надземне етаже). 
Паркирање се врши унутар граница парцеле.  

На парцели, обавезно је формирње незасртих 
зелених површина минимално 20% унутар сопствене 
површине и изградња дечијег игралишта минималне 
површине 50m². Дечије игралиште може бити у 
оквиру зелене површине. 

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

II 1.3.1. Саобраћајна инфраструктура 

Регулација улице Светозара Милетића се испра-
вља и проширује, катастарска парцела бр. 6484/7 
К.О. Шабац (парцела улице), тако што се целом 
дужине улице, са леве стране узима део површине 
остале намене и проглашава земљиштем јавне 
намене, припаја постојећој парцели улице. Формира 
се саобраћајница ширине 6.00m са двостраним 
нагибом од осовине ка ивицама коловоза. Профил 
пешачке стазе износи 2.00 m, а бициклистичке са обе 
стране саобраћајнице по 1.00 m. Између пешачке и 
бициклистичке стазе, на једној страни саобраћа-
јнице, формира се зелена површина, за заштитини 
дрворед или травнате површине у ширини од 2.00 m. 
Регулација и нивелација ове улице су приказане 
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графичким прилозима „План нивелације и регула-
ције“ и „Попречни профили“. 

У оквиру плана планирано је формирање проду-
жетка Улице Краља Драгутина до повезивања са 
Кајмакчаланском улицом. Планирана саобраћајница 
је ширине је 6.00 m са двостраним нагибом од осо-
вине ка ивицама коловоза. Бициклистичке стазе 
предвиђене су са обе стране саобраћајнице чији про-
фили износе по 1.00 m, а профили пешачких стаза су 
око 2.50 m, како је приказано графичким прилогом 
„План нивелације и регулације“. 

Одвођење површинсих вода са саобраћајних по-
вршина је омогућено попречним и подужним падовима 
како је приказано графичким прилозима. Планирани 
попречни нагиби коловоза новопланираних саобра-
ћајница су 2.5%, а пешачких и бициклистичких стаза 
износе максимално 2%. 

Постојеће и новопројектоване саобраћајнице су 
приказане на графичком прилогу „План нивелације и 
регулације“, а дефинисане су координатама темених 
и осовинских тачака са елементима кривина. Ниве-
лациони положај је дефинисан котама нивелете. 
Саобраћајнице градити од класичних материјала за 
предвиђено саобраћајно оптерећење у свему у складу 
са важећим прописима. Основни садржај коловозне 
конструкције је тампон-слој шљунка или туцаника, 
масивни слој асфалта и слој хабајућег асфалта. 

За изградњу пешачких стаза користити матери-
јале, као што су застор од асфалт бетона, бетонске 
растер плоче или камене плоче, који омогућавају 
лако одржавање. Приликом пројектовања и изградње 
саобраћајних, пешачких и бициклистичких површина, 
применити Правилник о условима за планирање и 
пројектовање објеката и вези са несметаним крета-
њем деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица („Сл. гласник РС“, бр. 18/97). 

II 1.3.2. Водовод и канализација 

Обухват предметне измене и допуне у односу на 
основни план проширен је на продужетак Улице 
Краља Драгутина до Улице Кајмакчаланска, зону 
раскрснице са Улицом Синђелићева.  

Основни циљ израде плана је захтев инвеститора 
да се омогући изградња објеката ниже спратности, 
да се дефинишу другачије грађевинске линије и 
услови за обликовање објекта у односу на важећи 
плански документ и обезбеди планска основа за 
опремање зоне обухвата комуналном и другом 
инфраструктуром. 

Изменом и допуном Плана детаљне регулације 
дефинисане су трасе тако да сваки објекат може да 
добије прикључак са уличне водоводне, односно ка-
нализационе мреже 

Код планирања других инсталација, приликом па-
ралелног вођења са инсталацијама водовода и кана-
лизације треба оставарити минимално осовинско 
растојање од 1,0 m за пречнике цевовода мање од 
200 mm и 1,50 m за пречнике цевовода веће од 200 mm. 

Потребно је да сваки корисник парцеле или обје-
кта из обухвата овог Плана, по дефинисању функције 
објекта, у поступку израде техничке документације за 
те објекте обрати ЈКП "Водовод-Шабац" ради изда-
вања техничких услова за пројектовање и прикључење 
на јавне инсталације водовода и канализације. 

Постојеће стање инсталација водовода и 
канализације 

Водовод 

Снабдевање санитарном и противпожарном водом 
у обухвату предметног комплекса, обавља се са 
градске водоводне мреже. У улицама које окружују 
обухват комплекса ИДПДР Аман, су изведене гра-
дске инсталације водовода и то: 

- У Улицама Краља Драгутина и Нова 2 постоје 
дистрибутивне водоводне мреже пречника Ø100 мм 
које је могуће доградити и продужити до зоне непо-
средно уз комплекс. 

- у Улици Јанка Веселиновића у зони зелене 
површине, наспрам комплекса – ПВЦ цев, профила 
Ø100 mm, као и цев ПЕ Ø300 mm;  

- У Улици Кајмакчаланска, уз обухават ИДПДР-а 
постоји водоводна мрежа профила Ø100 mm 

За потребе снабдевања санитарном и противпо-
жарном водом пословног објекта Аман који је ван 
новог обухвата изграђена је интерна водоводна 
мрежа, која се прикључује на постојећу уличну водо-
водну мрежу ВПЕ Ø100 mm у улици Кајмакчаланска 
и формира прстен око пословног објекта који је у 
функцији.  

Канализација 

У улицама које окружују комплекс, изведена је 
градска канализациона мрежа општег система и то: 

- у Улици Јанка Веселиновића коловозном 
површином, колектор профила ø1800mm/ø1200mm; 

- у Улици Светозара Милетића осовином коло-
возне површине, бетонски колектор профила ø500mm 
и ø300mm , позициониран до обухвата ИДПДР.  

- у Улици Кајмакчаланска осовином коловозне 
површине, бетонски колектор профила ø1200 mm. 

Евакуација санитарно-фекалних и атмосферских 
отпадних вода пословног комплекса „Аман“ се врши 
преко заједничког прикључка односно све отпадне 
воде се прикупљају у заједнички шахт унутар ко-
мплекса, и прикључују на канализацију општег 
система у улици Кајмакчаланска. 

Ове инсталације остају ван обухвата ИДПДР и 
биће у функцији остатка комплекса који је у "старом" 
ПДР-у. 

Планом детаљне регулације Део блока 21“-
основни план, предвиђена је реконструкција и изме-
штање дела канализационог колектора профила 
ø500mm кроз комплекс „Аман“ у осовину улице 
Светозара Милетића и то решење се задржава и у 
оквиру ИДПДР „Део блока 21“ (комплекс Аман) у 
Шапцу. 
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Планирано стање инсталација водовода и 
канализације 

Водовод 

Планиран је прикључак на постојећи одвојак на 
цевоводу Ø300 mm у Улици Јанка Веселиновић, 
трасирање новог цевовода у зони тротоара у јавној 
површини у Улици Светозара Милетића, левом стра-
ном регулације улице (орјентација ка улици Јанка 
Веселиновић). Цевовод планирати са min профилом 
Ø150 mm. Планирани цевовод повезати на постојеће 
цевоводе из Улица Краља Драгутина и Нова 2.  

Планирани цевовод превести на супротну страну 
Улице Светозара Милетића до раскрснице са проду-
жетком Улице Краља Драгутина. На остатку трасе, у 
продужетку Улице Краља Драгутина, цевовод водити 
у тротоару, леве стране улице, ка Кајмакчаланској 
улици где ће се извршити повезивање на постојећу 
водоводну мрежу. Улична водоводна мрежа је тиме 
везана у прстен тј. има неопходну двосмерност сна-
бдевања. 

Интерне инсталације санитарне и хидрантске во-
доводне мреже у зони градње дефинисаће се даљом 
разрадом пројектно техничке документације компле-
кса у обухвату ИДПДР. 

Технички услови за пројектовање јавних инста-
лација водовода и канализације/ ЈКП "Водовод-
Шабац"/ Водоводна мрежа: 

Пројекат водовода мора бити урађен у складу са 
прописима и стандардима из ове области, савре-
меним стручним сазнањима и праксом уз обавезно 
поштовање и следећих услова: 

1. Минимални пречник уличне водоводне мреже 
је Ø100 mm. 

2. Водоводну мрежу пројектовати од PE цеви. 
Спајање цеви вршити суоченим заваривањем а везу 
са прикључком потрошача остварити преко електро-
фузионог седла са огранком. У шахтовима обавезно 
предвидети компензационе комаде, кроз зид шахта 
FF комаде, минимално растојање зида шахта од 
прирубничког споја 30cm и вентиле одговарајућег 
квалитета. Затрпавање рова, на делу којим он про-
лази кроз коловоз и тротоар, извршити шљунком . 

3. Трасу водоводне мреже дефинисати у про-
стору геодетским координатама темених тачака. На 
водоводној мрежи предвидети одговарајући број 
противпожарних хидраната минималног профила 
Ø80 mm. 

4. У оквиру пројекта дати детаљ приључка са 
водомерним шахтом. 

5. Пројектом обухватити (кроз технички извештај, 
предмер и предрачун) изградњу прикључака на новој 
водоводној мрежи. 

Траса дистрибутивне водоводне мреже (В0-В15), 
дефинисана је у простору геодетским координатама 
темених тачака, које су саставни део графичког при-
лога „План водовода и канализације“.  

Канализација 

У планираној регулацији Улице Светозара 
Милетића предвиђена је делимична измена попре-
чног профила саобраћајнице. 

Колектор опште канализације која планира да 
врши евакуацију отпадних вода за зону изградње 
објеката, се прикључује на постојећу канализацију у 
Улици Светозара Милетића, ОБ 300 који је општег 
система и који се даље прикључује на Улицу у Јанка 
Веселиновића. Тај колектор ће се трасирати осови-
ном Улице Светозара Милетића и биће планиран до 
новоформиране раскрснице са продужетком Улице 
Краља Драгутина. 

Улица која се формира у обухвату ИДПДР-а, пре-
дставља продужетак Улице Краља Драгутина и води 
до прикључка на Улицу Кајмакчаланска. Осовином 
предметне улице планира се колектор опште кана-
лизације min Ø300 mm, који ће се уливати у коелектор 
Ø1200 mm у Кајмакчаланској.  

Да би се приступило изградњи канализационе 
мреже комплекса, неопходно је прво реконструисати 
део канализационе мреже који одводњава приступну 
саобраћајницу из Улице Јанка Веселиновића, чија 
траса пролази кроз комплекс и планирани објекат. 
Неопходно је изместити деоницу канализационог ко-
лектора ø500mm (К1-К2). 

Интерна канализациона мрежа санитарно фекалне 
канализације у зони изградње дефинисаће се проје-
ктно техничком документацијом. 

Постојећа кишна канализација (сливници) у зони 
у и око ИДПДР мења се у складу са изменом регу-
лације Улице Светозара Милетића и саобраћајнице 
којом се приступа на парцелу. Неопходна је дели-
мична корекција положаја сливника и њихових веза 
на независну атмосферску линију која остаје у бици-
клистичкој траци (постојећи сливници су изнад посто-
јећег атмосферског колектора). 

Димензионисање канализационе мреже посло-
вних и стамбених комплекса обавити кроз пројектну 
документацију, а на основу хидрауличког прорачуна, 
с тим што пречник цеви не може бити мањи од 160 
mm. Такође, даљом фазом разраде пројектне доку-
ментације, потребно је хидрауличким прорачуном 
исказати потребан пречник реконструисане деонице 
канализационе мреже.  

Технички услови за пројектовање јавних инста-
лација водовода и канализације/ ЈКП "Водовод-
Шабац"/ Водоводна мрежа: 

Пројекат фекалне канализације мора бити урађен 
у складу са прописима и стандардима из ове обла-
сти, савременим стручним сазнањима и праксом уз 
обавезно поштовање и следећих услова: 

1. Подручје обухвађено ПДР-ом припада сливу 
канализације по општем систему. 

2. Канализациони колектор пројектовати од 
савремених глатких цеви ПВЦ-а или полиетилена. 
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Обавезан је статички прорачун на темено опте-
рећење уз јасно дефинисање начина уградње. 

3. Прикључење сливника на уличну колекторску 
мрежу извршити уз поштовање следећих услова: 

- Сливнике пројектовати и извести у складу са 
техничким нормама из ове области и конкретним 
техничким условима Одељења за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове. 

- Прикључење сливника на колектор извршити у 
ревизионом шахту. Није дозвољено прикључење сли-
вника у доњој половини колектора. 

- Број и распоред сливника одредити према 
прорачуну дотока са припадјуће сливне површине не 
прекорачујући максимална растојања дозвољена 
прописима из ове области.  

Траса фекалног канализационог колектора (Ф0-
Ф7), дефинисана је у простору геодетским коорди-
натама темених тачака, које су саставни део графичког 
прилога „План канализационе мреже“.  

4. Пројектом обухватити (кроз технички извештај, 
предмер и предрачун) изградњу прикључака на кана-
лизационим колекторима. 

5. Употребљене (фекалне) воде, могу се упу-
стити у градски канализациони систем, под условом 
да квалитет отпадних вода одговара Одлуци о сани-
тарно-техничким условима за испуштање отпадних 
вода у јавну канализацију (“Сл. лист Општине Шабац“, 
бр.14/2007) и што пре свега подразумева следеће:  

- у канале јавног канализационог система не смеју 
се упуштати отпадне материје које угрожавају пре-
двиђени хидраулички режим тока отпадних вода, 
стабилност објеката канализационе мреже, нормалне 
биохемијске процесе у канализационој отпадној води, 
стабилност процеса рада машина на црпним ста-
ницама, предвиђене услове потребне за вршење 
текуће контроле и поправке, повећавају трошкове 
експлоатације и онемогућавају нормалан рад постро-
јења за пречишћавање отпадних вода у било којој 
фази пречишћавања; 

- у канале јавног канализационог система 
забрањено је упуштање запаљивих, опасних и 
штетних материја (нафте и њених деривата); 

- у канале забрањено упуштање материја које 
угрожавају режим течења у канализационој мрежи, 
стабилност објеката мреже, нормалне биохемијске 
процесе у мрећи и стабилност рада машина на црпним 
станицама; 

- забрану упуштања токсичних, опасних и штетних 
материја у концентрацијама већим од максимално 
дозвољених; 

Квалитет отпадних вода које се испуштају у гра-
дски канализациони систем мора да буде у складу са 
Уредбом о граничним вредностима емисије загађу-
јућих материја у воде и роковима за њихово дости-
зање (Службени гласник РС, бр.67/2011, 48/2012, 
1/20016) као и одлукама Скупштине града Шапца: 

Одлуком о санитарно-техничким условима за 
испуштања отпадних вода у јавну канализацију (бр. 
020-107/2007-14 од 26.01.2007. године) и Одлуком о 
изменама и допунама одлуке о санитарно-техни-
чким условима за испуштања отпадних вода у јавну 
канализацију ( бр. 020-69/2014-14 од 28.03.2014. 
године). Уколико је потребно, пројектном документа-
цијом, предвидети адекватан предтретман. 

II 1.3.3. Електроенергетика 

Постојеће стање 

У обухвату измене и допуне ПДРа нема изгра-
ђених трафо-станица. Присутни су подземни електро-
енергетски кабловски водови и то: у ул. Светозара 
Милетића високонапонски кабл 20kV и кабл јавне 
расвете, у улицама Краља Драгутина и Новопроје-
ктованој део расплета подземних високонапонских 
кабловских водова 35kV и 10kV из трафо-станице 
35/10kV „Шабац IV“ (уз обухват плана) као и један 
број подземних нисконапонских кабловских водова и 
каблова јавне расвете. За један број каблова трасе 
нису евидетиране код РГЗ Службе за катастар – 
Шабац и на графичком прилогу : План електро мреже, 
Тк мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500) су нанети 
орјентационо (и врло орјентационо) на основу пода-
така о изведеном стању који су прибављени од 
Електродистрибуције Шабац. То се посебно односи 
на коридор већег броја каблова 35kV, 10kV, 0.4kV и 
сигналних, преко кат.парцеле бр.6484/5 К.О.Шабац, 
ван површине јавне намене и у зони изградње плани-
раног стамбено-пословног објекта. 

Планирано стање 

Решење за доградњу електроенергетске мреже, у 
обухвату плана, урађено је у складу са планираном 
наменом простора и у складу са условима за при-
кључење на електроенергетску мрежу и заштитним 
мерама из сагласности на план ОДС ЕПС ДИСТРИ-
БИБУЦИЈА, огранак Електродистрибуција Шабац 
(бр.8.Л.1.0.0-252031/2-2018 од 03.09.2018.) који су 
приложени у документационом делу елабората. 
Ради стварања могућности за квалитетно напајање 
ел.енергијом потрошача у новопланираном објекту 
вишепородичног становања (са процењеном вре-
дности максималне једновремене снаге од 486kW) за 
привођење земљишта планираној намени, неопхо-
дно је реализовати следеће активности: 

- Изградити трафо-станицу 20/0.4kV „С. Милетића 
2“, 1x630kVA, у зони и на будућој парцели (поклапа 
се са зоном) која се формира од дела кат.парцеле 
бр.6484/5 К.О.Шабац која је дефинисана на графи-
чком прилогу: План електро мреже, Тк мреже, гасовода 
и вреловода, Р 1:500 (у даљем тексту поглавља - 
графички прилог). Објекат трафо-станице је за капа-
цитет 2x1000kVA: приземни, типски, монтажно бетонски 
или зидани, максималних димензија основе 5.0х5.8m. 
Кота пода објекта ТС треба да буде минимално 0.4m 
изнад коте коловоза улице Светозара Милетића. 
Заштиту од напона додира и напона корака реали-
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зовати ТН системом заштите, са темељним уземљи-
вачем и мерама изједначавања потенцијала. Око 
објекта ТС, на растојању до 0.8m, пре изградње 
бетонских стаза, урадити заштитно уземљење поци-
нкованом Fe-Zn траком која се укопава на дубини од 
0.8-1.0m. Елементе уземљивача дефинисати Проје-
ктом за добијање грађевинске дозволе, а такође и 
радно уземљење трафо-станице. Радни уземљивач 
се поставља у простору паркинга или у зеленој по-
вршини. Код ископа темеља објекта ТС и рова за 
уземљивач водити рачуна о положају постојећих 
подземних каблова и коридора за друге комуналне 
инфраструктуре. У том смислу, радове изводити ручно 
и опрезно. У првој фази, трафо-станицу опремити 
једним енергетским трансформатором снаге 630kVA, 
високонапонском и нисконапонском опремом у складу 
са техничким условима ЕДШ. Објекту и парцели 
трафо-станице обезбедити одговарајућу службеност 
за (колски) прилаз из улице Светозара Милетића; 

- Постојећи високонапонски кабловски вод 20kV, у 
простору регулације улице Светозара Милетића, 
расећи, наставити и системом „улаз-излаз“ увести у 
новопланирану трафо-станицу 20/0.4kV „С.Милетића 
2“. Траса кабла је дефинисана положајем постојећег 
високонапонског кабла 20kV и координтама темених 
тачака рова у државном координатном систему на 
графичком прилогу; 

- Изградити подземне нисконапонске кабловске 
водове типа PP 00-A 4x150mm2 0.4kV са нискона-
понских сабирница у ТС 20/0.4kV „С.Милетића 2“ до 
кабловских прикључних ормана типа КПК, ЕДШ2, 
ЕДШ3 уз објекат или као слободностојећи или као 
измештено место мерења у свему према техничким 
условима електродистрибутивног предузећа. За 
прикључење објеката од поменутог предузећа при-
бавити појединачне услове у обједињеној процедури. 
Положај коридора и број каблова у коридору као и 
положај и опрема прикључних места биће дефини-
сани Пројектом за добијање грађевинске дозволе у 
складу са условима електродистрибутивног преду-
зећа, решењем интерних саобраћајница и паркинга 
на комплексу, положају улаза у објекат и концентра-
цији мерних места; 

- Мерне ормане опремити и поставити у свему у 
складу са тачкама 2.10 до 2.13 Услова за прикљу-
чење на електроенергетску мрежу електродистри-
бутивног предузећа; 

- Пре изградње објекта вишепородичног стано-
вања на кат.парцели бр.6484/5 К.О.Шабац извршити 
измештање деонице постојећих подземних високона-
понских (средњенапонских) и нисконапонских кабло-
вских водова и сигналних каблова на деоници између 
темена е40 и е44. на новопредељену позицију на 
истој парцели, а које је дефинисана на графичком 
прилогу. При томе узети у обзир да је положај по-
стојећег коридора на графичком прилогу дат орје-
нтационо и да није познато колики је број каблова у 
рову. У том смислу пре изградње објекта неопходно 
је контактирати електродистрибутивно предузеће 

које ће обезбедити екипе за ручни и опрезан ископ 
пробног рова ради утврђивања броја, положаја и 
напонског нивоа постојећих подземних ел.енерге-
тских каблова. Расецања, настављања и измештања 
каблова на новоопредељену трасу могу реализовати 
искључиво екипе електродистрибутивног предузећа, 
уз обавезно претходно довођење свих каблова у 
безнапонско стање. По завршеном измештању, стару 
деоницу коридора укупно откопати, демонтирати и 
уклонити; 

- Пре изградње коловоза свих саобраћајница од 
стране РГЗ Службе за катастар обележити на терену 
положаје подземних ел.енегетских кабловских водова. 
Додатно, екипа ЕДШ треба да ручним и опрезним 
копањем пробног рова утврди број и напонски ниво 
подземних ел.енергетских каблова. Сви каблови мо-
рају бити механички заштићени или измештени пре 
изградње коловоза. Потребну заштитну меру (расе-
цање, настављање, провлачење кроз заштитну цев, 
изливање заштитне армирано бетонске плоче и сл.) 
или измештање дефинисаће овлашћено лице из 
електродистрибутивног предузећа чије присуство 
мора бити обезбеђено; 

- По коридорима дефинисаним на графичком 
прилогу, а на основу накнадних енергетско-техничких 
услова електродистрибутивног предузећа градити 
подземне ел.енергетске каблове 0.4kV; 

- Електроинсталације у свим објектима извести 
у складу са важећим прописима и условима електро-
дистрибутивног предузећа. Заштиту од напона до-
дира извести ТТ системом са заштитним уређајем 
диференцијалне струје (ЗУДС), темељним уземљи-
вачем и одоговарајућим мерама за изједначавање 
потенцијала као заштите од напона корака. Извести 
заштиту од пренапона и адекватну заштиту од струја 
квара и за ограничавање струје-снаге пременом ни-
сконапонских прекидача одговарајуће називне струје; 

- Изградити подземне високонапонске и нискона-
понске кабловске водове , као и каблове јавне расвете 
по коридорима који су дефинисани на графичком 
прилогу. 

Подземни електроенергетски каблови се поста-
вљају на дно земљаног рова дубине, минимално, 
0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка де-
бљине 0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају 
пластични штитници и траке за упозорење. Ископ 
рова мора бити ручни и опрезан. Ископу треба да 
претходи планирано нивелисање терена и обе-
лежавање на терену траса постојећих подземних 
инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе 
за катастар – Шабац, и у присуству овлашћених лица 
из предузећа која поседују и одржавају комуна-лне и 
индустријске инфраструктуре у обухвату плана. У 
зонама укрштања остварити минимално вертикално 
растојање од 0.3m, осим од инсталација водовода и 
канализације од којих каблове треба вертиклано 
удаљити 0.4m. 
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У зонама коловоза саобраћајница, паркинга и 
приступа на парцеле, каблови се провлаче кроз за-
штитне PE цеви (ø125-150mm) које се постављају 
тако да је дубина горње ивице цеви минимално 1.1m 
од пројектоване коте асвалтног застора. Укупан број 
цеви поставити код првог копања рова. Слободне 
крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге 
гуменим заптивкама. Ров засути шљунком, бетоном 
и асвалт бетоном до задате носивости саобраћа-
јнице; 

У заједничком рову, растојање од нисконапонског 
кабла треба да износи минимално 0.07 m, а од кабла 
35kV, 20kV и 10kV - 0.2 m. 

Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине ка-
блова и цеви уснимити код РГЗ Службе за катастар 
Шабац. 

Планом детаљне регулације дато је решење нове 
јавне расвете у улицама Светозара Милетића и 
Краља Драгутина. У простору регулација улица ка-
нделаберски стубови су метални, прописно уземљени, 
висине минимално 8.0m. Тип светиљки, врста и снага 
светлосних извора определиће се Пројектом за до-
бијање грађевинске дозволе тако да се оствари ниво 
осветљености коловоза са параметрима у класи Б1 
(А2). Препоручују се светиљке са LED сијалицама, 
или са другим извором светла који има исту или већу 
вредност коефицијента фотометријске и енергетске 
искористљивости.  

Напајање расвете планирано је подземним еле-
ктроенергетским кабловским водовима са поља јавне 
расвете у ТС 20/0.4kV „X2“. Тип и пресек напојног 
кабла јавне расвете биће опредељени Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе, у складу са дозвоље-
ним вредностима падова напона и дозвољеним 
струјним оптеретљивостима каблова. За спољно 
осветљење интерних саобраћајница и паркинга на 
кат.парцели бр.6484/5 К.О.Шабац, положаја стубова, 
тип светиљки и снагу извора дефинисаће Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за стамбено-посло-
вни објекат који мора уважити положаје постојећих 
подземних инсталација и коридоре резервисане за 
изградњу планираних комуналних инфраструкутра.  

Свим радовима у зони постојећих подземних еле-
ктроенергетских каблова треба да присуствује овла-
шћено лице из електродистрибутивног предузећа, а 
које, на лицу места може дефинисати додатне 
заштитне мере или наложити измештање ел.каблова.  

У графичком прилогу, на Плану електро мреже, 
Тк мреже , гасовода и вреловода (Р 1:500) дате су 
позиције постојећих и планираних електроенерге-
тских објеката. Позиције планираних објеката су 
дефинисане координатама у државном координатном 
систему: темених тачака за кабловске ровове, дета-
љним тачкама за зону изградње трафо-станице (за 
парцелу трафо-станице) и координатама осовинских 
тачака канделаберских стубова јавне расвете.  

II 1.3.4. Телекомуникациона мрежа и кабловски 
дистрибутивни систем 

Постојеће стање:  

Oбухват плана је на реону кабловског подручја N⁰9 
АТЦ „Шабац“. Главни примарни подземни телеко-
муникациони кабловски вод у обухват плана долази 
из улица Кнеза Лазара и Краља Драгутина, а уз 
границу обухвата Измене и допуне ПДРа (уз Ул. С. 
Милетића), преко кат.парцеле бр.6484/2 КОШабац 
(комплекс „НАМА“) изграђена је Тк кабловске канали-
зација са четири окна (О60 б, ц, д, е). 

Из окна Тк канализације О60д изведен је подзе-
мни телекомуникациони кабловски прикључак по-
стојећег објекта тржног центра, са капацитетом од 30 
бројева у фиксној телефонији. 

У графичком делу елабората, на Плану електро 
мреже, телекомуникационе мреже, гасовода и вре-
ловода Р 1:500 (у даљем тексту овог поглавља - гра-
фички прилог) дат је положај постојећих телеко-
муникационих објеката (Тк подземних каблова и 
извода) са назнаком капацитета извода. 

Кабловски дистрибутивни систем („SBB“) је изве-
ден ваздушним проводницима, по стубовима ниско-
напонске мреже и канделаберским стубовима јавне 
расвете у простору регулације улица Кајмакчаланске 
и Јанка Веселиновића. ТЕЛЕКОМ дистрибуира сигнал 
кабловске телевизије по интернет протоколу. Прима-
рна мрежа је подземна, а прикључци објеката су 
ваздушни или подземним кабловима. 

Генерално, приступна мрежа на реону кабловског 
подручја N⁰9 АТЦ „Шабац“ је задовољавајућег ква-
литета али не постоје могућности за прикључак свих 
планираних објеката без реконструкције прима-рног 
вода из главне централе. 

Планирано стање: 

У обухвату Измене и допуне ПДР-а планира се 
реконструкција и доградња кабловског подручја N⁰9 
АТЦ „Шабац“. Планира се изградња новог главног Тк 
кабла из АТЦ Шабац кроз постојећу Тк кабловску 
канализацију до обухвата ПДРа и преко обухвата. 
Положај планираних Тк каблова у простору регула-
ција улица одређен је положајем постојећих телеко-
муникационих каблова и кабловске канализације (у 
заједничком рову), а такође и новоопредељеним ко-
ридорима који су дефинисани координатама темених 
тачака у оси рова на графичком прилогу. Посебно су, 
у складу са фазом телекомуникација из основног 
планског документа дефинисани положаји монтажних 
кабловских окана и провода испод коловоза са PVC 
цевима ø110mm. Положај прикључака објеката и 
извода није дефинисан ПДРом и биће дефинисан 
накнадним, појединачним техничким условима за 
прикључак телекомуникационог предузећа и Пројектом 
за добијање грађевинске дозволе. При томе се мора 
водити рачуна о положајима свих подземних комуна-
лних инфраструктура и радовима на ископу мора 
претходити обележавање на терену истих, од стране 
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РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству овла-
шћених лица из јавних комуналних предузећа која 
поседују и одржавају инсталације. 

Изградњи стамбено-пословног објекта на кат. 
парцели бр.6484/5 К.О.Шабац мора претходити изме-
штање деонице постојећег телекомуникационог кабла, 
обавезно од стране стручних екипа предузећа за 
телекомуникације и у присустуву овлашћеног лица из 
поменутог предузећа. 

У графичком прилогу елабората, на Плану еле-
ктро мреже, Тк мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500), 
дат је положај постојећих телекомуникационих обје-
ката и планираних коридора за изградњу подземних 
телекомуникационих каблова. Услови за изградњу 
подземних Тк каблова идентични су условима за 
изградњу подземних ел.енергетских каблова, а који 
су утврђени у поглављу – Електроенергетика, плани-
рано стање.  

Саставни део плана су Услови и подаци за 
израду Измене и допуне Плана детаљне регулације 
Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. 
Београд, Одељења за планирање и изградњу мреже 
Шабац (бр.А332-363314/1 од 06.09.2018.) а којим се 
констатује да и за предметну измену важе услови тог 
предузећа издати код израде основног планског 
документа (бр.7010-161832/1 од 02.06.2017.). 

Кабловски дистрибутивни систем изградити као 
подземни. Проводнике КДС-а полагати у ров са 
телекомуникационим кабловима и градити под истим 
условима као Тк каблове. За провлачење проводника 
КДС-а кроз цев Тк кабловске канализације обезбе-
дити сагласност ТЕЛЕКОМ-а. 

II 1.3.5. Гасоводна мрежа 

Постојеће стање:  

У простору регулације Улице Јанка Веселиновића, у 
зони тротоара уз комплекс „АМАН“ и у простору 
регулације Кајмакчаланске улице, у зони супротног 
тротоара, изграђена је дистрибутивна гасоводна 
мрежа (ДГМ) до 4bar - полиетиленским цевима 
ø125mm. У графичком прилогу елабората, на Плану 
електро-мреже, телекомуникационе мреже, гасовода 
и вреловода (Р 1:500), дат је положај дистрибутивне 
гасоводне мреже. 

Постојећи капацитет гасоводне мреже у обухвату 
ПДРа (и уз обухват) задовољава и обзиром на пла-
нирану намену. 

Планирано стање: 

Планира се изградња дистрибутивне гасоводне 
мреже и прикључака у обухвату измене и допуне 
ПДР-а, у простору регулације улице Светозара 
Милетића, у складу са условима ЈКП „Топлана 
Шабац“, Одељења гасификације (бр.01-1083/18 од 
04.09.2018, приложени у документационом делу 
елабората). 

Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне 
мреже идентични су условима за изградњу подзе-

мних ел.енергетских каблова, а који су дефинисани у 
поглављу Електроенергетика, планирано стање. 
Положај мреже је дефинисан координатама темених 
тачака рова у државном координатном ситему, на 
графичком прилогу: План електро-мреже, телекому-
никационе мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500). 
Поменуто јавно комунално предузеће дефинисаће 
појединачне техничке услове за прикључак објеката 
и трасе прикључака, у складу са Законом о енергетици 
(„Сл. гласник РС“,бр.45/2014), Правилником о усло-
вима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 
гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл.гласник 
РС“,бр.86/2015) и Правилима о раду дистрибутивног 
система природног гаса (поглавље 3. – Технички 
услови за прикључење на систем) који су издати и 
објављени од стране ЈКП „Топлана-Шабац“ као на-
длежног оператера дистрибутивног система при-
родног гаса а на које је Савет АЕРСа дао сагласност 
27.07.2015. године. 

II 1.3.6. Вреловодна мрежа 

Постојеће стање:  

У обухвату ПДР-а нема изграђеног система даљи-
нског грејања са градске топлане. Вреловодни при-
кључци из градске топлане „Бенске Баре“ изграђени 
су до објекта колективног становања у улици Краља 
Драгутина (на кат.парцели бр.6394/2 К.О.Шабац). 

Планирано стање: 

У складу са условима ЈКП „Топлана Шабац“, Оде-
љења топлификације (бр.01-1082-1/18 од 11.09.2018. 
који су приложени у документационом делу елабората) 
планира се изградња вреловодног прикључка за 
стамбено-пословни објекат на кат.парцели бр.6484/5 
К.О.Шабац. 

Вреловодну мрежу и прикључке у обухвату Измене 
и допуне ПДРа пројектовати и градити у складу са 
следећим општим условима: 

• Сходно циљевима енергетске политике града 
Шапца о ефикасној потрошњи енергије, сви објекти у 
обухвату плана, у зависности од врсте и намене 
морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 
одржавани на на чин којим се обезбеђују прописана 
енергетска својства која су утврђена Правилником о 
енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник РС“, 
бр.61/2011); 

• Предлог решења за прикључење вреловодног 
крака за предметни блок је са топлотне подстанице 
(ТПС) која је у подруму објекта колективног стано-
вања у улици Краља Драгутина бр.6 (на кат.парцели 
бр.6394/2 К.О.Шабац) вреловодом у простору регула-
ције улице Краља Драгутина који је, у обухвату Измене 
и допуне плана детаљне регулације дефинисан 
координатама темених тачака вреловодног рова у 
државном координатном систему и представљен на 
графичком прилогу: План електро мреже, Тк мреже, 
гасовода и вреловода, Р 1:500 (у даљем тексту гра-
фички прилог). У пословно стамбени објекат ући са 
профилом DN65, с тим што, уколико буде грађено 
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више објеката на кат.парцели бр.6484/5 К.О.Шабац, 
развод може бити дефинисан тек код познате 
диспозиције објеката; 

• Поштовати принцип „засебан објекат – засе-
бна топлотна подстаница“. Кроз јавне површине и 
саобраћајнице (доминантно) градити вреловодни 
развод од предизолованих цеви са номиналним 
притиском од 16bar ; 

• Температурни режим вреловода је 110/70⁰ C; 

• Максимални притисак је 16bar; 

• Користити предизоловане металне цеви сме-
штене у облогу од полиетиленских цеви са изолацијом 
од полиуретанске пене. Профиле цеви и степен 
изолације дефинисаће ЈКП „Топлана Шабац“ техни-
чким условима за прикључак; 

•  Вреловоди да буду подземни. Вреловоде кроз 
објекте реализовати (изоловати) у складу са 
важећим прописима; 

• Пројектном документацијом, кроз објекте, обе-
збедити коридоре за пролазак цеви вреловодног при-
кључка до прострорије топлотно предајне станице; 

• У ров за вреловод, полажу се цеви за врелу у 
повратну воду. Ширина рова је: 2 х пречник спољње 
цеви + 45cm. Дубина рова је 0.8-1.0m, бочне ивице 
сећи под нагибом од 10%. Радовима на ископу треба 
да претходи обележавање на терену траса посто-
јећих подземних инсталација од стране РГЗ Службе 
за катастар Шабац, у присуству овлашћених лица из 
јавних комуналних предузећа која поседују и одржа-
вају подземне инсталације дуж трасе. На дно рова се 
поставља слој песка дебљине 0.1m на који се 
постављају цеви. Трасу и дубину полагања цеви 
уснимити код поменуте Службе за катастар. По 
постављању цеви ров се засипа песком до висине од 
0.1m изнад горње ивице цеви, а затим земљом са 
одговарајућим надвишењем због слегања у зеленим 
површинама или шљунком, бетоном и асвалт-бето-
ном у зони коловоза саобраћајница, са површинским 
бетонирањем од цца 15cm. Испуну набијати у сло-
јевима. Све површине довести у претходно стање; 

• Одзрачивање и одмуљивање реализовати у 
шахтовима. Компензацију издужења цеви решавати 
„L“ и „Z“ и „U“ самокомпензацијом, и само где нема 
других могућности аксијалним компензаторима. 
Аксијални компензатори се израђују искључиво са 
вођицама (цев у цеви због задржавања аксијалности); 

• Друге подземне инсталације од вреловода 
поставити на минимално „светло“ растојање од 0.5m, 
а код укрштања 0.3m. 

• Топлотне подстанице (ТПС) сместити у 
подруме или сутрене објеката у засебне просторије 
чије ће минималне димензије дефинисати ЈКП 
„Топлана Шабац“ а морају поседовати: корисну ви-
сину од 2.1m, независан улаз у смислу приступа 
(спољни улаз или улаз из заједничког простора), са 
металним вратима 200х100cm са отвором (реше-

тком) за природну и вештачку вентилацију, вештачко 
осветљење, прикључак на воду и канализацију, итд. 

• Вреловодну мрежу градити под урбанистичким 
условма који су идентични условима за изградњу 
подземних ел.енергетских каблова, а који су дефини-
сани у поглављу Електроенергетика, планирано 
стање. 

На графичком прилогу: План електро мреже, Тк 
мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500) у обухвату 
плана опредељен је коридор за изградњу вреловдне 
мреже у простору регулације улице Краља Драгутина 
који може бити коригован накнадном урбанистичко-
техничком документацијом или појединачним Техни-
чким условима ЈКП „Топлана Шабац“ и Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе, уз уважавање поло-
жаја осталих подзмених инфраструктура и коридора 
планираних за будуће инсталације и уз прибављање 
сагласности надлежних комуналних предузећа која 
поседују и одржавају подземне инсталације у обу-
хвату плана. 

II 1.3.7. Систем за евакуацију отпада 

За евакуацију комуналног отпада предвидети 
судове - контејнере на и локације одредити кроз 
израду одговарајуће техничке документације, у окви-
ру регуалције основних саобраћајница, као издвојене 
нише са упуштеним ивичњаком, тако да максимално 
ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по 
равној подлози са успоном до 3%. Судови се могу 
сместити и у унутрашњост комплекса, дуж интерних 
саобраћајница чија минимална ширина не може бити 
мања од 3,5m за једносмерни и 6m за двосмерни 
саобраћај, са могућношћу окретања возила габарита 
8,6x2,5x3,5m и осовинским притиском од 10t. 

Судови за смеће могу бити смештени на бетони-
раном платоу или ниши ограђеној лаким армирано-
бетонским зидовима, живом оградом и слично. 

II 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 

УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

За изградњу планираног објекта, минимално, по-
требно је обезбедити приступ на површину јавне 
намене који може бити остварен и преко интерних 
саобраћајних површина као и обезбедити прикључак 
на инфраструктурну мрежу и објекте (минимално 
електроенергетика, водовод и канализација). 

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ 

Изменом и допуном ПДР се дефинишу следеће 
површине јавне намене (саобраћајне површине): 

- парцела регулације Улице Светозара Милетића: 
6484/7 К.О. Шабац којој се припајају делови парцела 
6389, 6484/1, 6484/2, 6484/5, 6484/6 и 6484/9 К.О. 
Шабац; 
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- парцела регулације Улице краља Драгутина: 
6393 К.О. Шабац којој се припајају парцеле 6483/2 и 
6483/6 К.О. Шабац; 

Аналитички елементи измене катастарских па-
рцела се могу видети на графичком прилогу „План 
парцелације“. Израдом пројеката парцелације/пре-
парцелације је могуће вршити минималну корекцију 
граница у циљу усаглашавања граница катастарских 
парцела, изведеним стањем и сл. 

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

II 1.6.1. Урбанистичке мере за заштиту култу-
рно историјског и природног наслеђа 

У складу са условима који су прибављени при-
ликом израде Плана генералне регулације „Шабац- 
ревизија“, на подручју бухвата плана, нема приро-
дних добара (услови бр. 020-2986/2 надлежног Завода 
за заштиту природе Србије). 

Такође, у складу са условима који су прибављени 
приликом израде Плана генералне регулације „Шабац- 
ревизија“, на подручју обухвата плана, налази се 
археолошки локалитет. За потребе израде Плана, 
прибављени су услови надлежног завода, Завода за 
заштиту споменика културе Ваљево (услови бр. 39/1 
од 05.02.2019. г.) о подацима о постојећем стању и 
условима за израду Измене и допуне Плана детаљне 
регулације „Део блока 21“ (комплекс Аман) у Шапцу. 

На површини обухваћеној границама обухвата 
Измене и допуне Плана детаљне регулације „Део 
блока 21“ (комплекс Аман) у Шапцу налази се архе-
олошки локалитет бр. 0.12 Беглук Баре (Бенске 
баре)- насеље из гвозденог доба на површини од око 
3 ha. Чести су површински налази керамике и 
вероватно се ради о насељу из развијеног металног 
доба. У складу са условима, инвеститор је дужан да 
обезбеди надзор над извођењем земљаних радова 
надлежне службе заштите. У случају трајног уништа-
вања или нарушавања археолошког локалитета због 
инвестиционих радова, спроводи се заштитно иско-
павање о трошку инвеститора. Инвеститор је дужан 
да обезбеди средства за истраживање, заштиту, 
чување, публиковање и излагање добра које ужива 
предходну заштиту које се открије приликом изгра-
дње инвестиционог објекта - до предаје добра на 
чување овлашћеној установи заштите. Уколико би се 
током радова наишло на археолошке предмете, 
извођач радоваје дужан да одмах, без одлагања, 
прекине радове и обавести Завод за заштиту споме-
ника културе „Ваљево“ да предузме мере да се налаз 
не уништи или оштети. Инвеститор је дужан да 
поступи у складу са свим условима које је дефинисао 
надлежни завод као и да им пријави почетак изво-
ђења радова.  

У случају појаве непосредне опасности оштећења 
археолошког налазишта или предмета, Завод за 

заштиту споменика културе „Ваљево“ привремено ће 
обуставити све радове и предузеће мере за утврђи-
вање да ли је непокретност или ствар културно добро 
или не. 

У случају трајног уништавања или нарушавања 
археолошког локалитета због инвестиционих радова, 
спровешће се заштитно ископавање о трошку инве-
ститора. 

II 1.6.2. Урбанистичке мере за заштиту животне 
средине 

Израда Стратешке процене утицаја планског до-
кумента на животну средину није потребна, у складу 
са Одлуком да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину за Измену и допуну ПДР 
„Део блока 21“ (комплекс Аман) у Шапцу („Сл. лист 
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, бр. 8/18). 

У складу са Мишљењем Одељења за инспекци-
јске и комунално-стамбене послове градске управе 
града Шапца, бр. 501-4-10/2018-08 од 20.03.2018. 
године, уколико се у будућности буду реализовали 
пројекти предвиђени Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 84/05), за 
исте је неопходно поднети захтев за одлучивање о 
потреби процене утицаја на животну средину, одно-
сно захтев за давање сагласности на студију о процени 
утицаја на животну средину. Остали пројекти који се 
буду реализовали, а нису предвиђени поменутом 
Уредбом, не смеју вршити никакве штетне утицаје на 
животну средину. 

У оквиру зоне пословања се могу одвијати дела-
тности које су у скалду са доминантним и компати-
билним наменама које су дефинисане овим планом. 

Правилима уређења и грађења овог плана утвр-
ђиване су мере за максималну заштиту локација 
становања у односу на негативне утицаје саобраћаја 
и стварању повољних микролокацијских услова (ори-
јентација и волумен објеката). 

II 1.6.3. Урбанистичке мере за заштиту од 
пожара 

За потребе израде овое Измене и допуне ПДР 
прибављени су предходни услови за заштиту од 
пожара (МУП, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу), бр. 
217-11530/18-1 од 17.10.2018. године, у смислу члана 
46 и 48 Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09- исправка, 64/10- 
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- 
Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
и у складу са одредбама чл. 29 Закона о заштити 
пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и 
дато је следеће мишљење. 

Напред наведени план Измена и допуна ПДР је 
неопходно израдити у складу са важећим законима, 
техничким прописима и српским стандардима, па 
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сходно томе су пристигли следећи услови у погледу 
извршења потребних мера заштите од пожара и 
експлозије: 

1. Пре издавања локацијских услова потребно 
је од стране органа надлежног за заштиту од пожара 
прибавити посебне услове у погледу мера заштите 
од пожара и експлозија за безбедно постављање 
објеката са запаљивим и горивим течностима и за-
паљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона 
о запаљивим и горивим течностима и запаљивим 
гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама 
чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. 
гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15), 

2. У поступку прибављања локацијских услова 
потребно је од стране органа надлежног за заштиту 
од пожара прибавити посебне услове у погледу мера 
заштите од пожара и експлозија сходно чл. 16 став 2 
Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 
35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због специфи-
чности објеката Плана детаљне регулације не може 
садржати све неопходне могућности, ограничења у 
услове за изградњу објекта, односно све услове 
заштите од пожара и експлозија, 

3. У погледу обезбеђења испуњености осно-
вних захтева заштите од пожара приликом проје-
ктовања и изградње објеката и то на начин утврђен 
посебним прописима и стандардима којима је уређена 
област заштите од пожара и експлозија и проценом 
ризика од пожара којом су исказане мере заштите од 
пожара за конструкцију, материјале, инсталације и 
опремање заштитним системима и уређајима, обје-
кти морају бити изведени у складу са Законом о 
заштити пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 
20/15), 

4. Фазну градњу, уколико ће градња трајати 
дуже, предвидети на начин да свака фаза пре-
дставља техничко-технолошку целину, која може 
самостално да се користи, 

5. Објектима обезбедити приступни пут за 
ватрогасна возила у складу са одредбама Прави-
лника о техничким нормативима за приступне пу-
теве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95), 

6. У делу објекта у коме је предвиђено гаражи-
рање придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за заштиту гаража за путничке 
аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, 
бр. 31/05), 

7. Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, 
која се пројектује у складу са Правилником о техни-
чким нормативима за хидрантску мрежу та гашење 
пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91), 

8. Придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/87), 

9. Придржавати се одредби Правилника о 
техничким нормативима за заштиту нисконапонских 
мрежа и припадајућих трансформаторских станица 
(„Сл.лист СФРЈ“, бр. 13/78 и 37/95), 

10. Придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 28/95). 

11. Придржавати се одредби Правилника о техни-
чким нормативима за заштиту објеката од атмосфе-
рског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96) 

12. Реализацију објеката извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист 
СРЈ“, бр.87/93), 

13. Реализацију објеката извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за детекцију експлозивних 
гасова и пара („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/93), 

14. Реализацију објеката извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким мерама за погон 
и одржавање електроенергетских постројења и во-
дова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93), 

15. Придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за уземљење електро-енерге-
тских постројења називног напона изнад 1000V („Сл. 
лист СРЈ“, бр. 61/95), 

16. Придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000V („Сл. лист, СФРЈ“, бр. 
4/74, 13/78 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 61/95), 

17. Придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за заштиту електроене-
ргетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 74/90), 

као и други Правилници и стандарди са аспекта 
заштите од пожара који произилазе из горе наве-
дених законских и подзаконских аката. 

Одредбе чл. 30 Закона о заштити од пожара дају 
могућност да се у недостатку позитивних прописа у 
Републици Србији могу прихватити доказивање 
испуњености захтева заштите од пожара и према 
страним прописима и стандардима, као и према 
признатим методама прорачуна и моделима уколико 
су тим прописима предвиђени. 

Сагласно одредбама чл. 123 Закона о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), чл. 38 
Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 
113/15) и чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара, 
потребно је доставити на сагласност пројекте за 
извођење објеката, а пре отпочињања поступка за 
утврђивање подобности објекта за употребу, ради 
провере примењености датих услова и усклађености 
са осталим планским актима у поступку обједињене 
процедуре. 
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II 1.6.4. Урбанистичке мере за заштиту од еле-
ментарних непогода 

Превентивне мере заштите у смислу сеизмично-
сти подразумевају: поштовање степена сеизмичности 
од 8º МКS приликом пројектовања, извођења обје-
ката и свих других услова дефинисаних геолошким 
условима (Републички сеизмолошки завод, бр. 02-
668/14 од 08.01.2015.године). 

Превентивне мере заштите од ветра подразу-
мевају: грађевинско-техничке мере које треба приме-
њивати код изградње објеката у односу на дату ружу 
ветрова. 

Превентивне мере заштите од леда, снега и 
других атмосферилија подразумевају: уређење и 
одржавање саобраћајних површина и објеката. Сваки 
објекат мора бити опремљен громобранском инста-
лацијом. 

II 1.6.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту 
људи и добара 

Основна мера цивилне заштите која се мора пла-
нирати у плану јесте мера слањања запослених и 
становника. Препоручује се изградња подрумских 
просторија у стамбеним објектима. 

II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА 

СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

У току разраде и спровођења плана применити 
одредбе Правилника о техничким стандардима пла-
нирања, пројектовања и изградње објеката којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник 
РС“, бр. 3/2015), као и Закон о спречавању дискрими-
нације особа са инвалидитетом Србије („Сл. гласник 
РС“, бр. 33/06). 

II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ 
САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ 

На подручју обухвата Измене и допуне ПДР нема 
објеката за које је потребно радити конзерваторске 
услове. 

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Објекти у зависности од врсте и намене морају 
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржа-
вани на начин на који се обезбеђују прописана ене-
ргетска својства која су утврђена Правилником о ене-
ргетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11). 

Осим примене грађевинских материјала који испу-
њавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима 
високоградње у обухвату плана, дозвољено је по-
стављање уређаја и апарата који омогућавају кори-
шћење обновљивих извора енергије. На равним кро-
вовима се дозвољава постављање и „зелених кровова“. 

II 1.10. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА 

Изградња објеката на парцелама може се вршити 
фазно, у складу са захтевима и потребама инве-
ститора. Инвеститори могу променити редослед 
дефинисаних фаза, али свака фаза треба да чини 
независну техничко-технолошку целину што је усло-
вљено и посебним условима. 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења су дефинисана као посебна 
правила према дефинисаним зонама. Правила 
грађења служе за регулисање изградње објеката и 
површина у оквиру границе Измене и допуне ПДР, 
где се спровођење врши директно, издавањем Лока-
цијских услова на основу овог плана. 

II 2. 1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И 
МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 

Изменим и допуном ПДР се дефинишу услови за 
парцелацију/препарцелацију: 

• Колско-пешачке саобраћајнице: Границе сао-
враћајних површина према површинама осталих 
намена су дефинисане графичким прилогом. Границе 
парцела унутар површина јавне намене се могу 
парцелисати у складу са просторним потребама и у 
складу са условима имаоца јавних овлашћења. 

• Зона изградње стамбено пословног објекта: 
Дефинишу се правила за парцелацију/препарце-
лацију које се формирају у складу са планираним 
стањем и потенцијалом локације. Дозвољено је па-
рцелисање парцеле која је дефинисана овим планом, 
за ову намену, под условом да је минимална повр-
шина парцеле 7 ари. 

План грађевинских парцела јавне намене је 
дефинисан графичким прилогом „План парцелације“. 
Израдом пројекта парцелације/препарцелације је 
могуће вршити минималну корекцију граница у циљу 
усаглашавања граница катастарских парцела, изве-
деним стањем и сл. 

II 2. 2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Дефинишу се следећа правила грађења: 

С1 ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe намене. Зa нoвe 
oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa. 
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Дозвољава се изградња помоћног простора или затвореног паркинг простора. Oдoбрa-
вajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и прoмeнa пoстojeћих 
нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима II 1.2.  

Дозвољене компатибилне намене су, у складу са основним планским документом: 
административно пословање, угоститељство, здравство и сл. Делатности компатибилних 
намена, у капацитетима који имају било какве негативне утицаје на животну средину, 
нису дозвољене. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Парцела која је дефинисана ИДПДР се може парцелисати на мање под условом да је 
минимална површина парцеле 7 ари.  

Приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ до површине јавне намене, 
минимaлнe ширинe 4,0 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja 
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује усло-
вљену незастрту зелену површину. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%  

Грaђeвинскe 
линиje 

Дефинисане графичким прилогом ИДПДР. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Дефинисана максималним грађевинским линијама.  

Удаљеност од бочних и задњих ивица суседа h/2, али не мање од 
5m. Уколико се врши парцелација на мање парцеле, могућа је изгра-
дња: слободностојећих објеката, објеката у прекинутом и објеката у 
непрекинутом низу. 

Спрaтнoст 
објеката  

Максимално осам надземних етажа: П+6+Пс 

Остали објекти две надземне етаже: П+1 

Мaксимaлни 
брoj стaмбeних 
jeдиницa 

Број стамбених јединица је условљен корективним факторима. 
Корективни фактори основних показатеља јесу услови за паркирање 
један стан = једно паркиг место, услови за обезбеђење минималних 
незасртих зелених површина 20% и услови за обезбеђење структуре 
и површине станова у зони. Станови до 40m² бруто (35m² нето), не 
могу чинити више од 30% укупног броја станова у објекту, а сваки 
стан мора имати оставу у оквиру објекта (без обзира да ли постоји 
остава у самом стану). 

Пaркирaњe Паркирање се може обезбедити у оквиру габарита објекта или парцеле, уз обавезно 
поштовање следећих нормтива: 

Нaмeнa  Брoj 
пaркинг мeстa* 

Јeдиницa 

Стaнoвaњe  1 пм стaн 

Бaнкe, здравствена, 
пословна, образовна или 
административна установа 

1 пм 70 m2 корисног простора 

 

Трговина на мало 1 пм 100 m2 корисног простора 

Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 8 стoлицa 

Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa 

*Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг 
места, примењује се матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 
0.51 на већи број. 

Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже, али препоручује се 
једна због високог нивоа подземних вода. Инвеститор има права да паркирање унутар 
објекта реши преко косих рампи у складу са техничким нормативима. Паркирање унутар 
објекта се може решити преко механичких и хидрауличких система за паркирање (ауто 
лифтови, клацкалице и др.). у складу са нормативима и атестима произвођача. 
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Локлана самоуправа може донети одлуку да се инвеститори ослободе обавезе 
обезбеђења одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој парцели, уз 
надокнаду која ће бити коришћена за изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових 
објеката инвеститор може платити надокнаду за максимално 20% недостајућих паркинг 
места. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина од минимално 20% унутар 
сопствене парцеле (због изузимања дела парцеле који је по пројекту опредељен за 
зелену површину) и изградњу дечијег игралишта минимално површине 50m². Дечије 
игралиште може бити у оквиру зелене површине. Обавезно је одредити место за конте-
јнер у складу са правилима уређења II 1.3.6 Систем за евакуацију отпада. Ограђивање 
није дозвољено. 

Пoмoћни oбjeкти 
и гaрaжe 

Помоћни простор формирати унутар објекта. 

Максимална спратност П+1 - две надземне етаже објекта гараже. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које 
су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су 
забрањене и делатности сакупљања, третмана и одлагања отпада.  

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим зако-
нским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите 
изворишта, трговина алкохолним пићима и блинина коцкарница у близини школа и сл.). 

Посебни услови 
обликовања 

Планирани објекат треба да се уклопи у контекст насеља Бенска бара, како у волу-
метријском, тако и у функционалном смислу. Приликом обликовања објекта обратити 
пажњу да он својим волуменом треба да заклони објекат трафо станице (гледано из 
Улице Светозара Милетића) и самим тим треба да испоштује правац обавезујућих 
грађевинских линија и обавезујуће висинске регулације. 

Хоризонтални и вертикални корпус објекта могу бити пројектовани у сведеном архи-
тектонском (минималистичком) изразу, применом заталасаних форми или у комбинацији 
облика и форми при чему је обавеза пројектанта да предложи решење које има јасан 
архитектонски и ликовни израз. Бирати савремене и квалитетне материјале. Није 
дозвољена наглашена декоративност, псеудо еклектика, употреба флуоресцентних боја. 

 

II 2. 3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

На подручју обухвата нису рађена детаљна инже-
њерско-геолошка истраживања. За парцелу на којој 
ће се градити нови објекти, обавезна је израда посе-
бног геомеханичког елабората којим ће се утврдити 
детаљни услови терена. 

Према ПГР „Шабац- ревизија“ предметне парцеле 
се налазе у VI инжењерско геолошком рејону. 
Инжењерско геолошки рејон VI обухвата алувијалну 
зараван између делова рејона IV и на западном делу 
Града, у тереу са надморском висинм од 80м. Геоло-
шки профил терена изграђују алувијални седименти 
Саве, типа поводња, плажа, корита и мртваја. Изгра-
ђени су од алевритских глина и пескова, локално 
шљунка, ређе муљевитих секвенци. Дебљина алуви-
јалних наслага је врло променљива, од једног метра, 
до десет метара у приобаљу Саве. Седименти алу-
виона су по правилу потпуно засићени водом, са 
формираном отвореном издани средњег до великог 
капацитета, меки, стишљиви и слабо носиви. 

Функционална ограничења терена 

• Терен је равничарски, са нагибом од 3-5%; 

• Изградња се реализује у алувијалним праши-
насто-песковитим седиментима високе дефопмаби-
лности, мале носивости, у локалним депресијама често 
и муљевитим, неподобним за градњу, са неопходним 
санацијама тла, као и објектима одбране и заштите 
од високих вода, а у приобаљу од поплавног таласа; 

• Водозасићење тла је свуда присутно, нивои 
вода су непосредно испод површине терена, на око 
1м дубине, неретко и при површини. 

Неопходни услови коришћења терена 

• Израда хидротехничких објеката одбране и за-
штите од високих и катастрофалних вода, регулација 
кишних, површинских и подземних вода; 

• Израда система фекалне канализације ради 
санитације простора и загађења; 

• Често неопходна нивелација - издизање тере-
на насипањем шљунковито-песковитим гранулатом и 
рефулационим песком; 

• Дренирање терена код уређења и изградње 
објеката; 

• Пројектовање објеката у сеизмичким условима 
зa 70 и 7+0 МCS сеизмичког интензитета. 
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Услови изградње 

• Хидротехнички објекти регулације, кишни и 
фекални колектори и цевоводи, граде се са нагибима 
до 3% и мање, а ослањају се на до јако стишљиво 
тло; неопходно је предвидети санационе подлоге, а 
код објеката великог пречника предвидети и могу-
ћност плитког шипирања; код дубоких ископа потребна 
је стабилна заштита разупирањем, талпирањем и 
шипирањем; терен је потпуно водозасићен, па је не-
опходно црпљење вода пумпама капацитета 5-8 l/s; 

• Хидротехнички објекти, црпне станице или 
објекти трансформатора изводиће се у слабо носи-
вом, јако стишљивом тлу; фундирање се углавном не 
може изводити директно, за напоне веће од 100 
kN/m2; тампонски слојеви треба да су од шљунчаног 
гранулата, са истовременом функцијом дренажног 
тепиха, пројектовани за велике напоне са збијеношћу 
до 30.000 kN/m2; обавезна је хидротехничка заштита 
подова најнижих етажа на стални водени ниво; 

• Нивелација терена може се изводити рефула-
цијом, или шљунковитим гранулатом, са предходном 
израдом подлоге од каменог набачаја; 

• Објекти становања, комуналних услуга, инду-
стрије, јавних и спортских намена, са напонима већим 
од 100 kN/m2, темеље се на дубоким темељима, али 
је могућа и израда тампона чија се дебљина и зби-
јеност усклађују са напонима у тлу; 

• Саобраћајнице се граде у песковито-прашина-
стом тлу житке до меке консистенције, са масивном 
заменом постељице насипима и тампонима од 
грубозрних гранулата; 

• Објекти гробља не могу се градити у овом тлу, 
осим на локалним узвишењима, изнад нивоа вода 
мин. 3м, уколико такве локације постоје; 

• Депоније не треба планирати у овом рејону 
због високог нивоа вода и сталног водозасићења тла; 

• Водоснабдевање у овом рејону могуће је из 
алувијалних пескова и шљункова, са више нивоа 
аквифера, али је потребна деферизација вода. 

II 2.4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

Нема обавезе израде урбанистичког пројекта. За 
потребе изградње свих објеката и мрежа инфрастру-
ктуре у обухвату Измене и допуне ПДР, издаће се 
Локацијски услови, директно на основу овог урбани-
стичког плана. 

II 2.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНА 
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 

УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

Нема обавезе расписивања јавног архитектонско 
- урбанистичког конкурса за изградњу објеката на 
локацији. 

II 3. СПРОВОЂЕЊЕ 

II 3.1. Израда пројекта препарцелације и парце-
лације 

ИДПДР је дефинисао предлог нове парцелације 
са изменама граница површина јавне и остале 
намене. Парцелација се може радити у складу са 
правилима парцелације овог плана и у складу са 
законом. 

II 3.2. Локације за израду Урбанистичких про-
јеката 

Није планирана израда Урбанистичких пројеката. 
Урбанистички пројекти се могу радити на подручју у 
обухвату плана уколико се за тим укаже потреба и по 
захтеву инвеститора. 

II 3.3. Издавање локацијских услова 

Локацијски услови се издају директно на основу 
Измене ИДПДР. За изградњу објеката који су плани-
рани у овом плану неопходно је предходно прибавити 
сагласност на фасаду од Комисије за планове града 
Шапца. 

II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР 

Саставни део Измене и допуне ПДР су следећи 
графички прилози: 

1.1. Извод из ПГР „Шабац- ревизија“ - План на-
мене површина 

1.2. Извод из ПДР „Део блока 21“ (комплекс Аман) 
у Шапцу- План намене површина 

1.3. Извод из ПДР „Ф-3“ у Шапцу- План намене 
површина 

1.4. Извод из ПДР „Доњи шор 2“ – План намене 
површина 

2. Катастарско-топографски план са границом 
обухвата 

3. Планирана намена површина 

4. План нивелације и регулације 

4.1. Попречни профили 

5. План електро мреже, тк мреже, гасовода и 
вреловода 

6. План водовода и канализације 

7. План парцелације и препарцелације 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Измена и допуна Плана детаљне регулације „Део 
блока 21“ (комплекс Аман) у Шапцу ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева“. 

Ступањем на снагу овог Плана, престаје да се 
примењује ПДР „Део блока 21“ (комплекс Аман) у 
Шапцу у граници обухвата ИДПДР, као и Измена и 
допуна ПДР „Ф3-1“ („Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр 12/08) и План 
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детаљне регулације „Доњи Шор 2“ („Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр. 12/08), такође, у границама обухвата ове Измене 
и допуне ПДРа. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-146/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

017 

Нa oснову члана 35  став 7, Закона o планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14 , 
83/18и 31/19)   и члана 39 Статута града Шапца (“Сл 
лист града Шапца” бр.32/08, 33/16, 05/19), Скупштина 
града Шапца, на седници одржаној 26.6.2019. године, 
донела je: 

O Д Л У К У  

O УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ДЕО БЛОКА 113 УУЛИЦИ КРАЉА МИЛАНА" У 

ШАПЦУ  

Члaн 1.   

Усваја се План детаљне регулације "Део Блока 
113 у Улици краља Милана " у Шапцу у Шапцу. 

Члaн 2. 

Границом ПДР обухваћена је катастарска парцела 
бр. 1954 и део кат.п.бр. 1947 КО Шабац. 

Члaн 3. 

Концепција уређења ПДР се заснива на дефини-
сању конкретних потреба који се односе на заштиту 
јавног интереса (локација за изградњу новог објекта 
трафо станице), препознавању потенцијала локације 
и дефинисање услова за изградњу и обликовање 
објекта који се налази на граници зона слободно-
стојећих и вишепородичних стамбених објеката у 
низу.  

Члан 4 

План детаљне регулације састоји се из тексту-
алног и графичког дела. Текстуални део се обја-
вљује у Службеном  листу Града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева. 

TEКСТУАЛНИ ДЕО плана садржи :  

I. Општи део 

I 1. Правни основ 

I 2. Плански основ и извод из плана ширег 
подручја 

I 3. Опис обухвата плана са пописом катастарских 
парцела 

I 4. Опис постојећег стања 

II  ПЛАНСКИ ДЕО 

II 1. Правила уређења 

II 1.1. Концепција уређења карактеристичних 
грађевинских зона или карактеристичних целина 
одређених планом према морфолошким, планским, 
историјско-амбијенталним, обликовним и другим 
карактеристикама са описом и критеријумима поделе 

II 1.2. Опис детаљне намене површина и објеката 
и могућих компатибилних намена 

II 1.3. Урбанистички и други услови за изградњу 
површина и објеката јавне намене, саобраћајне мре-
же и друге инфраструктуре 

II 1.3.1. Cаобраћај  

II 1.3.2. Водовод и канализација 

II.1.3.2.1. Водовод 

II.1.3.2.2. Канализација 

II 1.3.3. Електроенергетика 

II 1.3.4. Телекомуникације и КДС 

II 1.3.5. Гасоводна мрежа 

II 1.3.6. Вреловодна мрежа 

I 1.4. Степен комуналне опремљености грађеви-
нског земљишта по зонама, потребан за издавање 
локацијских услова и грађевинске дозволе 

II 1.5. Попис парцела и опис локација за повр-
шине јавне намене, садржаје и објекте 

II 1.6. Услови и мере заштите природних и непо-
кретних културних добара и заштите природног и  
културног наслеђа, животне средине и живота и здра-
вља људи 

II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa 

II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмe-
нтaрних нeпoгoдa 

I 1.6.5.  Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту 
људи и дoбaрa 

II 1.7. Услови  којима се површине и објекти јавне 
намене чине приступачним особама са инвали-
дитетом у складу са стандардом приступачности 

II 1.8. Попис објеката за које се пре санације или 
реконструкције морају израдити конзерваторски 
услови 

II 1.9. Мере енергетске ефикасности изградње 

II 1.12. Остали елементи значајни за спровођење 
плана 

II 2. Правила грађења 

II 2.1. Услови за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле, као и минималну и 
максималну површину грађевинске парцеле 

II 2.2. Правила грађења 

II 2.3. Посебна правила грађења 

II 2.4. Инжењерско-геолошки услови за изградњу 
објеката 

II 1.5. Локације за које се обавезно ради 
урбанистички пројекат 
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II 1.6. Локације за које је обавеза расписивања 
јавних архитектонских или урбанистичких конкурса 

Саставни део ПДР су следећи графички прилози: 

II 3. Графички прилози ПДР 

Планирано стање: 

1.Граница обухвата ПДР, Р= 1: 500  

2.План намене површина са поделом на кара-
ктеристичне зоне,  Р= 1: 500 

3.План нивелације и регулације , Р= 1: 500 

4. План мреже и објеката инфраструктуре - 
водовода и канализација,  Р= 1: 500 

5. План -електро мреже и телекомуникационе мре-
же, гасовода и вреловада   Р= 1: 500 

6.План грађевинских парцела,  Р= 1: 500 

7.Идејно решење објекта. 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Члан 5. 

Стручна обрада Плана детаљне регулације "Део 
Блока 113 у Улици краља Милана " у Шапцу пове-
рена је ЈП „Инфраструктура“ Шабац, Сектор за 
изградњу, Служба за просторно планирање и урба-
низам , а одговорни урбаниста је Славица Ференц, 
дипл.инг.арх. (број лиценце 200 0038 03).  

Члан 6. 

План детаљне регулације "Део Блока 113 у 
Улици краља Милана" у Шапцу у Шапцу са докуме-
нтацијом чува се трајно у Градској управи Града 
Шапца. 

Члан 7. 

План детаљне регулације "Део Блока 113 у 
Улици краља Милана " у Шапцу у Шапцу мора бити 
доступан на увид јавности (правним и физичким 
лицима) у току важења плана у седишту доносиоца и 
на интернет страни  Града Шапца. 

Члан 8. 

Саставни део  Плана детаљне регулације "Део 
Блока 113 у Улици краља Милана " у Шапцу у Шапцу 
је Извештај о јавном увиду и Мишљење Комисије за 
планове сагласно члану 49.Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 
83/18 и 31/19) 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу Града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-147/2019-14 од 26.06.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

П Л А Н  Д Е Т А Љ Н Е  Р Е Г У Л А Ц И Ј Е  

"ДЕО БЛОКА 113 У УЛИЦИ КРАЉА МИЛАНА" У 
ШАПЦУ 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

I ОПШТИ ДЕО 
 

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Плана детаљне регу-
лације "Део блока 113 у Улици краља Милана" у 
Шапцу (у даљем тексту ПДР) садржан је у одре-
дбама: 

• Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 
132/14, 145/14 и 83/18) 

• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15), 

• Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник 
РС", бр. 22/15), 

• Стaтутa града Шапца (“Службeни лист општина: 
Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева” бр. 32/08 
и 33/16), 

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
"Део блока 113 у Улици краља Милана" у Шапцу ("Сл 
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева" број 23/18), 

• Одлуке да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину за ПДР "Део блока 113 у 
Улици краља Милана" у Шапцу ("Сл лист Града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" 
број 23/18). 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ 
ПОДРУЧЈА 

Плански основ за израду ПДР је садржан у 
одредбама:  

• ПГР "Шабац" - ревизија (“Сл. гласник града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, 
бр. 18/15, 23/15 и 16/18). 

Документацију од значаја за израду плана чини 
ПДР "Унион" ("Сл. лист општине Шабац", бр. 22/05). 

Према Плану генералне регулације "Шабац" - 
ревизија (''Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева'', бр. 18/15, 23/15 и 16/18), 
дефинисана је следећа намена површина: 

- кат.п.бр. 1954: С1 - градске и стамбене зоне 
већих густина и површина јавне намене на делу 
парцеле (са дефинисаним грађевинским линијама 
објекта) и 

- кат.п.бр. 1947: површина јавне намене. 
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Слика 1: Извод из Плана намене површина ПГР "Шабац" - ревизија са границом обухвата ПДР 

 
Слика 2: Извод из Плана саобраћаја и регулације ПГР "Шабац" - ревизија 
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У даљем тексту се дају карактеристични изводи 
из правила уређења и правила грађења за домина-
нтне намене унутар дела блока 113 који је обухваћен 
границом плана. 

Блок бр: 113 

Назив: Краља Милана 

Плански документ: ПГР - Ревизија  

Доминантна намена: С1, С3, ЈП, СРПо, И3 

Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном 
наменом.  

У зони С1 могуће текуће и инвестиционо одржа-
вање на постојећим објектима (кат.п.бр. 1948, 1949, 

1950, 1951 и 1952). Кат.п.бр. 1947 је површина јавне 

намене. Изграђени терени за мали фудбал и баскет, 

као и дечије игралиште се задржавају уз могућност 

реконструкције и без могућности промене намене.  

На делу к.п.бр.1947 К.О.Шабац, у близини посто-

јеће ТС 10/04kV "Д.Јеличића", планира се изградња 

дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "Kраља 

Милана" а у блоку припадајући расплет подземних 

ел. ен. каблова 20kV и 0.4kV. 

У следећем тексту се дају изводи из карактери-

стичних намена блока: 

046. С1 ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА - карактеристични 
извод 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Приликoм дoнoшeњa нoвих планова или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања Локацијских услова, 
мoрa сe пoштoвaти дoминaнтнa нaмeнa зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефинисане посебним условима 
за сваки појединачни блок. У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење 
површина јавне намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката, постављање споменика, спомен 
обележја и скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе, 
осветљење, игралишта за децу, мањих спортских игралишта и др.); обезбеђење јавног паркиг простора и др; 
реконструкција јавних објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња нових (објекти предшко-
лске установе спортски терени и др.); комунално опремање и побољшање хигијенских услова. Јавне површине се 
морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава 
несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником. Ако се на парцели гради 
објекат за 20 и више станова а у радијусу од 100м нема дечијег игралишта за узраст 0-6 година на површини 
јавне намене, обавеза инвеститора је да обезбеди површину од 50м2 за ту намену, на сопственој парцели. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности. Зa 
нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa.  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

За нове објекте, минимална величина парцеле: 7 ари. Дозвољено одступање је до -5% 

Приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ до површине јавне намене, 
минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Услoви зa 
изгрaдњу oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa 
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује 
условљену незастрту зелену површину. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60% за нову изградњу, односно 100% на подру-
чјима блокова са постојећом изграђеношћу објекат=парцела. 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Максимално 3,7 за нову изградњу. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој се 
парцела налази, односно у складу са одредбама које се утврде ПДР.  

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Објекти се према суседним међама постављају у складу са 
општим одредбама 010 и просторне целине у којој се парцела 
налази и границама максималних унутрашњих грађевинских линија 
ако су дефинисане графичким прилогом.  
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Спрaтнoст Максимално шест надземних етажа (П+4+Пк/Пс, П+5). 

Спратност објеката може бити ограничена утврђеном котом 
висинске регулације која је дефинисана овим планом. 

 

Мaксимaлни брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

У складу са општим одредбама 007 ако посебним одредбама 
за појединачне блокове није дефинисано другачије. 

Пaркирaњe У складу са општим одредбама  

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

За нову изградњу, обавезно је формирање незастртих зелених површина од 
минимално 15% унутар сопствене парцеле. Обавезно је одредити место за контејнер у 
складу са правилима уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада. 

Пoмoћни oбjeкти 
и гaрaжe 

Изгрaдњa гaрaжa, као других објеката на парцели je дoпуштeнa уколико се не 
премашују урбанистички параметри. Помоћни простор формирати унутар објекта. 
Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и на 
међу: уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини 
преклапања; уколико постоји сагласност суседа; уколико је постојао легалан објекат на 
међи, који се замењује. Максимална висина слемена гаража је 3.2m. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.  

 

Приликом дефинисања граница обухвата планова 
детаљне реулације дозвољена су одступања од 
граница зона које су планом предвиђене за даљу 
планску разраду, као и одступања у смислу израде 
једног или више планова детаљне регулације у оквиру 
зоне, у зависности од накнадно утврђених граница 
постојећих или планираних функционалних целина у 
оквиру планираних намена, конкретних траса плани-
раних и нових саобраћајница и планиране железничке 
пруге и других фактора који могу утицати на границе 
обухвата планова детаљне регулације. Прецизне грани-
це обухвата планова детаљне регулације дефинисаће 
се у току његове израде, уз дозвољена одступања од 
предложених граница зона. Уколико се укаже потреба, 
могу се радити планови детаљне регулације и у другим 
зонама које нису дефинисане у графичком прилогу 
„Карта спровођења“. 

За дефинисане коридоре планираних саобра-
ћајница, неопходна је израда планова детаљне 
регулације, којима је могуће извршити корекције 
и прецизно дефинисање траса ових саобраћајница 
на ажурним геодетским подлогама, а на основу 
конкретних услова на терену, имовинских односа, 
претходно урађене докуметације (геомеханички 
елаборати, студије изводљивости, генерални про-
јекат и др.), као и финансијских могућности лока-
лне управе.  

Израдом планова детаљне регулације могуће 
је извршити делимичну корекцију дефинисаних 

услова (у циљу дефинисања прелазних услова 
између суседних зона и сл, корекције грађеви-
нских линија у смислу уједначавања са преовла-
ђујућом и сл.). 

Документацију од значаја за израду плана чини 

ПДР "Унион" ("Сл. лист општине Шабац", бр. 22/05). 

Овим планом се не мења намена површина у оквиру 

граница ПДР "Унион" већ је унутар граница извршено 

само дефинисање прикључака на инфраструктурне 

мреже. 

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

Границом ПДР обухваћена је катастарска пар-

цела бр. 1954 и део кат.п.бр. 1947 КО Шабац.. 

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

На кат.п.бр. 1954 се налази приземни стамбени 

објекат површине око 60 м2 (слика 2) који је ван упо-

требе. Осим њега, на парцели се налази изграђено и 

око 70м2 помоћног простора лошег грађевинског стања. 

Део парцеле на којем се налазе објекти је ограђен 

према пешачкој стази на површини јавне намене 

(слика 4) а неограђени део парцеле је у потпуности 

неизграђен (слика 5). Приступ парцели је из Улице 

краља Милана а у непосредној близини се налази и 

колски приступ јавном паркингу на кат.п.бр. 1947. 
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Слика 3: Приказ катастарског стања и предложена граница обухвата плана 

 
Слика 4: Стамбени објекат до Улице краља Милана 
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Слика 5: Приказ ограђеног дела парцеле и површине јавне намене 

 

 
Слика 6: Приказ неизграђеног дела парцеле према Улици јарачких жртава 

Непосредно иза парцеле ка Улици јарачких жртава, на делу кат.п.бр. 1947 је изграђен објекат трафо 
станице (слика 6). 
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Слика 7: Поглед из Улице јарачких жртава 

Кат.п.бр. 1947 је површина јавне намене. На делу 
у обухвату плана је неопходно обезбедити услове за 
изградњу још једног објекта трафо станице или 
услове за проширење постојеће (у складу са усло-
вима надлежне Електродистрибуције). 

У непосредној близини локације се налазе изгра-
ђени вишепородични стамбени објекти и то: на кат. 
п.бр. 1947 је објекат спратности П+8+Пк (слика 
6) апрекопута локације је објекат спратности 
ВП+4+Пк1+Пк2 (слика 7). 

 

Слика 8: Приказ објекта у непосредном суседству 

Са обе стране улице је планирана изградња вишепородичних стамбених објеката високих густина 
становања, спратности П+4+Пк (Пс). 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ 
ПЛАНОМ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, 
ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ 
И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И 

КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ 

Концепција уређења ПДР се заснива на дефини-
сању конкретних потреба који се односе на заштиту 
јавног интереса (локација за изградњу новог објекта 
трафо станице), препознавању потенцијала локације 
и дефинисање услова за изградњу и обликовање 
објекта који се налази на граници зона слободно-
стојећих и вишепородичних стамбених објеката у 
низу.  

Након извршене детаљне анализе и валоризације 
планираног стања и планерског задатка, а у складу 
са конкретним потребама на локацији, дефинисан је 
обухват планског документа који нацртом плана 
може бити коригован.  

Дефинисањем правила парцелације површине јавне 
намене и грађевинских линија, створиће се преду-
слови за изградњу свих објеката у оквиру границе 
обухвата плана.  

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 

НАМЕНА 

Доминантна намена површина је приказана на 
графичком прилогу „План намене површина“. У скла-
ду са захтевима локације, планом се дефинише и 
детаљна намена површина унутар зоне или унутар 
појединачних објеката. 

ЦЕЛИНА 1: ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Доминантна намена: саобраћајне површине, при-
ступне колске и колско пешачке површине, постојећи 
и планирани објекат трафо станице. 

Компатибилна намена: мреже и објекти инфра-
структуре, паркинг површине, зелене површине и 
други објекти и површине јавне намене.  

Минимални степен комуналне опремљености: 
приступна саобраћајница, ел. енергија. 

Детаљна намена површина:  

1. Колске површине 

- Дефинише се приступ објектима трафо ста-
ница и кат.п.бр. 1954 из Улице јарачких жртава; 

- Приступ парцели из Улице краља Милана се 
обезбеђује преко постојећег улаза у јавни паркинг; 
улаз се не може померати због постојећег дрвореда; 

- Обавеза инвеститора је да о свом трошку уре-
ди колски приступ парцелама, уз сагласност града 
Шапца; 

- Приступ се доминантно обезбеђује објектима 
трафо станице и корисницима стамбено-пословног 
објекта на кат.п.бр. 1954; 

- Саобраћајне површине се пројектују и изводе 
у складу са техничким условима за пројектовање 
саобраћајних површина уз обевезу испуњавања 
услова за приступ противпожарног возила свим 
објектима у обухвату плана; 

2. Пешачке површине 

- Приступ се доминантно обезбеђује корисни-
цима објекта на кат.п.бр. 1952 и обезбеђује се кому-
никација кроз блок између улица Краља Милана и 
Јарачких жртава; 

- Пешачке површине се пројектују и изводе у 
складу са техничким условима за кретање пешака и 
лица са посебним потребама уз поштовање коте пода 
локала на кат.п.бр. 1952: 

- Пре поплочавања (асфалтирања) саобраћајница, 
морају бити постављени сви неопходни инфрастру-
ктурни водови; 

- У оквиру ових површина је могуће постављати 
дрвореде, жардињере и травнате површине, у скла-
ду са просторним могућностима, као и бициклистичке 
стазе (уколико то допушта нивелација терена). 

3. Трафо станице 

- Дефинише се парцела објеката трафо ста-
ница (постојећи и планирани). Парцела може бити 
ограђена. 

- Објекти се граде и реконструишу у складу са 
условима електро дистрибутивног предузећа. 

ЦЕЛИНА 2: ЗОНА СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ 
ОБЈЕКТА 

Зону чини једна парцела која је у обухвату плана 
(1954) али се планом врши усклађивање правила 
уређења и правила грађења са већ изграђеном зо-
ном у којој се налазе вишепородични стамбени 
објекти или је њихова изградња планирана.  

Доминантна намена: С1 (градске и стамбене 
зоне већих густина), вишепородично становање. 

Компатибилна намена: комерцијалне делатности, 
административно пословање, услуге и сл. Делатно-
сти компатибилних намена, у капацитетима који имају 
било какве негативне утицаје на животну средину, 
нису дoзвoљeне.  

Минимални степен комуналне опремљености: 
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација. 

У складу са могућностима које су допуштене ПГР 
"Шабац" - ревизија, израдом плана детаљне регула-
ције је извршена делимична корекција грађевинских 
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линија, а обликовањем бочне фасаде према суседном 
вишепородичном објекту избегнуто је формирање 
наспрамних прозорских отвора. 

- Планирана изградња вишепородичног стамбе-
ног објекта спратности П+5+Пс, БРГП око 2100 m2. 
Објекат се гради на граници прелаза спратности 
П+8+Пс -П+4+Пк /Пс, П+5. С обзиром на то, и на 
чињеницу да због постојећег стања отвора на објекту 
који се налази на кат.п.бр. 1952 не може да искори-
сти максимално дозвољену заузетост парцеле, и да 
је реч о угаоном објекту који представља почетак 
низа, планом детаљне регулације се дефинише 
могућност изградње етаже више. 

- Планирана препарцелација постојеће катаста-
рске парцеле. Препарцелација је обавезна због 
обавезе формирања парцеле за изградњу нове 
трафо станице која из техничких разлога не може 
бити на другом месту. Део површине парцеле која је 
намењена изградњи трафо станице се компензује 
делом површине јавне намене кат.п.бр. 1947. Посто-
јећа површина кат.п.бр. 1954 од 738 m2 се смањује 
на 704,5 m2. (обрачунска површина дефинисана 
ПДР).  

- Планирана заузетост парцеле је 44% 

- Зелене површине су овим планом дефини-
сане на површини од 18.5% (134 m2). 

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

II 1.3.1. Cаобраћај  

Приступ на предметну локацију у обухвату плана 
омогућен је из Улице јарачких жртава, као и из Улице 
краља Милана. 

Планирана приступна саобраћајница из Улице 
јарачких жртава је ширине коловоза од 4.0м и 
дефинисана је координатама осовинских и темених 
тачака (О6, Т2, О7, О8), као и њиховом нивелацијом. 
Преко ове саобраћајнице обезбеђен је приступ у 
подземну паркинг гаражу објекта планиране повр-
шине од 222 m2.  

Приступ из Улице краља Милана обезбеђен је 
преко постојеће јавне саобраћајнице дефинисане 
координатама осовинских и темених тачака (О1, О2, 
О3, и Т1), и њиховом нивелацијом. Ова саобра-
ћајница омогућава приступ на површински плато иза 
планираног објекта, нивелационо и регулационо 
дефинисаног координатама осовинских тачака (О4, 
О5, О6).  

На наведеном платоу су планирана 4 паркинг 
места за управно паркирање путничких возила диме-
нзија 5.0x2.5м, и два паркинг места за паралелно 
паркирање путничких возила димензија 2.35мx5.5м. 
У нивоу платоа, у оквиру планираног објекта плани-
рано је пет појединачних гаража за путничка возила, 

како је приказано на графичком прилогу План ниве-
лације и регулације. 

Приступ се доминантно обезбеђује објектима трафо 
станице као и корисницима стамбено-пословног обје-
кта на кат.п.бр. 1954, док пешачке површине обезбеђују 
првенствено приступ корисницима наведеног објекта 
и пешачку комуникацију кроз блок између улица 
Краља Милана и Јарачких жртава. 

Саобраћајне површине пројектовати и извести у 
складу са техничким условима за пројектовање сао-
браћајних површина при чему испунити услове за 
приступ противпожарног возила свим објектима у 
обухвату плана. 

II 1.3.2. Водовод и канализација 

У обухвату предметног Плана детаљне регулације 
дефинисан је конкретан циљ који се односе на 
заштиту јавног интереса (локација за изградњу новог 
објекта трафо станице). У оквиру ПДР-а у сврху 
препознавању потенцијала локације је и дефини-
сање услова за изградњу и обликовање објекта као и 
инфраструктурно опремање инсталацијама водовода 
и канализације. 

Инсталације водовода и канализације у оквиру 
плана, пре свега су у функцији инфраструктурног 
опремања стамбено-пословног објекта и саобраћа-
јних површина којима се приступа обухвату. Границом 
ПДР обухваћена је катастарска парцела бр. 1954 и 
део кат.п.бр. 1947 КО Шабац. 

У условима од интереса ЈКП "Водовод-Шабац" број 
5602/СР-236/18, у смислу увида у постојеће стање и 
општих услова наведено је следеће: 

• На предметној локацији постоје јавне инста-
лације водовода и канализације. У Улици Краља 
Милана изграђена је водоводна мрежа профила 
Ø150 mm и канализациона мрежа профила Ø500 mm. 

• За к. п. 1954 К.О. Шабац постоји прикључак 
водовода профила Ø3/4" који је завршен у склоништу 
за водомере и у њему је уграђен један мерни уређај 
(водомер) профила Ø3/4". 

• За предметну парцелу изведен је прикључак 
канализације профила Ø150 mm који је завршен у 
канализационом ревизионом шахту и изведена је 
стандардизована канализациона ревизија. 

• С обзиром да је водоводни прикључак мале 
пропусне моћи и да би планираном изградњом ста-
мбено пословног објекта постојећи прикључци остали 
испод темеља објекта неопходно је пројектовати и 
изградити нове прикључке на јавни водовод и кана-
лизацију. 

Пројектовање прикључака водовода и канализа-
ције за стамбено-пословни објекат који је планиран 
на предметној парцели извршити на бази података 
са терена, важећих прописа и стандарда као и при-
бављених услова. 
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II.1.3.2.1. Водовод 

Постојеће стање: 

Снабдевање санитарном водом у обухвату пре-
дметног комплекса, обавља се са градске водоводне 
мреже. У улицама које окружују обухват комплекса 
ПДР "Део блока 113 у Улици краља Милана", су 
изведене градске инсталације водовода и то: 

- У Улици краља Милана- постоји дистрибутива 
водоводна мреже пречника Ø150 мм (АЦЦ) у тро-
тоару на страни улице до обухвата плана. Део улице 
са припадајућим инсталацијама је у обухвату Плана 
и постоји могућност реконструкције прикључка тј 
израда адекватног. На супротној страни улице изве-
дена је водоводна цев Ø100 мм (PE) која није аде-
кватна за прикључење. 

- У Улици јарачких жртава, изведена је улична 
водоводна цев за снабдевање корисника у наведеној 
улици и делу тротоара и зелене површине, профила 
Ø80 мм (АЦЦ). Цевовод је неуслован за израду при-
кључака великог пречника и као такав не разматра 
се за прикључење. 

Положај и траса дела мреже и корисничких при-
кључака који су уочени на терену нису унети у подлоге 
којима се располаже нити обухваћени условима на-
длежног комуналног предузећа.  

Планирано стање: 

Планиран је прикључак новог прикључног цево-
вода минималног унутрашњег пречника цеви Ø65 
mm на постојећу уличну водоводну мрежу - цевовод 
Ø150 mm, у Улици краља Милана. Цевовод пре-
дставља прикључак за вишеетажни стамбени објекат 
на јавну водоводну мрежу и у функцији је снабдевања 
објекта санитарном и противпожарном водом. У обје-
кту ће се вршити раздвајање инсталација и уградња 
мерних уређаја за сваку независну стамбену и 
пословну јединицу и унутрашњу хидрантску мрежу.  

Повезивање на уличну мрежу извршити у складу 
са условима надлежног комуналног предузећа и у 
складу са тим обратити се захтевом за израду при-
кључка. 

Улаз водоводне цеви-прикључка је ка фронту 
објекта и могуће га је транслаторно померати пара-
лелно са предњом фасадом објекта тј. прилагодити 
положају осталих инсталација и просторији предви-
ђеној за смештај водомера. Мерни уређаји су пре-
двиђени у објекту. 

Положај предметног објекта који је дефинисан 
грађевинским линијама и правилима грађења која 
важе за припадајућу парцелу, не омогућавају израду 
спољашње хидрантске мреже са затвореним прсте-
ном тј. кружним током воде. Предложена је израда 
спољашњег хидранта на уличном цевоводу АЦЦ 
Ø150 mm чију изградњу би иницирао Инвеститор. 
Ако се покаже као неопходно, заштита објекта са два 
спољна хидранта извршиће се израда новог цево-
вода Ø100 mm ка страни парцеле на улицу Јарачких 

жртава или ће се извршити реконтрукција постојећег 
азбестцементног уличног цевовода Ø80 mm. За пре-
дложени цевовод који би се из Улице краља Милана 
повезао на Улицу Јарачких жртава неопходна је 
израда урбанистичког пројекта и препоручена је 
траса кроз инсталацијама незаузету зону оближњег 
стамбеног блока. У оквиру пројекта дати детаљ при-
ључка са водомерним шахтом. Пројектом обухватити 
(кроз технички извештај, предмер и предрачун) 
изградњу прикључака на новој водоводној мрежи. 

Интерне инсталације санитарне и хидрантске во-
доводне мреже у зони градње објекта биће предмет 
даље разраде пројектно техничке документације 
комплекса. 

Технички услови за пројектовање јавних инстала-
ција водовода и канализације/ ЈКП "Водовод-Шабац", 
број 5602/СР-236/18/ Водоводна мрежа: 

"Пројекат водовода мора бити урађен у складу са 
прописима и стандардима из ове области, савре-
меним стручним сазнањима и праксом уз обавезно 
поштовање и следећих услова: 

1. Пројектант инсталација водовода за плани-
рани објекат, дужан је да у пројекту хидрауличким 
прорачуном искаже потребан пречник водоводног 
прикључка. Прикључак димензионисати тако да за-
довољи потребе свих предвиђених садржаја на 
парцели. Број мерних уређаја зависи од броја неза-
висних стамбених и пословних јединица у оквиру 
објекта. За сваку независну стамбену и пословну је-
диницу предвидети посебан мерни урећај. Од водоме-
ра за пословну јединицу водити посебну водоводну 
инсталацију која ни на једном месту не сме бити 
везана за инсталације стамбених јединица. Хидра-
нтску мережу акао је потребно пројектовати као 
засебан систем са уградњом посебних водомера. 

2. Водомере поставити у водомерно склониште 
на 1,0 m унутар регулационе линије, на приступа-
чном месту. Димензије водомерног склоништа за 
најмањи водомер 3/4" у 1,0х1,0 м а за сваки следећи 
водомер шахт се проширује за 30 cm. Димензије 
водомерног склоништа за два или више водомера 
зависе управо од броја и димензија (пречника )б 
водомера. Минимална дубина склоништа је 1,0 m до 
1,20 m, с тим да се од доње ивице водомера до дна 
постигне висина од 0,30 m. 

3. Прикључак пројектовати искључиво у правој 
линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се 
никакви хоризонтални или вертикални преломи од 
прикључака до водомера. Водоводни прикључак 
извести на слоју песка min. 5 cm. На делу прикљу-
чака испод саобраћајнице и тротоара затрапавње 
рова предвидети шљунком. 

4. Код пројектовања водоводног прикључка при-
дражавати се постојећих стандарда за огрлице са 
вентилом и одвојком за прикључак 1", 6/4", 2". За 
одвојке пречника вечег од 2" пројектовати огранке са 
одвојком на прирубниуц уз обавезно уграђивање 
затварача са уградном гарнитуром и штрас капом. 
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Цвеовод мора бити тако направљен да водомер 
увек буде пун воде. Колена и Т комади морају бити 
одвојени најмање 10 Д узводно и 5 Д низводно од 
водомера. Неповратни венттил или уређај за регула-
цијупритиска мора се поставити искључиво иза во-
домера и то на растојању 5 Д. Испред водомера на 
растојању 6 Д обавезно уградити хватач нечистоћа. 
Испред хватача нечистоћа предвидети уградњу 
првог затварача док се други затварач поставља иза 
водомера на растојању 3 Д.  

Димензионисање водомерне мреже извршити ра-
чунајући са количином воде на прикључку 5 l/s и 
радним притиском у уличној мрежи од 3,5 bara у но-
рмалним условима водоснабдевања. За све остале 
потребе обратити се посебним захтевом. 

Траса водоводног прикључка, приказана је на гра-
фичком прилогу „План водовода и канализације“ без 
дефинисања геодетских координата због могућности 
одређене корекције трасе.  

II.1.3.2.2. Канализација 

Постојеће стање: 

У улицама које окружују комплекс, изведена је 
градска канализациона мрежа општег система:  

- У Улици краља Милана, осовином коловоза 
изведен је колектор профила Ø 500 mm (БЕТ), општег 
система, који води ка Улици Јанка Веселиновић. 

- У Улици Јарачких жртава изведен је колектор 
профила Ø 600 mm (БЕТ) који води ка Улици Јанка 
Веселиновић. 

У оквиру обухвата у зони блока стамбених зграда 
к.п. 1951;1952 К.О. Шабац, констатовани су канализа-
циони прикључци и интерна канализациона мрежа 
који нису геодетски приказани на подлози нити су у 
надлежности ЈКП "Водовод-Шабац". Претпоставка је 
да су интерне инсталације суседног стамбеног блока. 

Планирано стање: 

На постојећи улични колектор у Улици краља 
Милана Ø 500 mm (БЕТ), планирана је израда 
прикључног колектора минималног пречника Ø 160 
mm Прикључак се изводи из подплафонске зоне 
подрума објекта или из граничног ревизионог силаза 
у пасажу објекта. Цев из објекта излази управно на 
предњу фасаду и прикључује се директно на уличну 
цев без ревизионог отвора. Улив планиране при-
кључне цеви канализације врши се у горњој трећини 
постојеће цеви. На месту прикључка могућа је на-
кнадна изградња канализационог ревизионог отвора. 

Пројектном документацијом проверити условност 
прикључака због мале дубине укопавања и пре-
двидети мере за заштиту цеви од оптерећења. Свако 
решење предложеног прикључка мора се размотрити 
са посебним захтевом ка ЈКП "Водовод-Шабац" . 

Пројектном документацијом предвидети радове који 
подразумевају отежане околности извођења радова 
због присуства великог броја осталих инсталација у 
обухвату плана. 

У оквиру даље разраде документације могуће је 
опремање приступне саобраћајнице канализацијом 
општег система каналисања (у простору јавне намене). 
Предложено решење канализације у приступној 
саобраћајници обухватити Урбанистичким пројектом 
или дефинисати пројектно техничком документа-
цијом и упутити на сагласност у надлежним јавним 
предузећима.  

Димензионисање пречника канализационе мреже и 
остале неопходне карактеристике дефинисати у 
пројектно техничкој документацији.  

Технички услови за пројектовање јавних инстала-
ција водовода и канализације/ ЈКП "Водовод-Шабац", 
број 5602/СР-236/18// Канализациона мрежа: 

"Пројекат фекалне канализације мора бити урађен 
у складу са прописима и стандардима из ове обла-
сти, савременим стручним сазнањима и праксом уз 
обавезно поштовање и следећих услова: 

1. Пројектант инсталација канализације за пла-
нирани објекат дужан је да у пројкету, хидрауличким 
прорачуном, искаже потребан пречник канализаци-
оног прикључка с тим што пречник цеви не може 
бити мањи од 160 mm. 

2. Пројекат радити тако да се прикључак улива у 
ревизиони шахт и то не испод коте горње трећине 
канализационе цеви. Прикључак пројектовати у паду 
од 2% до 6%, од ревизионог шахта ка колектору. 
Прикључне цеви су од ПВЦ или ПЕ . Минимална ду-
бина укопавања канализационог прикључка је 0,8 m. 
Кота дна канлизационог прикључака на месту при-
кључења у Улици Краља Милана је 7757 мнм. 

3. Ревизиони шахт поставити тако да се омогући 
изградња канализационог прикључка управно на кана-
лизациону мрежу. Ревизиони шахт мора бити изгра-
ђен од бетона или озидан пуном опеком, са армирано 
бетонском горњом и доњом плочом и одговарајућем 
ливеногвозденим поклопцем светлог отвора Ø 600 
мм. Минималне димензије ревизионог шахта су 1,0 
х1,0 м. 

4. Подрумске, сутеренске просторије кап и ба-
зене није дозвољено гравитационо повезивати на 
јавну канализациону мрежу. Овакви објекти могу се 
прикључити на канализациони систем само преко 
аутономног система за препумпавање отпадних вода. 
Прикључак гаража и других објекта , који испуштају 
воде са садржајем уља, масти, бензина и сл. вршити 
преко таложника и сепаратора (одвајача масти и 
уља).  

5. Квалитет отпадних вода које се испуштају у 
градски канализациони систем мора да буде у складу 
са Уредбом о граничним вредностима емисије зага-
ђујућих материја у воде и роковима за њихово дости-
зање (Службени гласник РС, бр.67/2011, 48/2012, 
1/20016) као и одлукама Скупштине града Шапца: 
Одлуком о санитарно-техничким условима за испу-
штања отпадних вода у јавну канализацију ( бр. 020-
107/2007-14 од 26.01.2007. године) и Одлуком о 
изменама и допунама одлуке о санитарно-техничким 
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условима за испуштања отпадних вода у јавну кана-
лизацију ( бр. 020-69/2014-14 од 28.03.2014. године). 
Уколико је потребно, пројектном документацијом, 
предвидети адекватан предтретман. 

У оквиру општих парвила струке за изградњу водо-
водне и канализацине мреже неопходно је испунити 
и следеће: 

- Код планирања других инсталација, приликом 
паралелног вођења са инсталацијама водовода и 
канализације треба оставарити минимално осови-
нско растојање од 1,0 m за пречнике цевовода мање 
од 200 mm и 1,50 m за пречнике цевовода веће од 
200 mm. 

- Приликом реализације Плана водити рачуна 
да постојеће инсталације водовода и канализације у 
потпуности буду заштићене. 

- Потребно је да сваки корисник парцеле или 
објекта из обухвата овог Плана, по дефинисању фу-
нкције објекта, у поступку израде техничке докуме-
нтације за те објекте обрати ЈКП "Водовод-Шабац" 
ради издавања техничких услова за пројектовање и 
прикључење на јавне инсталације водовода и 
канализације. 

- На деоницама где се радови изводе изнад 
инсталација водовода и канализације није дозвољено 
манипулисати тешким грађевинским и вибрационим 
машинама већ за потребе евентуалног набијања 
користити статичке ваљке. 

- Пре почетка радова Инвеститор је обавезан 
да са представницима ЈКП "Водовод-Шабац" изврши 
преглед ревизионих силаза и констатује стање. 
Такође по завршетку радова, неопходно је извршити 
преглед и уколико је у ревизионим силазима дошло 
до нагомилавања шљунка, асфалтне масе и других 
материјала непримерених овом систему, Инвеститор 
је у обавези да сноси трошкове чишћења истих.  

- Уколико дође до евентуалних оштећења инста-
лација, Инвеститор је дужан да сноси насталу штету, 
као и штету насталу услед прекида у континуираном 
снабдевању потрошача водом за пиће. 

- Пројекат водовода и канализације мора бити 
урађен у складу са прописима и стандардима из ове 
области, савременим стручним сазнањима уз обаве-
зно поштовање Техничких услова надлежног предузећа.  

II 1.3.3. Електроенергетика 

Постојеће стање 

У обухвату ПДР-а изграђена је мотажно-бетонска 
трафо-станица 10(20)/0.4kV „Драгољуба Јеличића“ 
2x630kVA. Напајање на страни високог напона је 
подземним ел.ен. каблом 20kV из Улице јарачких 
жртава и кабловима 20kV и 10kV из Улице краља 
Милана. Траса високонапонских кабловских водова 
из Улице краља Милана нису евидентиране код РГЗ 
Службе за катастар Шабац нити на катастарско-
топографском плану, а на графичком прилогу План 
електро мреже, Тк мреже, гасовода и вреловода 

(Р1:500, даље у поглављу – графички прилог), траса 
су нанете орјентационо, на основу података о изве-
деном стању који су прбављени од електродистри-
бутивног предузећа. У обухвату је присутан и део 
расплета подземних нисконапонских кабловских во-
дова из трафо-станице.  

У Улици краља Милана изграђена је ваздушна 
нисконапонска (НН) мрежа, проводницима типа Al-Č. 
на канделаберским стубовима јавне расвете. У Улици 
јарачких жртава светиљке јавне расвете су поста-
вљене по бетонским стубовима ваздушне НН мреже 
у простору предбашти. 

Квалитет снабдевања електричном енергијом је 
задовољавајући. У капацитетима постојеће дистри-
бутивне електро мреже не постоји могућност за 
прикључак планираног објекта вишепородичног ста-
новања, нити за изградњу у блоку. 

Планирано стање 

Решење за доградњу електроенергетске мреже, у 
обухвату плана, урађено је у складу са планираном 
наменом простора, концепцијом решења електро 
фазе из Ревизије ПГР-а, и у складу са условима ОДС 
ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, огранак Електро-
дистрибуција Шабац (бр.8.Л.1.0.0-344346/2-18 од 
13.12.2018.год.) који су приложени у докуме-нтацио-
ном делу елабората. Ради стварања могућности за 
изградњу планираног објекта вишепородичног стано-
вања и за квалитетно напајање ел.енергијом потро-
шача у истом, неопходно је реализовати следеће 
активности: 

- Изместити радно уземљење трафо-станице 
10(20)/0.4kV „Д.Јеличића“ из зоне изградње плани-
раног објекта и са кат.парцеле бр.1954 К.О.Шабац – 
обавезно пре израдње објекта. Положај уземљења 
(врло) орјентационо је нанет на графичком прилогу, 
а нови положај је дефинисан координатама сонди и 
темених тачка рова за полгање уземљивачке траке. 
Генерално, могуће је постављање уземљивачке Fe-
Zn траке у ров са постојећим и планираним електро-
енергетским кабловима. Код извођења измештања, у 
случају наиласка на подземне инсталације и прикљу-
чке чије трасе нису евидентиране на катастарско-
топографском плану, могућа је корекција положаја 
уземљења, уз услов да се не угрозе коридори опре-
дељени за изградњу других подземних инсталација. 
Измештање радног уземљивања могу реализовати 
искључиво екипе електродистрибутивног предузећа;  

- У присуству овлашћеног лица из електроди-
стрибутивног предузећа, пре радова на ископу те-
меља и подрума планираног објекта вишепородичног 
становања на кат.парцели бр.1954 К.О.Шабац, опре-
зним копањем пробног рова утврдити положај 
подземних високонапонских кабловских водова 20kV, 
10kV и евентуално присуство подземних нисконапо-
нскикх кабловских водова. Трасе тих водова нису 
евидентиране у катастру подземних инсталација и 
познате су приближно. Уколико се каблови налазе у 
зони ближој од 1.0m од границе парцела 1947 и 1954 
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К.О.Шабац исте довести у безнапонско стање, 
расећи, наставити и изместити у коридор планираних 
подземних ел.енергетских каблова. Описано могу 
реализовати искључиво екипе електродистрибтивног 
предузећа. Овлашћено лице тог предузећа може 
дефинисати додатне заштитне мере; 

- Изградњи приступних саобраћајница из Улице 
краља Милана и из Улице јарачких жртава мора 
претходити обележавање на терену траса постојечих 
подземних ел.ен. каблова 20kV, 10kV и нисконапо-
нских – опрезним копањем пробног рова у присуству 
овлашћено лица из електродистрибутивног пре-
дузећа. Поменуто лице ће дефинисати степен меха-
ничке заштите за каблове који мора бити реализован 
или ће надложити измештање у коридоре за изгра-
дњу подземних ел.енергетских каблова у складу са 
овим планом. Евентуално измештање може реализо-
вати искључиво екипа ЕДШ, на начин да се каблови 
доведу у безнапонско стање, откопају, расеку, на-
ставе и изместе, или откопају све до ТС и изместе у 
случају да постоји адекватна резерва у дужини кабла. 
Код механичке заштите по постојећим трасама 
водити рачуна о пројектованим котама асвалтног 
застора (у зони рампи); 

- Изградити дистрибутивну трафо-станицу 
20/0.4kV у зони и на засебној парцели (формира се 
од делова кат.парцела бр.1947 и 1954 К.О.Шабац), 
које су дефинисане на графичком прилогу. Објекат 
трафо-станице је приземни, типски, зидани или мо-
нтажно-бетонски. Кота пода објекта ТС треба да 
буде минимално 0.3m изнад коте пешачке стазе уз 
објекат вишепородичног становања на кат.парцели 
бр.1952 К.О.Шабац. Просторије са енергетским тра-
нсформаторима треба да су окренуте ка приступној 
саобраћајници из Улице јарачких жртава. Трафо-
станица је на предметној локацији планирана и 
Ревизијом плана генералне регулације града Шапца 
и решење је за напајање ел.енергијом обзиром на 
изградњу будућих објеката у блоку између улица 
Краља Милана и Јарачких жртава. Заштиту од на-
пона додира и напона корака реализовати ТН систе-
мом заштите, са темељним уземљивачем и мерама 
изједначавања потенцијала. Око објекта ТС, на ра-
стојању до 0.8m, пре изградње бетонских стаза, 
урадити заштитно уземљење поцинкованом Fe-Zn 
траком која се укопава на дубини од 0.8-1.0m. Еле-
менте уземљивача дефинисати Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе, а такође и радно уземљење 
трафо-станице. Уколико је неопходно, радно узе-
мљење поставити у простору између постојеће 
трафо-станице 10(20)kV „Драгољуба Јеличића“ и 
регулационе линије улице Јарачких жртава или на 
другој јавној површини - ван коридора резервисаних 
за изградњу других комуналних инфраструктура. 
Трафо-станицу (станице) опремити енергетским 
трансформаторима снаге 630 (1000) kVA, високона-
понском и нисконапонском опремом у складу са 
техничким условима ЕДШ. Код изградње нове ТС 
водити рачуна о положају подземних ел.енергетских 

каблова 20kV, 10kV и нисконапонских, а чије трасе 
нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар 
Шабац; 

- Изградити подземни високонапонски кабло-
вски вод 20kV за напјање нове ТС на страни високог 
напона, на начин да се постојећи кабловски вод 20kV 
у Улици јарачких жртава, расече, настави и системом 
„улаз-излаз“ уведе у одговарајуће ћелије високона-
понског блока у ТС. Траса високонапонског кабла је 
по коридору који је дефинисан на графичком при-
логу, координатама темених тачака у државном 
координатном систему. Постојећи подземни вод 10kV 
за напајање ТС „Драгољуба Јеличића“ заменити 
водом 20kV, а постојећи подземни Ек 20kV из улице 
Краља Милана такође прикључити у новој ТС. 
Додатне подземне високонапонске кабловске водове 
20kV градити на основу накнадних урбанистичких 
пројеката;  

- Изградити подземне нисконапонске кабловске 
водове типа PP 00-A 4x150mm2 0.4kV са нискона-
понских сабирница у постојећој и планираној ТС до 
кабловског прикључних ормана на планираном обје-
кту вишепородичног становања на кат.парцели бр.-
1954 К.О.Шабац – по коридорима који су дефинисани 
на графичком прилогу. Број каблова биће утврђен 
техничким условима за прикључак прибављеним од 
Електродистрибуције Шабац у процедури издавања 
локацијских услова. Положај кабловског прикључног 
ормана на објекту и мерног-ормана биће дефини-
сани поменутим техничким условима и Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе. Могуће је напојне 
нисконапонске кабловске водове за планирани обје-
кат полагати и ван коридора на кат.парцели бр.1947 
К.О.Шабац, то јест, директно преко зелене површине 
на кат.парцели бр.1954 К.О.Шабац у ком случају се 
Пројектом за добијање грађевинске дозволе мора 
определити положај каблова обзиром на планирано 
нивелационо решење (рампа за подземну гаражу), а 
кроз подрум објекта каблови се морају водити по 
носачима, у одговарајућим металним орманима, фи-
ксираним на зид или плафон. 

По коридорима опредељеним за изградњу подзе-
мних ел.енергетских каблова и у рову са постојећим 
подземним ел.ен. кабловима могуће је градити по-
дземне нисконапонске кабловске водове за напајање 
објеката ван обухвата ПДР-а и каблове јавне расвете 
– до максималног капацитета коридора од 2Ек 20kV 
и 8Ек0.4kV (ширина рова од 1.6m);  

- Електроинсталације у планираном објекту 
извести у складу са важећим прописима и условима 
електродистрибутивног предузећа прибављеним у 
процедури издавања локацијских услова. Применити: 
заштиту од напона додира, заштитни уређај дифере-
нцијалне струје (ЗУДС), темељни уземљивач, мере 
за изједначавање потенцијала, заштиту од напона 
корака, од пренапона, од струја квара и за огранича-
вање струје-снаге пременом нисконапонских прекидача 
одговарајуће називне струје. Мерне ормане опремити у 
складу са условима електродистрибутивног преду-
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зећа: трофазним двотарифним електронским броји-
лима у категорији широке потрошње и трофазна дво-
тарифна бројила или полуиндирекнте мерне групе у 
категорији потрошње на ниском напону. Управљачки 
уређај за управљање тарифама треба да буде инте-
грисан у бројилу. 

Прикључно-расклопни уређаји електрични и ме-
рни уређаји морају бити декларисани за систем 
напона 230V и 3x230/400V и одобрени од Завода за 
мере и драгоцене метале Београд. Грејање објеката 
мора бити неелектрично, у објектима се (по потреби), 
мора компензовати реактивна ел.енергија до вре-
дности фактора снаге од 0.95; 

Подземни електроенергетски каблови се поста-
вљају на дно земљаног рова дубине, минимално, 0.8m, 
на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 
0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају пла-
стични штитници и траке за упозорење. Ископ рова 
за ел.ен. каблове и за уземљивачку траку мора бити 
ручни и опрезан. Ископу треба за подземне ел.ен. 
каблове, за темељ трафо-станице, за темеље сту-
бова јавне расвете и рова за уземљења трафо-
станица треба да претходи планирано нивелисање 
терена и обеле-жавање на терену траса постојећих 
подземних инсталација од стране стручне службе 
РГЗ Службе за катастар – Шабац, и у присуству 
овлашћених лица из предузећа која поседују и одр-
жавају комуналне инфраструктуре у обухвату плана. У 
зонама укрштања остварити минимално вертикално 
растојање од 0.3m. 

У зонама коловоза саобраћајница, паркинга и 
платоа, каблови се провлаче кроз заштитне PE цеви 
(ø125-150mm) које се постављају тако да је дубина 
горње ивице цеви минимално 1.0m од пројектоване 
коте асвалтног застора. Слободне крајеве цеви за-
штитити од продора земље и влаге гуменим за-
птивкама. Ров засути шљунком, бетоном и асвалт 
бетоном до задате носивости саобраћајнице; 

У заједничком рову, без заштитне цеви, растојање 
од нисконапонског кабла треба да износи минимално 
0.07m (максимално 0.1m), а од кабла 20kV и 10kV - 
0.2m. Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине 
каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за ката-
стар Шабац. 

У обухвату плана је изграђена јавна расвета. Пла-
нира се изградња нове декоративне јавне расвете уз 
приступне саобраћајнице, светиљкама на прописно 
уземљеним металним канделаберским стубовима 
висине 4.5-5.0m. Такође, као обавезно се планира 
постављање светиљки јавне расвете на објекту јавне 
гараже. Напајање расвете планирано је подземним 
електроенергетским кабловским водовима са поља 
јавне расвете у постојећој и новопланираној ТС. Тип 
и пресек напојног кабла јавне расвете биће опреде-
љени Пројектом за добијање грађевинске дозволе, у 
складу са дозвољеним вредностима падова напона и 
дозвољеним струјним оптеретљивостима каблова, а 
коридор је дефинисан на графичком прилогу. Поме-

нутим пројектом ће бити дефинисана врста светло-
сних извора (препоручено LED сијалице или друге са 
истим или вишим вредностима фотометријске и 
енергетске ефикасности).  

Свим радовима у зони постојећих (и планираних) 
подземних и надземних електроенергетских каблова 
треба да присуствује овлашћено лице из електроди-
стрибутивног предузећа, а које, на лицу места може 
дефинисати додатне заштитне мере или наложити 
измештање ел.каблова.  

У графичком прилогу, на Плану електро мреже, 
телекомуникационе мреже, гасовода и вреловода (Р 
1:500) дате су позиције постојећих и планираних 
електроенергетских објеката. Позиције планираних 
објеката су дефинисане координатама у државном 
координатном систему: темених тачака за кабловске 
ровове, детаљним тачкама за зону изградње трафо-
станице (за парцелу трафо-станице) и координатама 
осовина за канделаберске стубове јавне расвете.  

II 1.3.4. Телекомуникације и КДС 

Постојеће стање 

Oбухват ПДР-а је на реону комутационог уређаја 
ИПАНа „Камичак 3“ АТЦ „Шабац“. У графичком делу 
елабората, на Плану електро мреже, Тк мреже, гасо-
вода и вреловода (Р 1:500, даљу у поглављу - графички 
прилог), дат је положај постојећих телекомуника-
ционих објеката: подземне Тк канализације у Улици 
краља Милана (орјентационо) и постојеће двоструке 
полиетиленске цеви ø40mm која је од шахта Тк 
каналзације постављена до кат.парцеле бр.1954 
К.О.Шабац, а на којој се планира изградња објекта 
вишепородичног становања.  

Кабловски дистрибутивни систем је изграђен ва-
здушним проводницима, осим примарне мреже кроз 
Телекомову кабловску канализацију. 

Планирано стање 

Реконструкција и доградња кабловског подручја 
није предмет ПДР-а. Реон кабловског подручја је 
шири од обухвата основног плана и његова реко-
нструкција и доградња мора бити предмет засебне 
урбанистичко-техничке документације.  

Положај постојећих полиетелинских цеви кроз које 
ће се реализовати прикључак планираног објекта 
вишепородичног становања представљен је на гра-
фичком прилогу. Сам прикључак реализовати у складу 
са Условима и подацима за израду Плана детаљне 
регулације прибављеним од Предузећа за телекому-
никације Телеком Србија а.д. Београд, Одељења за 
планирање и изградњу мреже Шабац (бр.А332-
510138/1 од 06.12.2018., приложени у документаци-
оном делу елабората). Тим условима се дефинише 
обавеза Инвеститора да: 

• на приступачном месту у објекту на коме је 
концетрација ТФ инсталација, (заштићеном од влаге), 
уградити изводни ТК орман, који мора бити адеква-
тно уземљен; 



Страна 442 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

• са две PE цеви ø40mm спојити, Тк орман са 
постојећим цевима Тк кабловске канализације. При 
постављању цеви водити рачуна о углу савијања, 
полупречник мора бити већи или једнак вредности од 
2.5m ради несметаности провлачења Тк кабла; 

• од унутрашњег кабловског ормана, развод 
телефонских инсталација у објекту извести инста-
лационим кабловима категорије II Тк ДСЛ целом 
дужином провученим кроз инсталационе PVC до 
одговарајућих утикачких кутија у стамбеним једини-
цама и послвоним просторима. У Тк изводу инста-
лације завршити на реглетама 10х2. 

Телекомуникациону мрежу градити сходно Закону 
о системима мрежа (веза), Упутству о градњи разво-
дних мрежа, Упутству о планирању месних мрежа, 
Упутству о изради телефонских инсталација и увода 
и других прописа из области телекомуникација. 

Код изградње прикључка обезбедити присуство 
овлашћеног лица из Предузећа за телекомуникације 
у функцији надзорног органа. Такође, свим радовима 
у зони постојећих телекомуникационих каблова 
треба да присуствује овлашћено лице из Предузећа 
за телекомуникације, а које, на лицу места, може 
дефинисати додатне заштитне мере или условити 
измештање Тк каблова.  

Кабловски дистрибутивни систем у обухвату изме-
не и допуне ПДР-а реализовати доминантно као 
подземни, с тим што је могућа и изградња ваздушног 
КДС-а. Подземне проводнике полагати у ров са теле-
комуникационим кабловима и градити под истим усло-
вима као Тк каблове, а за коришћење Телекомове Тк 
кабловске канализације прибавити сагласност пре-
дузећа за телекомуникације. 

II 1.3.5. Гасоводна мрежа 

Постојеће стање 

У обухвату ПДРа изграђена је дистрибутивна 
гасоводна мрежа (даље у поглављу - ДГМ) до 4bar, 
полиетиленским цевима 180mm и 63mm у улицама и 
Краља Милана и Јарачких жртава.  

Положај гасоводне мреже је представљен графи-
чком прилогу: План електро мреже, Тк мреже, га-
совода и вреловода (Р 1:500, даље у поглављу – 
графички прилог).  

Планирано стање 

У складу са подацима од значаја за израду плана 
који су прибављени од Одељења гасификације ЈКП 
„Топлана-Шабац“ (бр.01-1566-18 од 18.12.2018.год., 
приложени у документационом делу елабората), не 
постоје ограничења за прикључак новопланираног 
објекта вишепородичног становања на кат.парцели 
бр.1954 К.О.Шабац на дистрибутивну гасоводну мрежу.  

Прикључак објекта реализовати као индивиду-
ални или групни, у свему у складу са Правилником о 
раду дистрибутивног система прирдоног гаса (Пога-
вље 3. – Технички услови за прикључење на систем) 
који су издати и објављени од ЈКП „Топлана Шабац“ 

као надлежног оператера а на које је сагласност дао 
Савет АЕРСа (27.07.2015.год.).  

Профил цеви прикључка, положаји гасног прикљу-
чка и мерних-станица биће опредељени Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе и техничким усло-
вима за прикључак Одељења гасификације ЈКП 
„Топлана-Шабац“, прибављеним у процедури изда-
вања локацијских услова. При томе узети у обзир по-
ложаје других подземних инсталација и прикључака, 
конструктивне и противпожарне услове и прописе. 

Урбанистички услови за изградњу прикључка на 
дистрибутивну гасоводну мрежу су идентични усло-
вима за изградњу подземних електроенергетских 
каблова а који су дефинисани у поглављу: Електро-
енергетика – планирано стање. 

Радови у зони постојећих и планираних гасовода 
не смеју бити реализовани тешким грађевинским 
машинама, а док трају радови мора бити обезбеђено 
присуство овлашћеног лица из Одељења за гасифи-
кацију ЈКП „Топлана-Шабац“. Услови за изградњу у 
близини гасовода су презицирани Правилником о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл. 
гласник РС“, бр.86/2015), посебно кад се ради о 
прописаним хоризонталним и вертикалним расто-
јањима од објеката и инфраструктурних објеката. 

II 1.3.6. Вреловодна мрежа 

Постојеће стање 

У обухвату ПДР-а, у простору регулације Улице 
краља Милана, изграђена је вреловдна мрежа којом 
се топлотном енергијом снабдевају објекти вишепо-
родичног становања у блоку. Траса вреловода није 
евидентирана код РГЗ Службе за катастар Шабац и 
на графичком прилогу: План електро мреже, Тк 
мреже, вреловода и гасовода (Р 1:500, даље у 
поглављу – графички прилог) је нанета орјентационо 
на основу података о изведеном стању приба-
вљеним од Одељења топлификације ЈКП „Топлана-
Шабац“. 

Планирано стање 

У складу са подацима од интереса за потребе 
израде плана детаљне регулације, а који су приба-
вљени од Одељења топлификације ЈКП „Топлана-
Шабац“ (бр.01-1566-1/18 од 18.12.2018. год, прило-
жени у документационом делу елабората), постоје 
могућност и технички услови прикључења објекта 
вишепородичног становања на кат.парцели бр.1954 
К.О.Шабац (са бруто развијеном површином од око 
1700m2 и грејним капацитетом од од око 150kW) на 
даљински систем грејања градских топлана, а што је 
у складу са енергетском политиком града.  

У том случају (и у том смислу), неопходно је 
реализовати следеће активности: 

• да инвеститор поступак прикључења на систем 
даљинског грејања спроведе путем обједињене 
процедуре, електронским путем; 
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• да извор топлоте за планирани објекат буде 
топлотна подстаница (даље у поглављу – ТПС) која 
би се формирала у наменској просторији у подруму 
објекта; 

• да се објекат прикључи у вреловодном шахту 
у Улици краља Милана – прикључком димензије 
DN40, а по траси која је предложена на графичком 
прилогу. Прикључком се сматра цевовод за топлу и 
повратну воду, од места прикључења на постојећи 
систем даљинског грејања до просторије топлотне 
предајне станице. Пројектном документацијом обе-
збедити коридор за пролазак вреловодних цеви кроз 
објекат – до ТПС. У том смислу положај прикључка 
зависи од локације ТПС и исти ће бити дефинисан у 
Пројекту за добијање грађевинске дозволе, на начин 
да се уваже положаји постојећих подземних кому-
налних инсталација и да се не угрозе коридори 
опредељени за изградњу планираних подземних 
инфраструктура. То се посебно односи на положај 
високонапонског кабловског вода 10kV чија траса 
није евидентирана код РГЗ Службе за катастар и на 
графичком прилогу је нанета орјентационо. Радо-
вима на изградњи вреловодног прикључка мора 
претходити обележавање на терену трасе Ек 10kV 
од стране екипе електродистрибутивног предузећа 
(опрезним копањем пробног рова). Евентуална фи-
ксна тачка на вреловодном прикључку се мора градити 
ван зона постојећих и планираних инсталација; 

• За извођење вреловодног прикључка од вре-
ловодне мреже до топлотне подстанице у објекту 
израдити пројектну документацију у складу са За-
коном, односно Правилником о садржини начину и 
поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекти („Сл. 
гласник РС“, бр.23/15 и 77/15) и према документу ЈКП 
„Топлана-Шабац“ „Посебни и други услови за израду 
инвестиционо-техничке документације и извођење 
радова“. ЈКП „Топлана Шабац“ мора имати надзор 
над извођењем прикључка. Испоштовати и следећу 
процедуру: Истовремено са подношењем захтева за 
локацијске услове за изградњу објеката, а пре изра-
де Пројекта за добијање грађевинске дозволе, по-
днети захтев ЈКП „Топлана-Шабац“ као енергетском 
субјекту за издавање одобрења за прикључење. На 
основу тог захтева биће издато „Решење о одобрењу 
за прикључење на систем даљинског грејања“ а које 
ће у прилогу имати све неопходне техничке и друге 
услове за израду инвестиоционо-техничке докуме-
нтације и извођење радова. Том приликом се потписује 
и „Уговор о прикључењу на систем даљинског 
грејања“.  

Вреловодне инсталације у земљи обавезно се раде 
од предизолованих цеви. Растојање других инста-
лација и инфраструктура од вреловода треба да 
буде минимално 0.3m при укрштању и 0.5m код 
паралелног вођења. Општи урбанистички услови су 
да се, пре свих радова, обезбеди обележавање на 
терену траса свих постојећих подземних инсталација 
дуж трасе, обавезно од екипа РГЗ Служба за ката-

стар Шабац и у присуству овлашћених лица из пре-
дузећа и јавних предузећа која поседују и одржавају 
инсталације и инфраструктуре. Ископ рова треба да 
буде ручни и опрезан. Пре затрпавања трасе и 
дубине полагања уснимити код поменуте службе за 
катастар. По завршетку радова површине довести у 
претходно стање, у зони коловоза ров засути наби-
јањем слојева шљунка до планиране носивости 
саобраћајнице; 

Технички услови за вреловдони прикључак су 
следећи: температурни режим 110/70̊C , максимални 
притисак 16bar. Прикључак градити од предизоло-
ваних цеви (челичне цеви смештене у облогу од по-
лиетиленских цеви са изолацијом од полиуретанске 
пене), а кроз објекат у складу са важећим техничким 
прописима. Ширина рова за вреловодни прикључак 
је 1.3m, дубина рова је око 1.0m, бочне стране се 
копају под нагибом 10% да би се избегло обруша-
вање, на дну канала се поставља слој песка дебљине 
0.1m, по постављању цеви све се засипа и набија 
песком до висине од 0.1m изнад спољне облоге 
цеви. Остатак рова се засипа земљом у зеленим 
повшинама (са вишком због слегања) и шљунком у 
зонама коловоза и тротоара са површинским бетони-
рањем дебљине око 0.15m (испуна се набија у 
слојевима), компензацију решити "L" самокомпенза-
цијом. 

Услови за топлотну подстаницу (ТПС) 

Због приступа приликом монтаже опреме и ка-
сније при одржавању, минималне димензије просторије 
ТПС су 3x3m, са минималном корисном висином од 
2.1m. ТПС одвојити од осталог простора зидовима од 
чврстог материјала (бетон, цигла, блок) окреченим у 
бело, или, и изузетно, жичаном оградом са отворима 
малог промера. ТПС мора имати независан улаз у 
смислу приступа (спољни улаз или из заједничког 
простора) са металним вратима 200х100cm, са 
решетком за вентилацију. Екипама ЈКП „Топлана 
Шабац“ мора бити обезбеђен несметан и неогра-
ничен приступ преко целог дана. Просторија ТПС 
мора бити опремљена прикључцима на воду и ка-
нализациону мрежу. Прикључак на канализациону 
мрежу предвидети из сливне решетке на најнижој 
тачки у поду просторије. Уколико није могуће обезбе-
дити гравитациону канализацију, у поду просторије 
изградити сливну јаму димензија 40x40x40cm са 
пумпом за аутоматско избацивање воде капацитета 
минимално 1m3/h. Решење повезивања пумпе са 
канализационом мрежом треба да буде саставни део 
пројекта водовода и канализације. Вентилација про-
сторије ТПС треба да буде природна или принудна, а 
осветљење вештачко. 

Код пројектовања и изграде топлотне подстанице 
и вреловодног прикључка, поред набројаног уважити 
и тачке 1. до 3. Података о условима за пројекто-
вање који су у поглављу II приложених Података од 
интереса и услова за израду УП ЈКП „Топлана-
Шабац“. 
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I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 

УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

За изградњу свих планираних објеката, мини-
мално је неопходан приступ на површину јавне 
намене, као и обезбеђени прикључци на инфрастру-
ктурне мреже и објекте (минимално: електоенерге-
тика, водовод и канализација).  

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ 

ПДР се дефинишу следеће површине јавне 
намене: 

• парцела трафо станица: део кат.п.бр. 1947 КО 
Шабац. 

Остатак кат.п.бр. 1947 након препарцелације па-
рцеле за трафо станице и новоформирану кат.п.бр. 
1954 представља површину јавне намене - саобра-
ћајне површине. 

Границе површина јавне намене су дефинисане 
планом и координатама детаљних тачака.  

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту приро-
дног и културног наслеђа 

У складу са условима који су прибављени при-
ликом израде ПГР "Шабац" - ревизија (“Сл. гласник 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 18/15, 23/15 и 16/18), на подручју 
обухвата ПДР, нема природних нити непокретних 
културних добара. 

II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне 
средине 

Израда Стратешке процене утицаја планског 
документа на животну средину није потребна, у 
складу са Одлуком да се не израђује стратешка 
процена утицаја на животну средину за ПДР "Део 
блока 113 у Улици краља Милана" у Шапцу ("Сл лист 
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева" број 23/18), ценећи да се планом при-
марно утврђују услови за изградњу објеката јавне 
намене и стамбено-пословног објекта, у зони која је 
планом ширег подручја одређена за те намене. 

У складу са Мишљењем Одељења за инспекци-
јске и комунално-стамбене послове градске управе 
града Шапца, бр. 501-4-23/2016-08 од 07.06.2016, 
уколико се у будућности буду реализовали пројекти 
предвиђени Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 84/05), за 
исте је неопходно поднети захтев за одлучивање о 
потреби процене утицаја на животну средину, одно-
сно захтев за давање сагласности на студију о про-
цени утицаја на животну средину. Остали пројекти 
који се буду реализовали, а нису предвиђени поме-
нутом Уредбом, не смеју вршити никакве штетне 
утицаје на животну средину. 

У oквиру зоне пословања се мoгу oдвиjaти дeлa-
тнoсти кoje су у складу са доминантним и компати-
билним наменама које су дефинисане овим планом. 

Правилима уређења и правилима грађења овог 
плана утврђиване су мере за максималну заштиту 
локација становања у односу на негативне утицаје 
саобраћаја и стварању повољних микролокацијских 
услова (оријентација и волумен објеката). 

II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд 
пoжaрa 

Техничким условима МУП, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, 
бр. 217-17991/18-1 од 11.01.2019. дефинисано је 
следеће: 

- Пре издавања локацијских услова неопходно 
је од надлежног органа прибавити посебне услове у 
погледу мера заштите од пожара и експлозија за 
безбедно постављање објеката са запаљивим и го-
ривим течностима и запаљивим гасовима у складу са 
одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим те-
чностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", 
бр. 54/15) и одредбама чл. 16, став 1 Уредбе о 
локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15, 
114/15 и 117/18). 

- У поступку прибављања Локацијских услова, 
потребно је од надлежног органа за заштиту од 
пожара прибавити посебне услове у погледу мера 
заштите од пожара и експлозија сходно чл. 16, став 2 
Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", 
бр. 35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због специ-
фичности објекта, ПДР не може садржати све нео-
пходне могућности, ограничења и услове за изградњу 
објеката, односно све услове за заштиту од пожара и 
експлозија. 

- У погледу испуњености основних захтева 
заштите од пожара, приликом пројектовања и изгра-
дње објеката и то на начин утврђен посебним 
прописима и стандардима којима је уређена област 
заштите од пожара и експлозија и проценом ризика 
од пожара којим су исказане мере заштите од по-
жара за конструкцију, материјале, инсталације и опре-
мање заштитним системима и уређајима, објекти 
морају бити изведени у складу са Законом о заши-
тити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 
117/18). 

- Фазну градњу, уколико ће изградња трајати 
дуже, предвидети да свака фаза представља те-
хничко-технолошку целину која може самостално да 
се користи. 
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- Приступне саобраћајнице и платое око обје-
ката пројектовати за несметан прилаз ватрогасних 
возила и евакуацију, на основу важећег Правилника 
о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 8/95). 

- У делу објекта у коме је предвиђено угара-
жирање придржавати се Правилника о техничким 
нормативима за заштиту гаража за путничке аутомо-
биле од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ", бр. 
31/05). 

- Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу 
која се пројектуује у складу са Правилником о техни-
чким нормативима за инсталације хидрантске мреже 
за гашење објеката ("Сл. гласник РС" бр. 3/18). 

- Придржавати се Правилника о техничким но-
рмативима за заштиту нисконапонским мрежа и 
припадајућих трансформаторских станица ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 13/78 и 37/95). 

- Придржавати се Правилника о техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског на-
пона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95). 

- Придржавати се Правилника о техничким но-
рмативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96). 

- Реализацију објекта извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 87/93). 

- Реализацију објеката извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за детекцију експлозивних 
гасова и пара ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/93). 

- Реализацију објеката извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким мерама за погон 
и одржавање електроеенргетских постројења и 
водова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 41/93). 

- Придржавати се одредби Правилника о техни-
чким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 74/90), 
као и других правилника и стандарда са аспекта 
заштите од пожара који произилазе из наведених 
законских и подзаконских аката. 

II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлe-
мeнтaрних нeпoгoдa 

Превентивне мере заштите у смислу сеизми-
чности пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизми-
чности од 80 MKS приликом пројектовања, извођења 
или реконструкције објеката и свих других услова 
дефинисаних геолошким условима. Приликoм утвр-
ђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских ли-
ниja и услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су 
oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa 
oбjeкaтa. 

Превентивне мере заштите од леда, снега и 
других атмосферилија подразумевају: уређење и 
одржавање саобраћајних површина. Сваки објекат 
мора бити опремљен громобранском инсталацијом.  

I 1.6.5. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту 
људи и дoбaрa 

Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa 
плaнирaти у плaну jeстe мeрa склaњaњa запослених 
и становника. Препоручује се изградња подрумских 
просторија у стамбено-пословном објекту.  

II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА 

СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

Приликом пројектовања и изградње површине јавне 
намене, објеката који су у јавној употреби и објеката 
са више од десет стамбених јединица, неопходно је 
применити одредбе Правилника о техничким станда-
рдима планирања, пројектовања и изградње објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и Закона о спреча-
вању дискриминације особа са инвалидитетом 
Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 

II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ 
САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ 

На подручју обухвата ПДР нема објеката за које је 
потребно радити конзерваторске услове. 

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ 

Објекти у зависности од врсте и намене морају 
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржа-
вани на начин на који се обезбеђују прописана ене-
ргетска својства која су утврђена Правилником о 
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/11). 

Осим примене грађевинских материјала који 
испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на обје-
ктима високоградње у обухвату плана, дозвољено је 
постављање уређаја и апарата који омогућавају 
коришћење обновљивих извора енергије. На равним 
крововима се дозвољава постављање и "зелених 
кровова".  

II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Изградња објеката на парцелама се може вршити 
фазно, у складу са захтевима и потребама инве-
ститора. Инвеститор може променити редослед 
дефинисаних фаза али свака фаза треба да чини 
независну техничко-технолошку целину што је усло-
вљено и посебним условима.  
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II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења су дефинисана као општа и по-
себна правила према дефинисаним зонама. Правила 
грађења служе за регулисање изградње објеката и 
површина у оквиру границе ПДР, где се спровођење 
врши директно, издавањем Локацијских услова на 
основу овог плана. 

II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И 
МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 

ПДР се дефинишу следећи услови за парце-
лацију / препарцелацију: 

• Парцела трафо станица: Формирати једну 
парцелу за оба објекта трафо станице. Димензије 
парцеле су дефинисане графичким прилогом обзи-
ром на могућност приступа објектима и функцио-
налним потребама самог објекта. 

• Парцела стамбено-пословног објекта: Па-
рцела је дефинисана границама површина јавне 
намене и катастарском границом са кат.п.бр. 1955 
КО Шабац.  

Након препарцелације се формира остатак кат. 
п.бр. 1947 на којем се граде саобраћајне површине 
јавне намене (колске и пешачке).  

Границе површина јавне намене према површи-
нама стамбене намене су дефинисане графичким 
прилогом: нумеричким подацима (координатама 
детаљних тачака) и графичким прилогом „План 
грађевинских парцела“. За потребе парцелације и 
спровођења парцела у СКН, неопходно је, у складу 
са законом, урадити пројекте парцелације/препа-
рцелације за новоформирану парцелу стамбене 
намене (обрачунска површина која је дефинисана 
планом за потребе урбанистичких анализа од 704,5 
m2) и за новоформирану парцелу трафо станице 
(обрачунска површина која је дефинисана планом за 
потребе урбанистичких анализа од 79 m2) 

II 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Дефинишу се следећа правила грађења:  

С1 ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање и пoслoвaњe. Препоручује се фo-
рмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљу oбjeктa.  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Величина парцеле је дефинисана планом, границама парцела између јавног и оста-
лог земљишта. Границе парцела између јавног земљишта у обухвату плана и парцеле 
на којој ће се радити објекат (остало земљиште), дефинисане су координатама детаљних 
тачака. У складу са законом, тачне површине свих парцела се дефинишу пројектима 
парцелације и препарцелације чији је саставни део пројекат геодетског обележавања. 
Oбрачунска површина која је дефинисана планом за потребе урбанистичких анализа је 
704,5 m2. Није дозвољена парцелација на више парцела мање површине. 

Приступи 
пaрцeлaмa 

Грађевинска парцела мoрa имaти дирeктaн приступ до површине јавне намене, 
минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Услoви зa 
изгрaдњу oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa ли-
ниja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује 
условљену незастрту зелену површину. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

44% 

Грaђeвинскe 
линиje 

Грађевинске линије су утврђене ПДР и дефинисане графичким 
прилогом. Препуст грађевинских линија горњих етажа је дозвољен 
према сопственој парцели максимално 1,5м. Препусти над по-
вршинама јавне намене су дозвољени, максимално до 1/4 ширине 
тротоара. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Објекат се поставља на међу са кат.п.бр. 1955 до максималне 
дубине од 23м од регулационе линије са Улицом краља Милана 
(што је дефинисано планом ширег подручја). 

Спрaтнoст Максимално седам надземних етажа (П+5+Пс). 
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Мaксимaлни брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Максималан број стамбених јединица је условљен могућношћу 
обезбеђења паркинг места (1 стан = 1 паркинг место, уз могућност 
обезбеђења 20% од тог броја на површини јавне намене) и обе-
збеђењем 15% зелених површина на парцели. Идејним решењем 
је предвиђена изградња 27 стамбених јединица и три јединице 
пословног простора. 

Пaркирaњe За сваки стан је потребно обезбедити једно паркинг место. За сваких 70 м2 
пословног простора је потребно обезбедити по једно паркинг место. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина од минимално 15% унутар 
сопствене парцеле. Инвеститор је обавези да на сопственој парцели обезбеди место за 
контејнер (посуде) за смеће. 

Пoмoћни oбjeкти 
и гaрaжe 

Помоћни простор формирати унутар објекта. Није дозвољено постављање других 
објеката на парцели. Изнад рампе за улазак у гаражу је дозвољено постављање 
надстрешнице. 

Услови за 
ограђивање 

Парцелу је потребно оградити дуж међних линија. Ограђивање према улици није 
обавезно.  

Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије 
буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико удаље-
ност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна за несметано скретање 
возила која приступају парцели, улазну капију је потребно померити ка унутрашњости 
парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће имати приступ ко-
мплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине, али 
висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде. 

Висина уличне ограде износи максимално 1,6 м, с тим да висина пуног (зиданог) 
дела износи максимално 0,4 м, а преко те висине ограда може бити транспарентна или 
жива ограда од одговарајуће врсте биљака.  

Висина непрозирне ограде према суседу је 0,9 м а висина транспарентне ограде је 
до 140 цм. Висина живице је максимално 2,0м. Ограничавајући услов за подизање 
живице ове висине јесте постојање објекта на суседној парцели који има грађевинску 
дозволу којом су одобрени прозорски отвори. У том случају висина живице је 140 цм. 

У случајевима када инвеститор жели да постави нову ограду до регулације која не 
одговара дефинисаним условима, неопходно је да предходно прибави позитивно ми-
шљење Комисије за планове града Шапца. Комисија ће у тим случајевима ценити 
услађеност ограде у односу на функцију и архитектуру објекта на парцели и/или уме-
тнички изражај. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих 
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.  

 

II 2.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

У складу са могућношћу која је дата чланом 28. 
Закона о планирању и изградњи, овај план садржи и 
идејно решење планираног објекта.  

Идејно решење је доставио инвеститор а израдио 
га је Пројектни биро "Архитект" из Шапца, Предраг 
Даничић и Миодраг Даничић. Идејно решење је 
саставни део техничке документације плана и мора се 
испоштовати у погледу изгледа фасада и матери-
јализације. У случају било каквог одступања у било 
којој фази реализације, потребно је прибавити 
сагласност Комисије за планове града Шапца. 

Број станова и број јединица пословног простора је 
могуће мењати приликом израде техничке докуме-
нтације уз услов да се обезбеђују услови за парки-
рање и минимално условљене зелене површине. 

II 2.4. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

Нa пoдручjу oбухвaтa нису рaђeнa детаљна инжe-
њeрскo-гeoлoшкa истрaживaњa. За парцелу на којој 
ће се градити стамбено-пословни објекат, обавезна 
је израда посебног геомеханичког елабората којим 
ће се утврдити детаљни услови терена.  
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У складу са условима плана ширег подручја, oбу-
хвaт oвoг плaнa нaлaзи сe у oквиру рejoнa V. Услoви 
зa изгрaдњу у oквиру ове зоне су слeдeћи. 

Рejoн V 

Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зa-
сићeни вoдoм, сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни 
срeдњeг дo вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви 
и слaбo нoсиви. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

• Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3.0-5.0 %; 

• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaши-
нaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaби-
лнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa 
чeстo и муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa 
нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe 
и зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пo-
плaвнoг тaлaсa;  

• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи 
вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, нa oкo 
1.0 м дубинe, нeрeткo и при пoвршини; 

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и 
зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa, рeгу-
лaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa 
нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и 
рeфулaциoним пeскoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 80 и 7+0 MCS. 

Услoви изгрaдњe 

• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и 
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa нaгибимa 
дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo 
тлo; нeoпхoднo je прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a 
кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгу-
ћнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрe-
бнa je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм 
и шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je 
нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5.0-
8.0 l/sec;  

• Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или 
oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo нoси-
вoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe 
мoжe извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100.0 
kN/m2; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг 
грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг 
тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу 
дo 30.000 kN/m2; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa 
пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo; 

• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулa-
циjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa прeдхoднoм 
изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;  

• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, инду-
стриje, jaвних и спoртских нaмeнa, сa нaпoнимa 
вeћим oд 100.0 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмe-
љимa, aли je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa 
и збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:  

• Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинa-
стoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa мaсивнoм 
зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд  гру-
бoзрних грaнулaтa; 

• Oбjeкти грoбљa нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу, 
oсим нa лoкaлним узвишeњимa, изнaд нивoa вoдa 
мин. 3.0 м, укoликo тaквe лoкaциje пoстoje; 

• Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну 
збoг висoкoг нивoa вoдa и стaлнoг вoдoзaсићeњa тлa.   

• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из 
aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe нивoa 
aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa. 

II 1.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

Нема обавезе израде урбанистичког пројекта. За 
потребе изградње свих објеката и мрежа инфра-
структуре у обухвату ПДР, издаће се Локацијски 
услови, директно на основу овог урбанистичког плана. 

Уколико инвеститор одустане од идејног решења 
које је саставни део плана, у обавези је да за по-
требе изградње објекта изради урбанистички про-
јекат којим ће се дефинисати услови за изградњу 
новог објекта. 

Уколико инвеститор у току изградње измени 
фасаде обејаката које су дефинисани овим планом, 
дужан је да не измене прибави позитивно мишљење 
Комисије за планове града Шапца. 

II 1.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА 
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 

УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

Нема обавезе расписивања јавног архитектонско 
- урбанистичког конкурса за изградњу објекта на 
локацији.  

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИДПДР 

Саставни део ПДР су следећи графички прилози: 

Планирано стање:  

1. Граница обухвата ПДР, 

2. План намене површина са поделом на 
карактеристичне зоне, 

3. План регулације и нивелације, 

4. План мреже и објеката инфраструктуре- водо-
вод и канализација, 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 449 

 

 

5. План мреже и објеката инфраструктуре- еле-
ктро и телекомуникационе мреже, 

6. План грађевинских парцела 

7. Идејно решење објекта. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План детаљне регулације "Део блока 113 у Улици 
краља Милана" у Шапцу ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-147/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 14. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС" број 129/07), 
члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гла-
сник РС" број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 i 
145/14, 83/2018 i 31/2019) и члана 39. и члана 131. 
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" бр. 
5/19) Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
дана 26.06.2019. године, доноси 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОТУЋЕЊУ 
И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

У Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађе-
винског земљишта („Сл. лист града Шапца" број 4/15, 
19/16) у члану 24. после става 1., тачке 2. додаје се 
став 2., који гласи: 

„Лицима која, по основу једног решења и уговора 
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, 
прибављају више од 30 хектара, гарантни износ је 5 
% од почетне накнаде за отуђење земљишта, а 
плаћање накнаде за отуђење земљишта може им се 
одложити на период од две године од дана закљу-
чења уговора о отуђењу, уз достављање једног од 
следећих средстава обезбеђења: 

- неопозиве банкарске гаранције наплативе на 
први позив, без приговора, која гласи на укупан износ 
дуга и која је издата на рок који мора бити дужи три 
месеца од дана истека грејс периода или консти-
туише хипотеку првог реда на предметном земљишту у 
корист јединице локалне самоуправе. 

Протеком напред наведеног рока од две године, 
накнада за отуђење се мора платити у целости, а у 
противном, уговор ће се сматрати раскинутим и 

покренуће се поступак за поништај решења о оту-
ђењу земљишта, без права на повраћај гарантног 
износа". 

По уплати накнаде за отуђење у целости, за ЈП 
„Инфраструктура Шабац", односно за Град Шабац, 
настаје обавеза да изгради водоводну и канализа-
циону мрежу, дистрибутивну мрежу гасовода и право 
прикључка на 20 KV кабл, а трошкове прикључка на 
наведене објекте инфраструктутре сносиће стица-
лац, на основу услова које добије од надлежних 
јавних предузећа. 

Члан 2. 

Досадашњи став 2. у члану 24. Одлуке о отуђењу 
и давању у закуп грађевинског земљишта, постаје 
став 3. 

Члан 3. 

У свему осталом, одредбе Одлуке о отуђењу и 
давању у закуп грађевинског земљишта остају непро-
мењене. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-119/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу чланова 18, 26, 27. и 29. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС" бр. 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16-др. закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града 
Шапца" број 5/19) Скупштина града Шапца на се-
дници одржаној дана 26.06.2019, године, донела је 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 

ШАПЦА 

I У Одлуци о отуђењу непокретности из јавне 
својине града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 
8/2018) тачка 1. алинеја 1. мења се и гласи: 

• "зграда пословних услуга број 1, површине у 
основи 181м2, која се састоји од подрума, приземља 
у склопу којег се налази пословни простор у пов. од 
42м2, два спрата и поткровља, све постојеће на кат. 
парцели број 4770 КО Шабац, и кат. парцела број 
4770 КО Шабац укупне површине 189м2, све уписано 
у Лист непокретности број 12282 КО Шабац." 
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У истој тачки алинеја 2. брише се. 

II Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Сл. листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-120/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

020 

На основу члана 361. Закона о енергетици („Слу-
жбени гласник РС", број 145/2014 и 95/2018), члана 2. 
став 3. тачка 3. и члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС", број 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), и члана 39. и 131. Статута Града 
Шапца („Службени лист Града Шапца", број 5/2019), 
Скупштина града Шапца, на седници од 26.06.2019. 
године, донела је 

О Д Л У К У  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРОИЗВОДЊЕ, 
ДИСТРИБУЦИЈЕ И СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 

IОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђују услови и начин оба-
вљања енергетских делатности производње, дистри-
буције и снабдевања топлотном енергијом која се 
користи за грејање стамбених и пословних објеката, 
услови и начин испоруке и снабдевања топлотном 
енергијом купаца топлотне енергије на територији 
Града Шапца (у даљем тексту: Град), права и оба-
везе произвођача, дистрибутера, снабдевача и купаца 
топлотне енергије, уређује начин расподеле тро-
шкова са заједничког мерног места у топлотној по-
дстаници, одређује орган који даје сагласност на 
цене топлотне енергије и прописују други услови за 
обезбеђење поузданог и сигурног снабдевања ку-
паца топлотном енергијом, у складу са законом. 

Члан 2. 

Поједини појмови употребљени у овој одлуци 
имају следеће значење: 

1. „ грејана површина" је целокупна затворена 
површина пода независне функционалне целине 
крајњег купца топлотне енергије која је одређена 
пројектом или пројектом изведеног објекта, Уговором 
о снабдевању топлотном енергијом или мерењем 
површине грејаног простора које се врши на начин 
прописан Правилима о раду дистрибутивног система; 

2. „деловник трошкова" је документ којим се 
одређују удели крајњих купаца топлотне енергије у 

трошковима испоручене топлотне енергије, а која је 
испоручена преко заједничког мерила утрошка. Збир 
свих удела мора бити 100%; 

3. „дистрибутивни систем" је део система да-
љинског грејања који чини топловодна мрежа, при-
кључни топловоди, прикључна подстаница и уређаји 
и постројења који су њихови саставни делови; 

4. „дистрибуција топлотне енергије" је пре-
ношење топлотне енергије за даљинско грејање за 
више објеката или индустријску употребу помоћу 
топле воде кроз дистрибутивне системе; 

5. „ енергетска дозвола" је дозвола за изгра-
дњу енергетских објеката; 

6. „енергетски субјект" је правно лице, односно 
предузетник који обавља једну или више енергетских 
делатности; 

7. „ заједничка потрошња топлотне енергије" 
је количина топлотне енергије која се потроши у то-
плотној подстаници и кроз унутрашње грејне 
инсталације од мерила утрошка топлотне енергије до 
посебних делова зграде и количина топлотне ене-
ргије која је испоручена заједничким деловима зграде; 

8. „ зграда" јесте објекат са кровом и спољним 
зидовима, изграђена као самостална употребна 
целина која пружа заштиту од временских и спољиих 
утицаја, а намењена је за становање, обављаље 
неке делатности или за смештај и чување животиња, 
робе, моторних возила, опреме за различите прои-
зводне и услужне делатности и др. Зградама се 
сматрају и објекти који имају кров, али немају (све) 
зидове (нпр. надстрешнице), као и објекти који су 
претежно или потпуно смештени испод површине 
земље (склоништа, подземне гараже и сл,); 

9. „ контролно мерило утрошка топлотне 
енергије - контролни калориметар" је уређај којим 
се региструје количина утрошене топлотне енергије 
сваке стамбене или пословне јединице појединачно, 
Овако регистрована количина топлотне енергије 
служи за расподелу укупно испоручене количине 
топлотне енергије; 

10. „ контролор" је правно лице, односно преду-
зетник са којим крајњи купци топлотне енергије 
уговарају контролу, мерење и расподелу испоручене 
количине топлотне енергије, односно неку од ових 
делатности. Контролор може бити и енергетски 
субјект; 

11. „ крајњи купац топлотне енергије" је правно 
или физичко лице или предузетник који купује топло-
тну енергију за своје потребе;  

12. „ купац" је правно или физичко лице или 
предузетник који купује енергију или енергент за своје 
потребе или ради препродаје;  

13. „лиценца" је акт којим се утврђује испуње-
ност услова за обављање енергетских делатности 
прописаних Законом о енергетици; 

14. „млгистрални топловод" је део дистри-
бутивног система и служи за повезивање топлотног 
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извора са другим топловодима или за повезивање 
два топловода међусобно; 

15. „мерило утрошка топлотне енсргије - ка-
лориметар" је уређај којим се региструје количина 
испоручене топлотне енергије на месту предаје 
топлотне енергије у толлотној подстаници, у складу 
са позитивним законским прописима и Правилима о 
раду дистрибутивног система, а на коју може бити 
прикључен један или више купаца; 

16. „објекат"  јесте грађевина спојена са тлом, 
која представља физичку, функционалну, техничко - 
технолошку или биотехничку целину (зграде свих 
врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски обје-
кти, објекти инфраструктуре електронских комуни-
кација - кабловска канлизација, објекти комуналне 
инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други 
привредни објекти, објекти спорта и рекреације, 
гробља, склоништа и сл.); 

17. „објекат купца топлотпе енергије" је обје-
кат који је прикључен на дистрибутивни систем, а за 
који је издато Решење о одобрењу за прикључење, 
односно други одговарајући акт којим је одобрено 
прикључење објекта на систем даљинског грејања; 

18. „обрачунска грејана површина" је грејана 
површина на основу које се обрачунава накнада за 
даљинско грејање. У зависиости од висине просто-
рија, грејана површина се коригује „коефицијентом за 
висину просторије" који је утврђен у складу са 
Правилима о раду дистрибутивног система; 

19. „обрачунска грејна сезона" представља 
период од 1. августа до 31. јула следеће године у 
коме енергетски субјект обрачунава и фактурише 
услугу грејања за ту грејну сезону; 

20. „подстаница објекта" је део топлотне по-
дстанице који се састоји од регулационих и сигурно-
сних уређаја, те уређаја за припрему потрошне 
(санитарне) топле воде, разводних система и опреме 
за расподелу топлотне енергије за различите 
системе унутрашњих толотних уређаја; 

21.  „породична кућа" је зграда намењена за 
становање и користи се за ту намену, а састоји се од 
највише два стана;  

22. посебни део зграде" јесте посебна функци-
онална целина у згради која може да представља 
стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или 
гаражни бокс; 

23. „пословна зграда" је зграда која је наме-
њена за обављање делатности и користи се за ту 
намену, а састоји се од једног или више пословних 
простора; 

24. „пословни простор" је посебан део зграде 
који чини функционалну целину, састоји се од једне 
или више просторија намењених за обављање де-
латности и има засебан улаз; 

25. „прикључак на топловодну мрежу" чине 
прикључни топловод и топлотна подстаница којима 
се термоенергетска опрема крајњих купаца топлотне 
енергије физички повезује са дистрибутивним системом; 

26. „прикључна подстаница" је део топлотне 
подстанице који се састоји од запорних и мерних 
елемената, регулационих уређаја, мерила утрошка 
топлотне енергије и измењивача топлоте (код инди-
ректних подстаница); 

27. „прикључна снага" за појединачну топло-
тну подстаницу је називна снага прикључене унутра-
шње грејне инсталације која је дефинисана пројектом 
за извођење или пројектом изведеног објекта, ура-
ђених на основу енергетских услова за израду 
пројектне документације или на основу уговора о 
снабдевању топлотном енергијом; 

28. „прикључни топловод" је топловод који 
спаја магистрални топловод са једном топлотном 
подстаницом; 

29. „ систем даљинског грејања" је јединствен 
техничко - технолошки систем међусобно повезаних 
енергетских објеката, који служи за обављање дела-
тности производње и дистрибуције топлотне енергије. 
Систем даљинског грејања састоји се од топлотног 
извора и дистрибутивног система; 

30. „ снабдевање топлотном енергијом" је 
продаја топлотне енергије крајњим купцима; 

31. „ стамбена зграда" је зграда намењена за 
становање и користи се за ту намену, а састоји се од 
најмање три стана; 

32. „ стамбено-пословна зграда" је зграда која 
се састоји од најмање једног стана и једног посло-
вног простора; 

33. „ стан" је посебан део зграде који чини 
функционалну целину, састоји се од једне или више 
просторија намењених за становање и по правилу 
има засебан улаз; 

34. „ топловод" је енергетски објекат намењен 
дистрибуцији топлотне енергије до прикључне по-
дстанице. Топловод може бити магистрални и при-
кључни; 

35. „ топловодна мрежа" је део дистрибутивног 
система коју чини мрежа магистралних топловода; 

36. „ топлотна подстаница" је постројење које 
служи за мерење и предају топлотне енергије од 
топловодног прикључка до унутрашње грејне инста-
лације и састоји се од прикључне подстанице и по-
дстанице објекта; 

37. „ топлотни извори" су постројења која пре-
тварају примарну енергију горива у топлотну енергију 
радног медијума - воде; 

38. „ унутрашња грејна инсталација" је заје-
днички део зграде у смислу закона којим се уређује 
област становања и одржавања зграда и чине је 
топловодне инсталације и уређаји који се налазе иза 
топлотне подстанице у смеру кретања воде у 
напојном воду, а састоји се из разводне мреже са 
арматуром, циркулационих пумпи, уређаја и грејних 
тела у објекту; 
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39. „ уређај за индивидуалну регулацију темпе-
ратуре - термостатски вентил" је уређај којим се 
може подешавати (регулисати) потрошња топлотне 
енергије; 

40. „ уређај за утврђивање сопствене потро-
шње топлотне енергије - делитељ топлоте" је 
уређај којим се одређује удео сваког појединачног 
потрошача у укупно испорученој количини топлотне 
енергије. 

Члан 3. 

Делатност производње топлотне енергије, дистри-
буције топлотне енергије, управљања дистрибути-
вним системом и снабдевања топлотном енергијом 
тарифних купаца обухвата производњу, транспорт и 
испоруку топлотне енергије за грејање стамбених 
зграда и станова, пословних просторија и других 
посебних делова стамбене зграде и за припрему по-
трошне топле воде, из даљинског извора топлово-
дном мрежом до предајне станице, обухватајући и 
предајну станицу. 

Делатност дистрибуције топлотне енергије, упра-
вљања дистрибутивним системом за топлотну ене-
ргију и снабдевања топлотном енергијом обухвата и 
евентуално преузимање топлотне енергије од других 
произвођача топлотне енергије у циљу испоруке ове 
енергије тарифним купцима. Преузимање топлотне 
енергије врши се на основу закљученог писменог 
уговора о преузимању топлотне енергије који се 
мора заснивати на условима прописаним законом и 
овом одлуком. 

II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ 
ГРЕЈАЊА 

План развоја енергетике 

Члан 4. 

Планирање развоја енергетике за подручје Града 
Шапца се спроводи уз постоваље основних начела 
која су утврђена законом којим се уређује ефикасно 
коришћење енергије. Скупштина Града Шапца до-
носи план развоја енергетике којим се утврђују, 
поред осталог; потребе за топлотном енергијом на 
територији Града Шапца, као и услови и начин 
обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у 
складу са Стратегијом развоја енергетике Републике 
Србије, Програмом остваривања Стратегије и Акцио-
ним планом за енергетску ефикасност у Републици 
Србији. 

Енергетски субјекти који обављају делатност 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом тарифних купаца иа подручју града Шапца, 
на захтев организационе јединице Градске управе 
града Шапца (у даљем тексту: Градска управа) на-
длежне за послове енергетике, дужни су да тражене 
податке за израду Плана развоја из става 2. овог 
члана, доставе у року од 30 дана од дана доста-
вљања захтева. 

Развој система даљинског грејања  

Члан 5. 

Подручје снабдевања топлотном енергијом из 
система даљинског грејања на територији града 
Шапца одређује се урбанистичким планом у складу 
са прописима о планирању и изградњи. 

Планови развоја топлификационе мреже и гаси-
фикационе мреже морају бити међусобно усклађени. 

Енергетски објекти система даљинског грејања 
граде се по програму који садржи податке о врсти 
објекта, потребна средства и изворе финансирања, 
начин обезбеђења средстава, рок и динамику изгра-
дње, као и друге неопходне елементе (у даљем 
тексту: Програм изградње објеката топлификације). 

За издавање енергетске дозволе за изградњу 
енергетских објеката задужена је организациона 
јединица Градске управе града Шапца надлежна за 
послове енергетике, у складу са Законом о енерге-
тици. 

Програм изградње објеката топлификације до-
носи се за период од годину дана у складу са 
усвојеним Планом развоја енергетике Града Шапца 

IIIТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Енергетска дозвола 

Члан 6. 

Енергетски објекти за производњу топлотне ене-
ргије снаге преко 1 MW и објекти за дистрибуцију 
топлотне енергије граде се или реконструишу у 
складу са прописима којима се уређује просторно 
планирање и изградња објеката, техничким и другим 
прописима, а по претходно прибављеној енергетској 
дозволи. 

Енергетску дозволу за изградњу или реконстру-
кцију енергетских објеката из става 1. овог члана на 
територији града Шапца, издаје организациона једи-
ница Градске управе надлежна за послове енергетике. 

Члан 7. 

Захтев за издавање енергетске дозволе садржи 
податке прописане законом и подзаконским пропи-
сима. 

Енергетске делатности 

Члан 8. 

Енергетске делатности су производња топлотне 
енергије, дистрибуција топлотне енергије и снадбе-
вање топлотном енергијом. 

Лиценце 

Члан 9. 

Енергетски субјект може обављати енергетске 
делатности из члана 1. ове одлуке на територији 
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Града на основу лиценце коју издаје организациона 
јединица Градске управе надлежна за послове 
енергетике. 

Лиценца се издаје на захтев енергетског субјекта 
посебно за сваку енергетску делатност из члана 1. 
ове одлуке, у складу са законом и подзаконским про-
писима. 

Организациона јединица Градске управе надлежна 
за послове енергетике доноси решење о издавању и 
одузимању лиценци, контролише рад енергетског 
субјекта, врши продужење важења лиценце, води 
регистар издатих лиценци и обезбеђује јавност рада. 

Повлашћени произвођачи топлотне енергије 

Члан 10. 

Повлашћени произвођачи топлотне енергије су 
произвођачи који у процесу производње топлотне 
енергије користе обновљиве изворе енергије или 
отпад и при томе испуњавају услове у погледу ене-
ргетске ефикасности. 

Скупштина града Шапца доноси акт којим прописује 
услове за стицање статуса повлашћеног произво-
ђача топлотне енергије, критеријуме за утврђивање 
испуњености тих услова и утврђује начин и поступак 
стицања тог статуса. 

Одељење градске управе надлежно за послове 
енергетике спроводи поступак утврђивања статуса 
повлашћеног произвођача топлотне енергије на 
основу акта који је донела Скупштина града Шапца. 

Одељење градске управа надлежна за послове 
енергетике води регистар повлашћених произвођача 
топлотне енергије, који садржи податке о построје-
њима за производњу топлотне енергије, локацији на 
којој се налазе, инсталисаној снази топлане, времену 
предвиђеном за експлоатацију, условима изградње и 
експлоатације за то постројење, врсти примарног 
извора који користи и субјектима који обављају ене-
ргетску делатност производње топлотне енергије у 
тим објектима. 

Правила о раду дистрибутивног система 

Члан 11. 

Дистрибутер доноси Правила о раду дистрибу-
тивног система топлотне енергије (у даљем тексту: 
„Правила о раду") у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. Сагласност на Правила о раду 
даје Градско веће Града Шапца. 

Правилима о раду се нарочито утврђују: технички 
и други услови за прикључење купаца и произвођача 
топлотне енергије на дистрибутивни систем, места 
разграничења произвођача топлотне енергије, ди-
стрибутивног система и купаца, технички и други 
услови за безбедан погон дистрибутивног система и 
обезбеђивање поуздане и континуиране испоруке 
топлотне енергије купцима, поступци у кризним си-

туацијама начин мерења и расподеле топлотне 
енергије, као и друга питања од значаја за дистри-
буцију топлотие енергије крајњем купцу. 

Правила о раду из става 1. ове одлуке, објављују 
се у „Службеном листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева", као и на инте-
рнет страници дистрибутера топлотне енергије. 

IV ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА И 
СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Производња monлomne снергије  

Члан 12. 

Произвођач топлотне енергије је енергетски 
субјект који обавља делатност производње топлотне 
енергије. 

Произвођач топлотне енергије је дужан да своје 
производне капацитете одржава у исправном стању, 
обезбеди њихову сталну погонску и функционалну 
способност и безбедно коришћење у складу са те-
хничким и другим прописима који се односе на 
услове експлоатације те врсте објеката и инстала-
ција, њихову безбедност и услове заштите животне 
средине утврђене законом и другим прописима. 

Произвођач топлотне енергије у обављању де-
латности производње користи своје производне 
капацитете или производне капацитете других ене-
ргетских субјеката. 

У случају када произвођач топлотне енергије 
користи производне капацитете других енергетских 
субјеката, њихови међусобни односи уређују се 
уговором. 

Члан 13. 

Произвођач топлотне енергије коме је актом о 
оснивању или актом о поверавању обављања де-
латности производње топлотне енергије утврђена 
обавеза производње топлотне енергије за крајње 
купце топлотне енергије, дужан је да произведену 
топлотну енергију испоручује енергетском субјекту 
који обавља делатност снабдевања крајњих купаца 
топлотном енергијом, према потребама крајњих 
купаца топлотне енергије. 

Произвођач топлотне енергије из става 1 овог 
члана и енергетски субјект који обавља делатност 
снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, 
ако се те делатности не обављају у истом правном 
субјекту, закључују у писаној форми уговор о продаји 
топлотне енергије за потребе крајњих купаца то-
плотне енергије за период од годину дана. 

Члан 14. 

Термоенергетска опрема произвођача топлотне 
енергије коју користи за обављање основне дела-
тности, садржи: 

- топлотне изворе, 
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- мерила утрошка топлотне енергије за предату 
топлотну енергију из производних извора који су у 
саставу енергетског субјекта, 

- пумпне станице топлотног извора. 

Дистрибуција топлотне енергије 

Члан 15. 

Дистрибутер топлотне енергије је енергетски су-
бјект који обавља делатност дистрибуције топлотне 
енергије и дужан је да врши ту делатност свим 
купцима топлотне енергије на подручју на којем је 
обавља на принципима јавности и недискриминације. 

Енергетски субјект који обавља енергетску дела-
тност дистрибуције топлотне енергије, дужан је да 
води засебан рачун за делатност дистрибуције, 
уколико више од једног енергетског субјекта користи 
тај дистрибутивни систем. 

Члан 16. 

Термоенергетска опрема дистрибутера топлотне 
енергије коју користи за обављање основне дела-
тности, садржи: 

- топловодну мрежу, прикључни топловод, 

- топлотну подстаницу, 

- уређаје и постројења који су њихови саставни 
делови. 

Члан 17. 

Дистрибутер топлотне енергије је дужан да 
дистрибутивни систем експлоатише рационално и 
економично. 

Уградњу, проверавање исправности и тачност 
рада, као и одржавање мерних елемената и мерила 
утрошка топлотне енергије у прикључној подстаници 
врши дистрибутер топлотне енергије. 

Члан 18. 

Дистрибутер топлотне енергије је дужан да одр-
жава и благовремено обавља ремонт и друге радове 
на термоенергетској опреми коју користи за оба-
вљање основне делатности, као и вршење по-
требних проба функционисања ове опреме, а у циљу 
несметаног функционисања целог система даљи-
нског грејања. 

Снабдевање топлотном енергијом 

Члан 19. 

Снабдевач топлотном енергијом је енергетски 
субјект који обавља делатност снабдевања топло-
тном енергијом. 

Снабдевач топлотном енергијом одговоран је за 
обезбеђивање довољних количина топлотне ене-
ргије потребне за снабдевање крајњих купаца. 

Снабдевач топлотном енергијом дужан је да: при-
купља податке о количини испоручене топлотне 
енергије крајњим купцима, друге потребне податке за 

израду обрачуна испоручене; количине топлотне 
енергије, и да обезбеди доставу рачуна и наплату 
топлотне енергије крајњим купцима. 

Снабдевач топлотном енергијом води и ажурира 
евиденцију крајњих купаца топлотне енергије. 

Члан 20. 

Граница између топлотне подстанице и кућних 
грејних инсталација, гледано у смеру струјања топле 
воде, је на разводном воду на месту физичког изла-
ска цевововодног развода из простора у коме је сме-
штена топлотна подстаница односно котларница у 
случају да иста чини део система даљинског грејања. 

Крајњи купац топлотне енергије 

Члан 21. 

Термоенергетска опрема крајњих купаца топло-
тне енергије, садржи: 

- заједнички део кућне грејне инсталације, 

- део кућне грејне инсталације у посебним 
деловима зграде а који је повезан са заједничким 
делом кућне грејне инсталације. 

Управљање унутрашњом грејном инсталацијом, 
као заједничким деловима зграде врши: 

1. власник, за зграде било које намене у којима 
је једно лице искључиви власник свих делова зграде; 

2. власници посебних делова, за породичне 
куће; 

3. стамбена заједница преко својих органа или 
професионални управник коме су поверени послови 
управљања, у стамбеној згради која има заједничке 
делове зграде и најмање два посебна дела чији су 
власници различита лица; 

4. власници посебних делова преко својих 
органа, у зградама које немају ниједан посебан део 
намењен за становање. 

Послови одржавања унутрашње грејне инстала-
ције уговором се поверавају правном лицу, односно 
предузетнику који је регистрован за обављање те 
врсте послова или енергетском субјекту. 

Плаћање трошкова електричне енергије утро-
шене за рад топлотне подстанице врши дистрибутер 
топлотне енергије, уколико постоји посебно мерило 
утрошка електричне енергије само за топлотну 
подстаницу. 

Члан 22. 

Уградњу и измене на термоенергетској опреми 
инвеститора и крајњег купца може вршити само 
правно лице или предузетник који су уписани у 
одговарајући регистар за извођење радова, сходно 
одредбама закона којим се уређује изградња обје-
ката и прописима који су донети на основу њега. 

Члан 23. 

По завршеној уградњи унутрашње грејне инста-
лације морају бити извршена сва потребна пробна 
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испитивања и сачињене све изјаве и записници о 
пробним испитивањима, а у складу са Правилима о 
раду. 

Члан 24. 

Лица из члана 21. став 2 ове одлуке, дужна су да 
своју термоенергетску опрему припреме за грејну 
сезону најкасније до 20. септембра текуће године. 

Лица из члана 21. став 2 ове одлуке, дужна су да 
надокнаде штету дистрибутеру топлотне енергије 
насталу на термоенергетској опреми дистрибутера 
која је проузрокована нестручном интервенцијом на 
својој термоенергетској опреми. 

Члан 25. 

Крајњи купац топлотне енергије је дужан да 
снабдевачу топлотне енергије пријави статусне и 
власничке промене које утичу на односе између 
снабдевача и крајњег купца, у року од 15 дана од 
дана када је промена настала. 

Уколико је разлог за настанак статусне и вла-
сничке промене рушење или раскид уговора о 
снабдевању, крајњи купац топлотне енергије има 
обавезу измирења трошкова грејања насталих у 
периоду до дана настанка промене. 

Уколико је разлог за настанак статусне и вла-
сничке промене продаја, односно отуђење објекта из 
својине, крајњи купац топлотне енергије има обавезу 
измирења трошкова грејања за период до завршетка 
месеца у коме је промена пријављена енергетском 
субјекту, када обавеза плаћања трошкова грејања 
прелази на новог власника објекта. 

Снабдевач топлотном енергијом је у обавези да 
након поднете пријаве из става 1 овог члана изврши 
коначан обрачун за испоручену топлотну енергију и 
достави га крајњем купцу топлотне енергије. 

Угрожени купац топлотне енергије 

Члан 26. 

Купац топлотне енергије, коме се испоручује 
топлотна енергија, може стећи статус угроженог 
купца, под условом да је купац поднео захтев на 
основу кога је организациона јединица Градске 
управе града Шапца надлежна за социјална питања 
издала акт о стицању статуса угроженог купца. 

Критеријуми, начин заштите, услови, рокови и по-
ступак за утврђивање статуса угроженог купца 
топлотне енергије, извор и начин обезбеђивања 
средстава за снабдевање одређеном количином 
топлотне енергије, под посебним условима и начин 
вођења евиденције угрожених купаца прописују се 
правилником који на предлог организационе је-
динице Градске управе надлежне за социјалпа 
питања, доноси Градско веће Града Шапца. 

Правилник из претходног става се доноси за 
грејну сезону. 

V ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДИСТРИБУТИВНИ 
СИСТЕМ 

Услови за пројектовање и прикључење  

Члан 27. 

Прикључење објеката тарифних купаца топлотне 
енергије на дистрибутивни систем даљинског грејања 
врши се под условима и на начин прописан законом, 
овом одлуком и Правилима о раду дистрибутивног 
система, а у складу са стандардима и техничким 
прописима који се односе на услове прикључења.. 

Члан 28. 

На основу захтева инвеститора, управа надлежна 
за издавање грађевинске дозволе издаје локацијске 
услове којима се утврђују услови за прикључење 
објекта на дистрибутивни систем. 

Управа из става 1. овог члана у поступку изда-
вања локацијских услова прибавља од енергетског 
субјекта по службеној дужности, у законом предви-
ђеном року, Услове за пројектовање и прикључење. 

Услови за пројектовање и прикључење из става 2. 
овог члана важе две године од дана издавања. 

Члан 29. 

Условима за пројектовање и прикључење утврђују 
се технички захтеви који се односе на пројектовање и 
извођење кућне грејне инсталације, начин и место 
прикључења објекта на систем даљинског грејања. 
Услови се издају у складу са Правилима о раду 
дистрибутивног система. 

Услове за пројектовање и прикључење на захтев 
надлежног органа издаје енергетски субјект у року од 
15 дана од дана подношења захтева. 

Инвеститор објекта је дужан да техничку докуме-
нтацију изради према добијеним условима. 

Одобрење за прикључење 

Члан 30. 

За прикључење објекта на дистрибутивни систем, 
инвеститор је обавезан да од стране енергетског 
субјекта, на чији дистрибутивни систем жели при-
кључење, прибави Решење о одобрењу за прикљу-
чење на систем даљиског грејања. 

Уколико инвеститор или лица из члана 21. став 2 
ове одлуке изврше измене на већ прикљученој 
термоенергетској опреми које за последицу могу 
имати измену прикључне снаге или промену начина 
рада, дужни су да прибаве измењено Решење о 
одобрењу за прикључење. 

Члан 31. 

Начин и поступак подношења захтева за 
издавање Решења о одобрењу за прикључење, као и 
измењеног Решења о одобрењу за прикључење 
дефинисани су Правилима о раду. 
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Члан 32. 

Садржина Решења о одобрењу за прикључење, 
као и начин и поступак издавања Решења дефини-
сани су Правилима о раду. 

Решење из става 1 овог члана може се оспо-
равати пред надлежним судом. 

Члан 33. 

Након добијања Решења о одобрењу за прикљу-
чење, инвеститор са енергетским субјектом потписује 
Уговор о прикључењу на СДГ. 

Садржина Уговора из става 1 овог члана, дефи-
нисана је Правилима о раду. 

Члан 34. 

У случају потребе за прикључењем градилишта, 
као и објеката за које је одобрен пробни рад у складу 
са посебним законом, може се издати Решење о 
одобрењу за привремено прикључење објекта. 

Услови, начин и поступак издавања Решења о 
одобрењу за привремено прикључење дефинисани 
су Правилима о раду. 

Прикључење на топловодну мрежу 

Члан 35. 

Изградња прикључка на топловодну мрежу врши 
се на основу Захтева за изградњу прикључка на 
топловодну мрежу који подноси инвеститор, а након 
потписивања Уговора о изградњи недостајуће 
инфраструктуре, у складу са поступком који је утвр-
ђен посебним законом којим се уређује изградња 
објеката и прописима који су донети на основу њега. 

Начин и поступак подношења Захтева за изгра-
дњу прикључка на топловодну мрежу, садржина 
захтева, као и садржина Уговора о пројектовању и 
изградњи прикључка на топловодну мрежу дефини-
сани су Правилима о раду. 

Члан 36. 

Подносилац захтева за изградњу прикључка на 
топловодну мрежу има обавезу плаћања накнаде за 
прикључак на топловодиу мрежу. 

Висину накнаде из става 1 овог члана утврђује 
дистрибутер топлотне енергије посебном одлуком, у 
складу са Правилником за одређивање висине 
накнаде за прикључак на топловодну мрежу, који на 
предлог организационе јединице Градске управе 
града Шапца надлежне за послове енергетике 
доноси Градско веће Града Шапца. 

Правилником из става 2 овог члана утврђују се 
начин и ближи критеријуми за обрачун накнаде за 
прикључак на топловодну мрежу. 

Сагласност на одлуку из става 2 овог члана даје 
Градско веће Града Шапца у року од 15 дана од дана 
достављања одлуке од стране енергетског субјекта. 

Правилник за одређивање висине накнаде за при-
кључак на топловодну мрежу и Одлука за утврђи-
вање висине накнаде за прикључак на топловодну 
мрежу објављују се у "Службеном листу Града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

Прикључење објекта 

Члан 37. 

Управа надлежна за издавање грађевинске до-
зволе, упућује дистрибутеру захтев инвеститора за 
прикључење објекта на дистрибутивни систем. 

Енергетски субјект је дужан да изврши прикљу-
чење на дистрибутивни систем у року од 15 дана од 
дана пријема захтева, ако су испуњени сви крите-
ријуми из услова за пројектовање и прикључење. 

По завршетку прикључења енергетски субјект 
доставља извештај о прикључењу на дистрибутивни 
систем управи надлежној за издавање грађевинске 
дозволе. 

Даном прикључења, у оперативном и власничком 
смислу, прикључак на топловодну мрежу постаје део 
јединственог дистрибутивног система даљинског 
грејања којим управља енергетски субјект. 

Члан 38. 

Након извршеног прикључења на дистрибутивни 
систем, инвеститор подноси енергетском субјекту 
Захтев за почетак испоруке топлотне енергије 
објекту. 

Захтев из става 1. овог члана обавезно садржи: 
пројекат изведеног објекта топлотне подстанице и 
кућне инсталације, податке о уграђеној опреми на 
кућним инсталацијама, податке о сопственим ме-
рилима топлоте, податке о прикљученој снази и 
грејној површини делова објекта, као и податке о 
власницима односно будућим купцима. 

Ближи услови за садржај захтева из става 2. овог 
члана прописују се Правилима. 

Енергетски субјект пре почетка испоруке топлотне 
енергије објекту проверава исправност топлотне 
подстанице и кућних инсталација, испуњеност крите-
ријума из услова за пројектовање и прикључење, као 
и изведено стање према достављеном пројекту 
изведеног објекта. 

Енергетски субјект је дужан да отпочне испоруку 
топлотне енергије за грејање објекту у року од 15 
дана од дана пријема захтева, ако је захтев поднет у 
току грејне сезоне и ако су испуњени сви услови из 
става 4. овог члана. 

Поступак почетка испоруке топлотне енергије 
објекту ближе се одређује Правилима о раду. 

Члан 39. 

За објекте који према извештају о прикључењу на 
дистрибутивни систем испуњавају услове за при-
кључење, инвеститор може поднети енергетском 
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субјекту Захтев за испоруку топлотне енергије за 
грејање објекта у изградњи, због завршних унутра-
шњих радова у току грејне сезоне. 

Испорука топлотне енергије из става 1. овог члана 
врши се уколико за то постоје техничке могућности и 
ако комисија енергетског субјекта увидом у стање на 
објекту констатује да се изводе завршни унутрашњи 
радови и да објекат није усељен. 

Уговор о испоруци топлотне енергије за грејање 
објекта у изградњи закључује се на одређено време, 
са максималним роком важења до истека текуће 
грејне сезоне, и не може се продужити. 

Члан 40. 

Почетком испоруке топлотне енергије објекту 
започиње пробни рад топлотне подстанице и кућне 
инсталације. 

Обавеза инвеститора је да у току пробног рада 
регулише кућну инсталацију, а енергетског субјекта 
да регулише топлотну подстаницу и региструје 
постигнуте параметре. 

У случају да се у току пробног рада на кућним 
инсталацијама и/или на топлотној подстаници не 
могу постићи пројектни услови, обавеза је инве-
ститора да у року од 15 дана од дана констатовања 
недостатака отклони недостатке на кућним инста-
лацијама, а обавеза енергетског субјекта да отклони 
недостатке на топлотној подстаници. 

Када инвеститор и енергетски субјект не могу да 
постигну сагласност о узроцима због којих се не 
постижу пројектни услови и/или када инвеститор и 
енергетски субјект поступе у складу са ставом 4. овог 
члана, а не постижу се пројектни услови, узрок утвр-
ђује за то овлашћена институција. 

У периоду пробног рада инвеститор је дужан да 
енергетском субјекту плаћа трошкове за испоручену 
топлотну енергију за цео објекат, обрачунате на 
основу јединичних цена утврђених у складу са 
Методологијом из члана 79 ове Одлуке. 

Пробни рад може трајати најдуже једну грејну 
сезону. Обавеза је инвеститора да прати резултате 
пробног рада у складу са законом којим се уређује 
област планирања и изградње. 

Члан 41. 

Када инвеститор и енергетски субјект изврше 
регулацију кућних инсталација и топлотне подста-
нице, потписују записник о завршетку пробног рада. 

Даном потписивања записника из става 1. овог 
члана почиње да тече гарантни рок на сву уграђену 
опрему и изведене радове на кућним инсталацијама, 
који траје 24 месеца. 

Члан 42. 

Енергетски субјект преузима на коришћење про-
сторију у којој се налази топлотна подстаница, без 
надокнаде. 

Након преузимања на коришћење просторије из 
става 1. овог члана, приступ просторији у којој је 
смештена топлотна подстаница дозвољен је само 
овлашћеним лицима енергетског субјекта. 

Изузетно од става 2. овог члана, приступ у про-
сторију у којој је смештена топлотна подстаница 
дозвољен је и власнику објекта, односно предста-
внику органа управљања објектом, ради увида у 
стање на мерилу утрошка топлотне енергије и у 
поступку по рекламацији на испоручену топлотну 
енергију. 

Без присуства овлашћеног лица енергетског су-
бјекта, приступ просторији у којој је смештена 
топлотна подстаннца дозвољен је само у случају 
опасности, о чему се без одлагања мора обавестити 
енергетски субјект. 

Члан 43. 

На основу записника из члана 41. ове одлуке, 
енергетски субјект је дужан да са купцем закључи 
уговор о продаји топлотне енергије (у даљем тексту: 
Уговор о продаји). 

Ако уговор из става 1. овог члана није закључен, 
сматра се да је уговорни однос између енергетског 
субјекта и купца настао даном почетка испоруке 
топлотне енергије, односно даном почетка пружања 
комуналне услуге. 

Члан 44. 

Уговором о продаји регулишу се права и обавезе 
енергетског субјекта и купца у вези са грејањем 
објекта и припремом топле потрошне воде. 

За станове и пословне просторе које инвеститор 
није продао, трошкове испоруке топлотне енергије 
сноси сам инвеститор, под условима који важе за 
власнике станова или пословних простора. 

Члан 45. 

Уговор о продаји закључује се у писаној форми и 
нарочито садржи: време прикључења, права и оба-
везе у погледу количине топлотне енергије која се 
испоручује, динамике и квалитета испоруке, трајање 
уговора и услове продужења уговора, права и обавезе 
у случају престанка и отказа уговора, обавезе ене-
ргетског субјекта према купцу у случају неиспуњења 
обавеза у погледу квалитета и континуитета испо-
руке, обавезе купца у случају неиспуњења, односно 
неуредног испуњења обавеза плаћања, услове и 
начин преузимања и коришћења енергије, права и 
обавезе у случају привремене обуставе испоруке 
топлотне енергије, начина мерења, обрачуна и 
услова плаћања преузете топлотне енергије, начин 
информисања о промени тарифа, цена и других 
услова испоруке и коришћења топлотне енергије, као 
и друге елементе. 

Члан 46. 

Уговор о продаји закључује се на неодређено 
време, осим ако се уговорне стране не договоре 
другачије. 
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Купац може писаним путем отказати Уговор о 
продаји у складу са условима за искључење наве-
деним у овој одлуци, са отказним роком до 30 дана. 

Енергетски субјект раскида Уговор о продаји из 
става 2. овог члана са првим следећим обрачунским 
периодом, у складу са овом одлуком. 

VI ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛОВА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ 
СИСТЕМА 

Члан 47. 

Енергетски субјект је дужан да енергетске објекте 
система даљинског грејања, укључујући и топлотну 
подстаницу, експлоатише рационално и економично 
и да их одржава у исправном стању. 

Члан 48. 

Приликом реконструкције или одржавања делова 
система даљинског грејања, енергетски субјект је 
дужан да се руководи начелима ефикасног кори-
шћења енергије у складу са законом којим се уређује 
ефикасно коришћење енергије. 

Енергетски субјект је дужан да у складу са ставом 
1. овог члана предузима мере за: 

- побољшање енергетске ефикасности, спро-
водећи економски оправдане мере које стварају 
највеће енергетске уштеде у најкраћем временском 
периоду, 

- успостављање и примену критеријума ефика-
сног коришћења енергије, 

- испуњавање обавеза дистрибутера топлотне 
енергије, 

- повећање сигурности снабдевања топлотном 
енергијом. 

Члан 49. 

Ремонт и друге радове на енергетским објектима 
и опреми система даљинског грејања, ради припре-
мања за наредиу грејну сезону обавља енергетски 
субјект по престанку грејне сезоне и исте мора 
завршити до 30. септембра текуће године. 

У времену од 1. до 10. октобра енергетски субјект 
је дужан да изврши пробу функционисања свих 
енергетских објеката и опреме система даљинског 
грејања. 

Члан 50. 

Кућне грејне инсталације објекта који је прикљу-
чен на даљински систем морају се одржавати у 
исправном стању. 

Сви радови на кућним инсталацијама, укључујући 
адаптације и реконструкције појединачних станова 
или пословних простора, могу се извести у периоду 
од 3. маја до 1. септембра текуће године. 

Захтев за пражњење кућних инсталација за 
извођење радова из става 2. овог члана подноси 

купац на обрасцу који се преузима у просторијама 
енергетског субјекта, или са интернет сајта пре-
дузећа. 

Захтев из става 3. овог члана потписује и оверава 
орган управљања објектом. 

Члан 51. 

О одржавању кућних грејних ннсталација стара се 
власник објекта, односно орган управљања објектом, 
у складу са законом којим се уређује област ста-
новања и одржавања зграда. Послове одржавања 
власник објекта, односно орган управљања објектом, 
уговором поверава енергетском субјекту, другом пра-
вном лицу или предузетнику који је регистрован за 
обављање те врсте послова. 

За одржавање кућних грејних инсталација које се 
повери енергетском субјекту уговара се посебна 
накнада, 

Власник објекта, односно орган управљања обје-
ктом, који послове из става 2. овог члана повери 
другом привредном друштву или предузетнику, ду-
жан је да о томе обавести енергетски субјект у року 
од 15 дана од дана поверавања послова. 

Обавеза власника објекта, односно органа упра-
вљања објектом, јесте да између две грејне сезоне, у 
периоду од 3. маја до 1. септембра текуће године, 
отклони све уочене недостатке на кућиим инстала-
цијама. 

У изузетним случајевима, по пријему писаног 
захтева купца, уз сагласност органа управљања 
објектом, Енергетски субјект може дозволити пра-
жњење кућних инсталација и у периоду грејне сезоне 
када су спољашње температуре више од 5°Ц, али не 
дуже од осам сати. 

Купац који је подносилац захтева, дужан је да 
измири трошкове пражњења и пуњења кућних инста-
лација Енергетском субјекту, без обзира на време 
трајања радова на кућним инсталацијама. 

Члан 52. 

У просторије у којима је смештена топлотна 
подстаница дозвољен је приступ само овлашћеним 
лицима енергетског субјекта, другог привредног дру-
штва или предузетника који одржава кућне грејне 
инсталације, односно овлашћеном лицу органа упра-
вљања објектом. 

Кључ од улаза у просторију где је смештена то-
плотна подстаница налази се код енергетског субјекта. 
На писмени захтев власника, односно органа упра-
вљања објектом, други примерак кључа енергетски 
субјект може предати лицу које одреди орган упра-
вљања зградом, у омоту запечаћеном од стране 
енергетског субјекта. 

Без присуства овлашћеног лица енергетског 
субјекта дозвољен је приступ топлотној подстаници 
само у случају опасности о чему се одмах мора оба-
вестити енергетски субјект. 
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VII НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПОУЗДАНОГ И 
КОНТИНУИРАНОГ СНАБДЕВАЊА КРАЈЊИХ 

КУПАЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 53. 

Енергетски субјект је дужан да организује рад и 
пословање на начин којим се обезбеђује поуздано, 
трајно и континуирано снабдевање крајњих купаца 
топлотном енергијом. 

Енергетски субјекат је дужан да крајњем купцу 
испоручује топлотну енергију за грејање простора у 
току грејне сезоне и обезбеђује му на мерном уређају 
у прикључној подстаници потребну количину топло-
тне енергије, у складу са инсталисаном снагом. 

Снабдевање крајњих купаца топлотном енергијом 
не може се ускратити осим у случајевима и под 
условима утврђеним законом и овом одлуком. 

У извршавању обавеза из става 1. овог члана, 
енергетски субјект је дужан да предузима све по-
требне мере на одржавању енергетских објеката 
система даљинског грејања ради обезбеђења њихове 
сталне исправности и безбедног функционисања. 

Члан 54. 

Ако дође до поремећаја или прекида у снабде-
вању крајњих купаца топлотном енергијом услед 
више силе или квара на енергетским објектима 
система даљинског грејања, или других разлога који 
се нису могли предвидети, односно спречити, ене-
ргетски субјект је обавезан да без одлагања пре-
дузме мере на отклањању узрока и последица 
поремећаја, односно прекида у снабдевању. 

Мере које енергетски субјект предузима у случа-
јевима из става 1. овог члана, су нарочито: 

1. снабдевање крајњних купаца топлотном ене-
ргијом, уколико је то могуће, пребацивањем на друге 
топлотне изворе. 

2. радно ангажовање запослених на отклањању 
узрока и последица поремећаја, односно разлога 
због којих је дошло до прекида у снабдевању крајњих 
купаца топлотном енергијом, као и да по потреби 
ангажује трећа лица у обезбеђењу услова за конти-
нуирано снабдевање крајњих купаца топлотном 
енергијом; 

3. хитна поправка и замена инсталација и опре-
ме којима се обезбеђује исправност енергетских 
објеката система даљинског грејања, као и њихова 
заштита од даљих хаварија; 

4. привремено ограничење или забрана кори-
шћења кућних грејних инсталација, енергетских обје-
ката односно делова енергетских објеката система 
даљинског грејања; 

5. предузимање других мера које утврде надле-
жни органи града Шапца. 

Енергетски субјект је дужан је да преко средстава 
јавног информисања одмах обавести крајње купце о 
разлозима прекида или поремећаја у снабдевању 

топлотном енергијом, о времену трајања прекида 
или поремећаја у снабдевању, као и да крајњим ку-
пцима пружи потребна посебна упутства. 

Члан 55. 

Ако се прекид у снабдевању топлотном енергијом 
планира због извођења радова на изградњи, реко-
нструкцији или одржавању енергетских објеката си-
стема даљинског грејања, или због прикључења 
нових крајњих купаца, енергетски субјект је дужан да 
о томе благовремено обавести крајње купце преко 
средстава јавног информисања, а најкасније 24 часа 
пре очекиваног прекида у снабдевању, 

Члан 56. 

Ако дође до поремећаја или прекида у снабде-
вању топлотном енергијом због околности из члана 
54. став 1. и члана 55. ове Одлуке, енергетски субјект 
је обавезан да истовремено са предузимањем мера, 
обавести Градску управу надлежну за послове 
енергетике. 

Енергетски субјект је обавезан да предузимање 
мера из члана 54. став 2. ове Одлуке и радова из 
члана 55. ове Одлуке, организује тако да прекид у 
снабдевању топлотном енергијом траје временски 
што краће. 

Члан 57. 

Ако се у енергетском субјекту организује штрајк, 
енергетски субјект је обавезан да у складу са 
законом и актом надлежног органа Града обезбеди 
минимум процеса рада у обављању делатности, а 
нарочито, обављање послова на отклањању хава-
рија на енергетским објектима система даљинског 
грејања. 

VIII УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА 
КРАЈЊИХ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 58. 

Енергетски субјект је обавезан да крајњем купцу 
испоручује топлотну енергију за грејање стамбених и 
пословних просторија у току грејне сезоне, у складу 
са закљученим уговором о продаји топлотне енергије 
(купцу), односно уговором о снабдевању топлотном 
енергијом. 

Енергетски субјект је дужан да врши дистрибуцију 
топлотне енергије свим крајњим купцима на подручју 
на којем обавља делатност и да управља дистрибу-
тивним системом на принципима јавности и неди-
скриминације. 

Грејна сезона за снабдевање топлотном ене-
ргијом за грејање стамбених и пословних просторија 
почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. 

Изузетно, од става 3. овог члана, у периоду од 1. 
до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја, објекти ће 
се грејати у дане за које у задњој прогнози претхо-
дног дана или у првој прогнози тог дана Републички 
хидрометеоролошки завод прогнозира средњу дне-
вну температуру 12°Ц или нижу. 
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Члан 59. 

Грејни дан за снабдевање топлотном енергијом 
траје од 6 до 21 час, а суботом и недељом од 7 до 22 
часа и у том периоду одржавају се прописане темпе-
ратуре. 

Енергетски субјект може у току грејног дана пре-
кинути испоруку топлотне енергије услед повољне 
спољне температуре, под условом да се одржавају 
прописане температуре из члана 60. ове Одлуке. 

При ниским спољним температурама у циљу за-
штите енергетских објеката система даљинског 
грејања и постизања температура прописаних чла-
ном 60. ове Одлуке, енергетски субјект је дужан да 
продужи грејни дан или да врши непрекидно сна-
бдевање крајњих купаца топлотном енергијом, а да 
при томе рационално газдује енергијом. 

Изузетно, од става 1. овог члана, снабдевање 
крајњих купаца топлотном енергијом се не прекида у 
ноћи између 31. децембра и 1. јануара, а између 6. и 
7. јануара и између 13. и 14. јануара врши се до 24 
сата, осим у случају изузетно повољне спољне те-
мпературе којом се обезбеђује одржавање темпе-
ратура прописаних чланом 60. ове одлуке. 

Члан 60. 

Енергетски субјект, под условом да крајњи купац, 
односно орган управљања стамбеном зградом одр-
жава кућне грејне инсталације у исправном стању, у 
складу са члановима 50. и 51. ове одлуке је дужан да 
постиже и одржава у стамбеним и пословним про-
сторијама крајњих купаца температуре наведене у 
пројектној документацији на основу које је објекат 
изграђен и примљен на употребу. 

За новоизграђене и објекте који се реконструишу 
препоручују се следеће температуре: 

1. Стамбене зграде 

- дневне собе, спаваће собе, кухиње и дега-
жмани: 20°Ц 

- тоалет (посебан): 15°Ц 

- купатила (посебна и са тоалетом): 22°Ц 

2. За пословне и управне зграде 

- пословне просторије: 20°Ц 

- канцеларије: 20°Ц 

- продавнице и локали: 20°Ц 

- ходници и степениште: 15°Ц 

- тоалети: 15°Ц 

- магацинске просторије у склопу локала: 10°Ц 

3. За школе, дечије установе 

- учионице и свлачионице: 20°Ц 

- купатила и гардеробе: 22°Ц 

- сале (гимнастичке и друге): 18°Ц 

Температура из става 1. овог члана одржава се 
када је спољна температура изнад -15,0°Ц. 

Утврђивање загрејаности стамбених, односно посло-
вних просторија крајњих купаца, утврђује се мере-
њем температуре на висини од 1 м у средишњем 
делу просторија. Дозвољено одступање температуре 
у односу на температуре прописане ставом 1. овог 
члана износи ± 2°Ц. 

Енергетски субјект је дужан да постиже и одржава 
прописане температуре из става 1. овог члана при 
спољној температури нижој од 15°Ц, под условом да 
су објекти крајњих купаца пројектовани и изграђени у 
складу са прописима, условима и техничким норма-
тивима. 

IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КУПАЦА 

Члан 61. 

Енергетски субјект је у обавези да: 

1) развија и гради делове система даљинског 
грејања у складу са дугорочним и средњорочним 
планом пословне стратегије и развоја предузећа, 
стратегијом развоја енергетике Републике Србије, 
генералним планом Града и расположивим фина-
нсијским средствима; 

2) припреми пројектно-техничку документацију, 
обезбеди потребне дозволе и решења за извођење 
радова, изабере извођача радова и врши надзор над 
изградњом делова система даљинског грејања; 

3) изабере извођача радова и врши надзор над 
изградњом топлотних подстаница; 

4) прикључује објекте на система даљинског гре-
јања у складу са законом, овом одлуком и Правилима; 

5) обезбеди одржавање делова система даљи-
нског грејања; 

6) обезбеди погонску спремност делова система 
даљинског грејања и да о томе редовно извештава 
Градско веће; 

7) трајно чува комплетну техничку документа-
цију о изведеном стању делова система даљинског 
грејања; 

8) у случају излива носиоца топлоте у топло-
тној подстаници, искључи топлотну подстаницу са 
система даљинског грејања, док се квар не отклони; 

9) организује дежурну службу за пријем рекла-
мација и благовремено интервенисање у случају 
кварова на својој опреми и по рекламацијама купаца; 

10) обавештава купце о стању делова система 
даљинског грејања и плановима његовог развоја, 
укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне 
енергије, ценама и променама цене топлотне ене-
ргије и услуга, резултатима очитавања мерила 
топлоте и другим елементима од иитереса за купце; 

11) по захтеву органа управљања објектом, 
обезбеди температуре у просторијама различите од 
пројектних уколико за то постоје техничке могу-
ћности; 

12) пропагира и стимулише мере за повећање 
енергетске ефикасности у циљу рационалније по-
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трошње топлотне енергије од стране купаца и пружа 
подршку органима управљања објектом приликом 
енергетске санације објеката; 

13) спроводи мере за испуњавање обавеза 
дистрибутера топлотне енергије у складу са чланом 
48 став 2. ове Одлуке. 

Члан 62. 

Енергетски субјект је у обавези да производи и 
испоручује потребну количину топлотне енергије 
одговарајућег квалитета из топлотиих извора до 
граница њихових раслоложивих топлотних капаци-
тета, под условом да је обезбеђена потребна коли-
чина и квалитет горива и да су топлотни извори, 
дистрибутивна мрежа и топлотне подстанице у 
исправном стању. 

Члан 63. 

Купац је у обавези да: 

1) кућну инсталацију користи и одржава под усло-
вима, на начин и за намене предвиђене законом, 
овом одлуком и Уговором о продаји; 

2) топлотну енергију користи под условима, на 
начин и за намене предвиђене законом, овом одлу-
ком и Уговором о продаји; 

3) овлашћеним лицима енергетског субјекта омогу--
ћи приступ топлотној подстаници, односно мерилима 
топлоте, водомерима и прикључку, ради очитавања, 
провере исправности, отклањања кварова и замене 
и одржавања опреме; 

4) одржава простор и приступ до просторија где 
се налази топлотна подстаница; 

5) прати обавештења енергетског субјекта о сме-
тњама при испоруци топлотне енергије; 

6) обавести енергетски субјект о кваровима на 
кућној инсталацији и опреми; 

7) одговара за штету начињену енергетском субје-
кту због својих интервенција на топлотној подстаници 
и/или кућној инсталацији; 

8) омогући енергетском субјекту комуникационо 
повезивање топлотне подстанице; 

9) редовно плаћа трошкове за испоручену топло-
тну енергију. 

Члан 64. 

Купцу није дозвољено да: 

- без писане сагласности енергетског субјекта 
прикључује или искључује делове кућне инсталације 
из система даљинског грејања; 

- празни и пуни носиоцем топлоте кућне инста-
лације; 

- без писане сагласности енергетског субјекта 
скида, поставља или мења грејна тела у објекту; 

- користи кућне инсталације за уземљење еле-
ктричних инсталација и уређаја; 

- мења постављене протоке и температуре на 
опреми у топлотној подстаници; 

- мења параметре подешавања опреме у то-
плотној подстаници; 

- приступа деловима мерила топлоте или пло-
мбама на мерилима топлоте у топлотној подстаници 
или на кућној инсталацији; 

- без писане сагласности енергетског субјекта 
изводи радове на кућној инсталацији; 

- мења подешене протоке на кућној инсталацији 
без сагласности органа управљања објектом. 

Члан 65. 

Када су у објектима купца температуре ваздуха 
ниже од пројектованих, купци имају право да поднесу 
захтев енергетском субјекту, другом правном лицу 
или предузетнику, који су овлашћени да одржавају 
кућне инсталације, ради испитивања узрока неквали-
тетног загревања. 

Енергетски субјект, друго правно лице или пре-
дузетник у обавези су да по захтеву из става 1. овог 
члана поступе у оквиру своје надлежности у року од 
24 сата од пријема захтева. 

Обавеза је енергетског субјекта и другог правног 
лица или предузетника овлашћеног за одржавање 
кућних инсталација да међусобно сарађују у откла-
њању евентуалних кварова, односно узрочника нижих 
температура из става 1. овог члана, свако у делу 
своје надлежности и обавеза, и да о томе у писаној 
форми обавесте купца. 

Чињенице утврђене у случају из става 3. овог 
члана уносе се у посебан записник који представља 
основ за остваривање права купца на одговарајуће 
смањење трошкова за испоручену топлотну енергију, 
ако је узрок неквалитетног загревања на топлотној 
подстаници. 

У случају да се не постигне сагласност о узроку 
неквалитетног загревања, меродаван је налаз на-
длежне инспекције. 

X МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 66. 

Енергетски субјект је обавезан да мери испору-
чену количину топлотне енергије за грејање ста-
мбених или пословних просторија крајњих купаца. 
Количина испоручене топлотне енергије мери се у 
KWh. 

Члан 67. 

Мерење укупно испоручене топлотне енергије 
врши се мерним уређајима уграђеним у предајну ста-
ницу (у даљем тексту: мерни уређаји). 

Трошкове набавке и уградње мерних уређаја из 
става 1. овог члана сноси енергетски субјект код при-
кључења објеката тарифних купаца. 



Страна 462 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 11 

 

 

Мерила утрошка топлотне енергије морају испу-
њавати нормативе и стандарде којима се регулише 
ова област. 

Енергетски субјект је у обавези да мерне уређаје 
из става 1. овог члана, као своја основна средства, 
одржава и врши периодични преглед исправности, у 
складу са важећим прописима. 

Мерни уређаји из става 1. овог члана морају имати 
важећи жиг и уверење о оверавању мерила у складу 
са важећим прописима. 

Техничке карактеристике мерних уређаја пропи-
сују се Правилима о раду. 

Члан 68. 

Kada је мерни уређај у квару, енергетски субјект 
ће обрачунати испоручену количину топлотене ене-
ргије и основу прорачунате количине топлоте. Испо-
ручена количина топлотне енергије, која је зависна 
од спољне температуре, за обрачунски период када 
је топлотно бројило било покварено, одређује се 
следећом формулом: 

Q = Qx х К х Y Где су: 

Q ........ испоручена количина топлотне енергије 
(kWh) 

Qx ...... прикључна снага топлотних уређаја за за-
гревање простора (kW) 

К ........ број радних сати купчевих топлотних уре-
ђаја с прикључном снагом у обрачунском периоду 

Y ........ фактор преузимања топлоте за упоредни 
обрачунски период 

Ty –Tc cp 

К= 24 х З х---------------- 

Ty –Tc мин 

са значењем: 

З ............. број грејних дана 

Ту ............ средња пројектована или прописана 
температура простора 

Тс ср ......... средња спољна температура у обрачу-
нском периоду 

Тc мин .......  15 Ц, пројектована минимална спољна 
температура. 

Члан 69. 

Податке са мерила топлоте у топлотној подстаници 
очитава енергетски субјект. 

Очитавање мерила утрошка топлоте врши се ме-
сечно током грејне сезоне, као и приликом промене 
цене топлотне енергије. 

Очитавање мерила из става 2 овог члана, врши 
се према распореду који одређује енергетски субјект. 

О распореду очитавања из става 3 овог члана, 
енергетски субјект обавештава купце непосредно или 
преко срредстава јавног информисања. 

Купци у стамбеним и пословним објектима, пла-
ћају испоручену топлотну енергију према стању очи-
таном на мерном уређају који се нлази топлотној 
подстаници. 

Укупна испоручена топлотна енергија објекту, 
расподељује се сразмерно инсталисаној снази или 
грејаној површини простора купаца. 

Члан 70. 

Ако енергетски субјект није могао очитати мерила 
утрошка топлотне енергије из разлога за које је 
одговоран купац, енергетски субјект ће обрачунати 
испоручену количину топлотне енергије на основу 
прорачунате количине топлотне енергије у складу са 
Правилима о расподели трошкова из члана 79. ове 
Одлуке. 

Члан 71. 

Купци који се снабдевају топлотном енергијом 
преко заједничког мерног уређаја у објектима који су 
већ прикључени на систем даљинског грејања, могу 
уградити уређаје за регистровање сопствене поједи-
начне потрошње (индивидуалне калориметре или 
делитеље). У циљу обезбеђења услова за регулацију 
преузете енергије, односно уштеде енергије, купци 
морају уградити уређаје за контролисану регулацију 
на сваком појединачном грејном телу. 

Техничке услове за уградњу и карактеристике 
уређаја из става 1 овог члана издаје енергетски 
субјект, а прописују се Правилима о раду система да-
љинског грејања. 

У објектима који су већ прикључени на систем 
даљинског грејања, уређаји за регистровање со-
пствене појединачне потрошње могу се уградити 
уколико сви купци који се снабдевају топлотном 
енергијом преко заједничког мерила у том објекту 
прихвате уградњу. 

Изузетно од става 3 овог члана, уређаји за 
регистровање сопствене потрошње могу с уградити 
код купаца који су власници минимално 80% од 
укупне грејне површине, која ce снабдева топлотном 
енергијом преко заједничког мерила утрошка топло-
тне енергије у том објекту. 

Уређаји из става 1 овог члана представљју опре-
му купца, који је дужан да исте одржава у исправном 
стању. 

Трошкове уградње и одржавања уређаја из става 
1 овог члана сноси купац. 

Члан 72. 

У новим објектима који се прикључују на систем 
даљинског rpejaњa, у циљу регистровања сопствене 
потрошње топлотне етергије за сваки посебни део 
објекта, морају се уградити уређаји за регистроване 
сопствене потрошње на кућним инсталацијама, а 
ради обезбеђења услова за управљање потрошњом 
топлотне енергије, односно ради уштеде у потрошњи 
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топлотне енергије морају се уграднти уређаји за ко-
нтролисану регулацију за сваки посебни део објекта. 

Технички услови за уградњу и карактеристике 
уређаја из става 1 овог члана прописују се Пра-
вилима, а садржани су у Условима за пројектовање и 
прикључење који се прибављају од енергетског 
субјекта према члану 28. ове Одлуке, 

Трошкове уградње уређаја из става 1 овог члана 
сноси инвеститор, 

Уређаји из става 1 овог члана представљају опрему 
купца који сноси трошкове њиховог одржавања. 

Члан 73. 

Очитавање уређаја за регистровање сопствене 
потрошње из члана 71. и члана 72. ове Одлуке врши 
се месечно у току грејне сезоне, као и приликом 
промене цене топлотне енергије. 

Очитавање уређаја из става 1. овог члана врши 
се према распореду који одређује енергетски субјект. 

О распореду очитавања из става 2 овог члана, 
енергетски субјект обавештава купце непосредно 
или преко средстава јавног информисања. 

Уколико постоје техничке могућности, енергетски 
субјект може да врши очитавање мерила топлотне 
енергије даљински, без непосредног присуства ме-
рном уређају. 

Члан 74. 

Енергетски субјект и орган управљања објектом, 
поред периодичних прегледа исправности мерила из 
члана 69. ове Одлуке, имају право да захтевају извр-
шење ванредног прегледа исправности мерила, у 
складу са Законом и техничком регулативом. 

Уколико ванредни преглед исправности мерила 
топлтне енергије захтева орган управљања објектом, 
а приликом прегледа исправности мерила топлотне 
енергије се установи недозвољено одступање ме-
рења, трошкове сноси енергетски субјект. 

Уколико ванредни преглед исправности мерила 
топлотне енергије захтева орган управљања обје-
ктом, а приликом прегледа мерила топлотне енергије 
се не установи недозвољено одступање мерења, 
трошкове ванредног прегледа исправности мерила 
топлотне енергије сноси орган управљања објектом. 

Уколико ванредни преглед исправности мерила 
топлотне енергије покаже недозвољено одступање, 
сматра се да је мерило топлотне енергије у квару, па 
се за временски период од иницирања прегледа 
обрачунава количина испоручене топлотне енергије 
у складу са одредбама члана 60. ове Одлуке. 

XI ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 75. 

Тарифним системом уређују се елементи за обра-
чун и начин обрачуна топлотне енергије тарифним 

купцима, као и елементи за обрачун и начин обра-
чуна извршених услуга за потребе квалификованих 
купаца топлотне енергије. 

Тарифни елементи за обрачун топлотне енергије 
и услуга садрже трошкове набавке горива односно 
топлотне енергије из других топлотних извора, еле-
ктричне енергије, трошкове набавке и припреме радног 
медијума, оправдане трошкове пословања који чине 
трошкови рада, амортизације, одржавања, изградње, 
реконструкције и модернизације објеката, осигурања, 
заштите животне средине, трошкове пословања ко-
јима се обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја 
средстава од инвестиција у енергетске објекте и 
друге оправдане трошкове пословања енергетског 
субјекта. 

Тарифним системом одређују се тарифни ставови 
за обрачун цена дистрибуције топлотне енергије, 
управљање дистрибутивним системом и испоруке 
топлотне енергије. 

Тарифни ставови за испоручену топлотну ене-
ргију за исту категорију тарифних купаца једнаки су 
на целој територији општине Шабац. 

Члан 76. 

Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне 
енергије, односно извршених енергетских услуга на 
територији града Шапца, доноси Скупштина града 
Шапца. 

Тарифни систем се објављује у „Службеном 
листу града Шапца ". 

Члан 77. 

Енергетски субјект утврђује цену снабдевања 
топлотном енергијом за крајње купце и исту доста-
вља Градском већу на одобрење. 

Цена из става 1 овог члана, утврђује се на основу 
Методологије за одређивање цене снабдевања кра-
јњег купца топлотном енергијом коју доноси Влада 
Републике Србије (у даљем тексту: Методологија). 

Поступак одређивања цена, промена цена и про--
цедура за подношење и одобравање цена топлотне 
енергије спроводи се у складу са Методологијом. 

Одлука о ценама из става 1 овог члана, објављује 
се у „Службеном листу града Шапца ". 

XII ОБРАЧУН И РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА ЗА 
ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 

Члан 78. 

Купац је дужан да енергетском субјекту плаћа 
трошкове за испоручену топлотну енергију, обрачу-
нате на основу јединичних цена утврђених у складу 
са Методологијом. 

Трошкови за испоручену топлотну енергију ра-
сподељују се на појединачне - купце у складу са 
правилима о расподели трошкова са заједничког ме-
рног места у топлотној подстаници (у даљем тексту: 
правила о расподели трошкова). 
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Правила о расподели трошкова из става 2. овог 
члана део су Тарифног система за обрачун топлотне 
енергије за крајњег купца - чланови 16 до 22. 

Члан 79. 

Трошкови за испоручену топлотну енергију из 
члана 79. став 1. ове одлуке у себи садрже трошкове 
обрачунате на основу цена за јединицу површине 
грејаног простора (фиксни трошкови) и трошкове 
обрачунате на основу цена за количину испоручене 
топлотне енергије (варијабилни трошкови). 

Трошкови за испоручену топлотну енергију из 
става 1. овог члана обрачунавају се и фактуришу 
сваког месеца. 

Члан 80. 

Трошкови за површину грејаног простора обе-
збеђују покривање оправданих трошкова пословања 
за обављање енергетских делатности Предузећа у 
складу са Методологијом и инвестиције у обављању 
комуналне делатности производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом, којима се обезбе-
ђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања 
топлотном енергијом, односно одрживи развој си-
стема. 

Јединичне цене фиксних трошкова представљају 
однос оправданих трошкова пословања из става 1. 
овог члана и површине грејаног простора [м2], и 
исказују се у дин/м2. 

Члан 81. 

Расподела трошкова за испоручену количину 
топлотне енергије на појединачне купце врши се на 
следећи начин: 

1. Купци који имају заједничко мерило утрошка 
топлотне енергије у топлотној подстаници, плаћају 
испоручену топлотну енергију према стању очитаном 
на заједничком мерилу, с тим што се њихов поједи-
начни удео у трошковима испоручене топлотне ене-
ргије одређује према уделу грејне површине стана 
(пословног простора) појединачног купца у укупној 
грејној површини објекта 

2. Купци који имају сопствено мерило утрошка 
топлотне енергијг у топлотној подстаници, плаћају 
испоручену топлотну енергију према стању очитаном 
на том мерилу. 

3. Купци који имају уређај за регистровање со-
пствене потрошње на кућној инсталацији плаћају 
испоручену тогтлотну енергију према уделу регистро-
ване сопствене потрошње у укупној заједиичкој 
потрошњи објекта очитаној на мерилу утрошка то-
плотне енергије у предајној станици. 

Енергетски субјект врши расподелу трошкова из 
става 1. овог члана. 

Члан 82. 

Када купци који се снабдевају топлотном ене-
ргијом преко заједничког мерила утрошка топлотне 

енергије закључе деловник трошкова, њихов поједи-
начни удео у трошковима испоручене топлотне ене-
ргије обрачунава се према условима одређеним у 
деловнику трошкова. 

Деловником трошкова из става 1. овог члана се 
може предвидети да се испоручена количина топло-
тне енергије преко заједничког мерила распоређује 
на појединачне купце: 

1. према уређајима за регистровање сопствене 
потрошње (калориметрима) на кућној инсталацији, 

2. применом делитеља трошкова, 

3. према површини грејаног простора. 

У случајевима из става 2. тач. 1. и 2. овог члана, 
очитавање стања сопствених мерила, односно дели-
теља трошкова, врши се у исто време када се очитава 
стање на заједничком мерилу утрошка топлотне 
енергије у предајној станици. 

Орган управљања објектом дужан је да достави 
енергетском субјекту деловник трошкова са дефини-
саном расподелом трошкова из става 2. овог члана, 
који су потписали сви купци који се снабдевају топло-
тном енергијом преко заједничког мерила у објекту. 

Деловник трошкова важи за период од најмање 
две године. 

Деловник трошкова се примењује приликом обра-
чуна трошкова за испоручену топлотну енергију за 
наредни месец. 

Члан 83. 

Да би се прешло на обрачун трошкова према де-
ловнику трошкова применом делитеља трошкова, 
делитељи морају бити уграђени у минимално 80% од 
укупне грејне површине која се снабдева топлотном 
енергијом преко заједничког мерилау том објекту. 

У случају из става 1. овог члана, трошкови испо-
ручене топлотне енергије за део купаца који не користе 
делитеље трошкова обрачунаће се на основу про-
рачунате количине топлотне енергије, у складу са 
правилима за расподелу трошкова. 

Трошкови испоручене топлотне енергије за део 
купаца из става 2. овог члана увећавају се за износ 
накнаде трошкова расподеле. 

Када се деловником трошкова предвиђа примена 
делитеља трошкова, енергетски субјект потврђује да 
су кућне инсталације свих потписника деловника 
трошкова на истом заједничком мерилу утрошка 
топлотне енергије. 

Деловник трошкова се у делу избора техничких 
карактеристика делитеља израђује у складу са пра-
вилима, а услови и начин расподеле трошкова у де-
ловнику израђују се у складу са правилима за 
расподелу трошкова. 

Члан 84. 

Када купци који се снабдевају топлотном ене-
ргијом преко заједничког мерила утрошка топлотне 
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енергије закључе деловник трошкова применом де-
литеља трошкова, њихов појединачни удео у трошко-
вима испоручене топлотне енергије обрачунава се 
на следећи начин: 

а) удео потрошње стана/пословног простора 
обрачунава се према разлици стања очитаног на 
делитељима трошкова уграђеним на свако грејно 
телр у стану/пословном простору између два узасто-
пна очитавања, при чему се истовремено са очита-
вањем стања делитеља трошкова очитава и заједни-
чко мерило, 

б) расподела 95% трошкова топлотне енергије 
измерене на заједничком мерилу утрошка топлотне 
енергије врши се према уделу потрошње стана/по-
словног простора обрачунатом према делитељима 
трошкова, 

ц) расподела преосталих 5% трошкова топлотне 
енергије измерене на заједничком мерилу утрошка 
топлотне енергије, расподељује се за према вели-
чини која одговара уделу грејне површине поједина-
чног купца у укупној грејној површини објекта. 

Члан 85. 

Уколико је деловником трошкова предвиђено да 
се испоручена количина топлотне енергије преко 
заједничког мерила расподељује на појединачне 
купце према делитељима трошкова, а постоје купци 
који не дозвољавају контролу и/или очитавање истих, 
обрачун трошкова испоручене топлотне енергије за 
те купце вршиће се према грејној површини увећаној 
за корекциони фактор 2 (два), 

У случају квара делитеља трошкова за који није 
одговоран купац, топлотна енергија се обрачунава 
према уделу грејне површине стана/пословног про-
стора појединачног купца у укупној грејној површини 
објекта. 

Члан 86. 

Одредбе члана 86. ове одлуке сходно се примењују 
и на уређаје за регистровање сопствене потрошње 
(калориметре) на кућним грејним инсталацијама. 

Члан 87. 

Купац има право да поднесе приговор на обрачун 
трошкова за испоручену топлотну енергију енерге-
тском субјекту у писаној форми, најкасније у року од 
осам дана од дана доставе рачуна. 

Енергетски субјект је у обавези да размотри опра-
вданост приговора, и о томе обавести купца у року 
од осам дана од дана пријема приговора. 

XIIIНАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА 
ГРАДА У СЛУЧАЈУ ПОРЕМЕЋАЈА, ОДНОСНО 
ПРЕКИДА У ИСПОРУЦИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 88. 

Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци 
топлотне енергије, енергетски субјект је у обавези да 

истовремено са предузимањем мера из члана 54. 
став 1. ове одлуке, обавести Градску управу о разло-
зима поремећаја или прекида, као и о предузетим 
мерама. 

Када Градска управа прими писано обавештење 
из става 1. овог члана, дужна је да без одлагања: 

а) одреди редослед првенства и начин пружања 
услуга оним купцима код којих би, услед прекида, 
настала опасност по живот и рад грађана или рад 
других субјеката, или би настала велика, односно 
ненадокнадива штета, 

б) нареди мере за заштиту комуналних објеката 
који су угрожени, као и друге имовине, 

в) предложи енергетском субјекту мере за 
отклањање насталих последица, и друге потребне 
мере за обављање делатности, и 

г) утврди узроке и евентуалну одговорност за 
поремећаје, односно прекиде, и за надокнаду на-
стале штете. 

Члан 89. 

Ако енергетски субјект и поред предузетих мера 
из члана 54. став 1. ове одлуке не може да испо-
ручује топлотну енергију купцима у потребном обиму, 
Градска управа ће наредити мере штедње топлотне 
енергије. 

Енергетски субјект и купци су дужни да се при-
државају мера штедње из става 1. овог члана. 

Члан 90. 

Када запослени код енергетског субјекта орга-
низују штрајк у складу са законом, енергетски субјект 
је у обавези да организује минимум процеса рада 
којим се обезбеђује: 

1. сигурност функционисања система даљинског 
грејања и то: 

- производња и испорука топлотне енергије за 
грејање када је спољна температура +10°Ц и нижа, 

- неодложно отклањање хаварија на систему 
даљинског грејања; 

2. предузимање неопходних мера заштите жи-
вотне средине, противпожарне заштите, мера безбе-
дности и здравља људи и безбедности имовине. 

XIV СЛУЧАЈЕВИ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ 
МОЖЕ ОБУСТАВИТИ ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 91. 

Енергетски субјект је у обавези да привремено 
искључи објекат или део објекта са дистрибутивне 
мреже, прикључка или топлотне подстанице када 
купац или друго неовлашћено лице предузима било 
какве радње на кућној инсталацији, топлотној 
подстаници или дистрибутивној мрежи, или када су 
кућне инсталације неисправне тако да: 
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а) се угрожава функционисање дистрибутивне 
мреже, топлотне подстанице или кућне инсталације, 

б) функционисање топлотне подстанице и/или 
кућне инсталације представља опасност по безбе-
дност или здравље људи, 

в) могу проузроковати штету на материјалним 
добрима или угрозити испоруку топлотне енергије 
другим купцима. 

У случајевима из става 1. овог члана енергетски 
субјект је у обавези да, у складу са Правилима о 
раду, искључи објекат, односно купца са система 
даљинског грејања и да о разлозима за искључење 
без одлагања, а најкасније у року од 24 сата, у пи-
саној форми, обавести купца, односно орган упра-
вљања објектом, Градску управу за инспекцијске 
послове и Градску управу. 

Члан 92. 

Када влаоник објекта или дела објекта, или друго 
правно или физичко лице, самовољно или супротно 
одредбама ове одлуке прикључи објекат или део 
објекта на постојећу дистрибутивну мрежу, прикљу-
чак, топлотну подстаницу или на кућну инсталацију, 
Градска управа за инспекцијске послове је дужна да 
спроведе поступак за издавање налога о искључењу 
објекта. 

Уколико утврди да лице за свој објекат неовла-
шћено преузима топлотну енергију, енергетски субјект 
без одлагања предузима све неопходне радње на 
спречавању неовлашћеног преузимања топлотне 
енергије у складу са техничким условима у конкре-
тном случају (демонтажа прикључка, затварање ве-
нтила, стављање механичке баријере-блинде...) и 
подноси кривичну пријаву против починиоца. 

Члан 93. 

Поступак за издавање налога о искључењу 
објекта из члана 93. ове одлуке Градска управа за 
инспекцијске послове покреће по службеној дужности 
или на основу пријаве енергетског субјекта, органа 
управљања објектом или другог правног или физи-
чког лица. 

Када пријаву из става 1. овог члана подноси 
енергетски субјект, дужан је да у пријави наведе 
податке о власнику oбјeктa или дела објекта и до-
казе на основу којих је могуће утврдити или учинити 
вероватним да је објекат или део објекта прикључен 
самовољно или супротно одредбама ове одлуке, 

Када пријаву из става 1. овог члана подноси 
орган управљања објектом или друго правно или 
фмзичко лице, Градска управа за инспекцијске по-
слове утврђује да ли за објекат или део објекта 
постоји одговарајућа документација за прикључење 
на постојећу дистрибутивну мрежу, прикључак, то-
плотну подстаницу или на кућну инсталацију, а о 
утврђеним доказима власник објекта или дела 
објекта има лраво да се изјасни. 

Члан 94. 

Градска управа за инспекцијске послове по по-
днетој пријави из члана 94. ст. 2. и 3. ове одлуке, а 
на основу свих чињеница утврђених у поступку, 
доноси решење о обустави испоруке топлотне ене-
ргије по скраћеном поступку, у року од три дана од 
дана подношења пријаве. 

Против решења из става 1. овог члана може се 
изјавити жалба Градском већу, у року од осам дана 
од дана достављања решења. 

Жалба из става 2. овог члана не одлаже извршење 
решења. 

Члан 95. 

Трошкове извршења решења из члана 95. ове 
одлуке сноси власник објекта или дела објекта који је 
прикључен на дистрибутивну мрежу, прикључак, то-
плотну подстаницу или на кућну инсталацију супро-
тно одредбама ове одлуке. 

Члан 96. 

Енергетски субјект може, привремено да искључи 
објекат или део објекта са дистрибутивне мреже, 
прикључка или топлотне подстанице ако: 

1. се појаве техничке и друге сметње на кућним 
инсталацијама које утичу на рад дистрибутивне 
мреже, топлотне подстанице или кућне инсталације, 

2. купац или орган управљања објектом, без 
одобрења енергетског субјекта, повећа прикључену 
снагу на топлотној подстаници, регистровану у бази 
података, 

3. ако топлотну енергију користи без или мимо 
мерача утрошка топлотне енергије или супротно 
условима за поуздано и тачно мерења преузете то-
плотне енергије. 

4. купац или орган управљања објектом запо-
сленима енергетског субјекта онемогућава улазак у 
просторију у којој је смештена топлотна подстаница 
ради одржавања и регулације, или очитавања ме-
рила топлоте или водомера, 

5. купац не одржава простор и приступ до про-
сторија где се налази топлотна подстаница, и/или 
нису испуњени услови за безбедан рад у топлотној 
подстаници, 

6. енергетски субјект не може утврдити власника 
објекта или дела објекта, 

7. купац не плаћа рачуне за испоручену топлотну 
енергију, под условом да су задовољени технички 
услови из члана 100. став 3. тачка 2. 

У случајевима из става 1. овог члана, енергетски 
субјект је обавезан да претходно у писаној форми 
упозори купца да ће га искључити са дистрибутивне 
мреже, прикључка или топлотне подстанице ако у 
остављеном року не поступи по упозорењу. 

Ако купац не поступи по упозорењу из става 2. 
овог члана, енергетски субјект ће, у складу са Прави-
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лима о раду, привремено искључити објекат или део 
објекта са дистрибутивне мреже, прикључка или 
топлотне подстанице, и о томе без одлагања, а 
најкасније у року од 24 сата у писаној форми 
обавестити Градску управу за инспекцијске послове 
и Градску управу. 

Члан 97. 

У вишепородичном стамбеном објекту и посло-
вном објекту са више пословних простора, ако за то 
постоје разлози из члана 92. став 1. и члана 97. став 
1. ове одлуке, енергетски субјект може појединачно 
да искључи део објекта односно посебни део зграде, 
ако за то постоје технички услови из члана 100. став 
3. тачка 2. 

Члан 98. 

По престанку разлога за искључење објекта или 
дела објекта са дистрибутивне мреже, прикључка 
или топлотне подстанице, енергетски субјект је у 
обавези да у року од три дана од дана пријема 
писаног захтева купца, или органа управљања обје-
ктом, настави са испоруком топлотне енергије. 

Трошкове поновног укључења сноси купац. 

Члан 99. 

Купац има право да откаже коришћење односно 
испоруку топлотне енергије за грејање. 

Захтев за искључење из става 1. овог члана 
подноси се енергетском субјекту у писаној форми, у 
периоду од 3. маја до 1. септембра текуће године. 

Предузеће ће трајно искључити купца под усло-
вима да: 

1. Поднесе писани захтев за искључење стана 
или пословног простора у целини, у складу са ставом 
2. овог члана, и приложи доказ о власништву над 
предметним станом, односно пословним простором; 

2. Закупца: 

а) у вишепородичним стамбеним, стамбено-
пословним и пословним објектима који се снабдевају 
топлотном енергијом са заједничког мерила топлоте - 
ако у топлотној подстаници, или у ходнику објекта, 
постоје техничке могућности за потпуну обуставу 
испоруке топлотне енергије појединачном купцу, 

б) у индивидуалним стамбеним објектима - ако 
купац има сопствену топлотну подстаницу у којој 
постоје техничке могућности за комплетно искљу-
чење целог објекта, 

в) у пословним објектима - ако купац има со-
пствену топлотну подстаницу у којој постоје техничке 
могућности за комплетно искључење целог објекта. 

3. Купац изврши одговарајуће измене енергетске 
сагласности и пројектно-техничке документације 
објекта, у складу са Законом и по поступку и пропи-
сима који регулишу изградњу стамбених и пословних 
објеката, и према пројекту изврши реконструкцију 
кућних инсталација и/или топлотне подстанице тако 
да се задовоље следећи технички услови: 

- реконструкција зидова према суседним ста-
новима/пословним просторима и третман као "Зидова 
ка негрејаном простору", у смислу одредби Правилника 
о енергетској ефикасности зграда, 

- реконструкција међуспратних конструкција пре-
ма суседним становима/пословним просторима и 
третман као "Међуспратна конструкција изнад/испод 
негрејаног простора", у смислу одредби Правилника 
о енергетској ефикасности зграда, и 

- реконструкција унутрашњих кућних инстала-
ција за грејање објекта, односно измештање свих 
делова заједничких кућних инсталација из стана/по-
словног простора, 

- у случају да искључење стана/пословног про-
стора утиче на повећање топлотних губитака у 
просторијама купаца које се граниче са простором 
који се искључује, ови купци морају се писаним путем 
сагласити да прихватају повећање губитака; 

- купац изведе радове по одобреном пројекту из 
тачке 3. овог става на основу решења којим се 
одобрава извођење тих радова, односно промена 
намене објекта, које издаје орган надлежан за изда-
вање грађевинске дозволе; 

- сви купци који се снабдевају са заједничког 
мерила топлоте у топлотној подстаници објекта 
писаним путем дају сагласност да прихватају услове 
нове расподеле трошкова у складу са Правилима о 
расподели трошкова; 

- надлежни орган изда потврду за прикључење 
дела објекта на неки други систем снабдевања 
топлотном енергијом за грејање, уз испуњење услова 
прописаних законом којим се уређују услови и начин 
уређења простора, уређивање и коришћење грађе-
винског земљишта и изградња објеката, као и 
техничким и другим прописима којима је уређена ова 
област; 

- купац измири све доспеле обавезе према 
енергетском субјекту, или регулише доспеле обавезе 
према важећим процедурама енергетског субјекта до 
дана обуставе испоруке топлотне енергије. 

Купац сноси све трошкове у поступку измене 
енергетске сагласности, израде пројектно-техничке 
документације, исходовању сагласности и решења, и 
извођења радова по пројекту. 

Члан 100. 

Орган управљања објектом има право да откаже 
коришћење топлотне енергије за грејање целог 
објекта. 

Захтев за искључење из става 1. овог члана 
подноси се енергетском субјекту у писаној форми, у 
периоду од 3. маја до 1. септембра текуће године. 

Енергетски субјект ће искључити вишепородични 
стамбени, стамбено-пословни или пословни објекат 
у целини у складу са ст. 1. и 2. овог члана под 
условима да: 
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1. Орган управљања објектом поднесе писани 
захтев за искључење објекта у целини у складу са 
ставом 2. овог члана и писаним путем приложи 
сагласност свих купаца из објекта који се искључује о 
прихватању услова искључења и доказ о власништву 
над посебним делом објекта за сваког купца; 

2. су задовољени следећи технички услови: 

- да се кућне инсталације свих купаца из 
објекта који се искључује снабдевају топлотном 
енергијом са једног заједничког мерила топлоте у 
топлотној подстаници, 

- да не постоје други купци чије се кућне инста-
лације снабдевају топлотном енергијом са истог 
заједничког мерила топлоте, и 

- да постоје техничке могућности за искључење 
у топлотној подстаници; 

3. Орган управљања објектом изврши одговара-
јуће измене енергетске сагласности и пројектноте-
хничке документације објекта, по поступку и прописима 
који регулишу изградњу стамбених и пословних 
објеката и према пројекту изврши реконструкцију 
топлотне подстанице тако да се задовоље технички 
услови из тачке 2 овог става; 

4. Орган управљања објектом изведе радове по 
одобреном пројекту из тачке 3. овог става на основу 
решења којим се одобрава извођење тих радова, 
односно промена намене објекта, које издаје орган 
надлежан за издавање грађевинске дозволе; 

5. Надлежни орган изда потврду за прикључење 
објекта на неки други систем снабдевања топлотном 
енергијом за грејање и/или припрему топле потро-
шне воде, уз испуњење услова прописаних законом 
којим се уређују услови и начин уређења простора, 
уређивање и коришћење грађевинског земљишта и 
изградња објеката, као и техничким и другим пропи-
сима којима је уређена ова област; 

6. Сви купци из објекта који се искључује измире 
све доспеле обавезе према енергетском субјекту, 
или регулишу доспеле обавезе према важећим 
процедурама енергетског субјекта до дана искљу-
чења. 

Енергетски субјект ће трајно искључити објекат 
ако су испуњени сви услови наведени у ставу 3. овог 
члана. 

Орган управљања објектом сноси све трошкове у 
поступку измене енергетске сагласности, израде 
пројектно-техничке документације, прибављању са-
гласности и решења и извођења радова по пројекту. 

Члан 101. 

Енергетски субјект ће у року од 30 дана од дана 
подношења Захтева за искључење одлучити о испу-
њености услова за искључење из чл. 100. и 101. ове 
одлуке. 

Након обавештења од стране купца/органа упра-
вљања објектом да је извео све предвиђене радове 
према одобреној пројектно-техничкој документацији 

и верификације изведених радова по пројекту, ене-
ргетски субјект ће донети одлуку о искључењу. 

У случају позитивне одлуке енергетског субјекта, 
купац/орган управљања објектом и енергетски су-
бјект потписују Споразум о искључењу у коме 
купац/орган управљања објектом даје сагласност 
енергетском субјекту да периодично може вршити 
контролу поштовања споразума. 

Уколико се у поступку контроле утврди да постоји 
неовлашћено прикључење на кућне инсталације, 
односно неовлашћено коришћење топлотне енергије, 
или се енергетском субјекту не дозвољава контрола, 
купац/орган управљаља објектом, као потписник 
Споразума о искључењу, у обавези је да надокнади 
све трошкове настале од дана потписивања Спо-
разума. 

У случају негативне одлуке енергетског субјекта и 
неслагања са проценом енергетског субјекта о 
испуњености услова за искључење из чл. 100. и 101. 
ове одлуке, купац/орган управљања објектом има 
право жалбе Градском већу. 

Ближи услови за поступак подношења и реша-
вања захтева за искључење, садржај пројектно-
техничке документације, поступак верификације 
изведених радова по пројекту, садржај Споразума о 
искључењу, поступак контроле поштовања Спора-
зума и друго, дефинишу се Правилима о раду. 

Члан 102. 

У случајевима привременог искључења из чл. 92. 
и 97. ове одлуке односно прекида испоруке топлотне 
енергије, купац је обавезан да плаћа фиксне тро-
шкове из члана 80. ове одлуке. 

У случајевима трајног искључења из чл. 100. и 
101. ове одлуке, купац није у обавези да плаћа 
фиксне трошкове из члана 80. ове одлуке, само у 
случају трајног искључења целог објекта (зграде) са 
свим посебним деловима зграде. 

У случају трајног искључења посебних делова 
објекта (зграде) у вишепородичним зградама и 
зградама мешовите намене, власници истих се не 
ослобађају плаћања фиксних трошкова. 

Трошкови поновног укључења за случајеве из чл. 
100. и 101. ове одлуке, падају на терет купца. 

XV ОБАВЕШТАВАЊЕ 

Члан 103. 

Енергетски субјект је дужан да организује инфо-
рмациони сервис за директну телефонску комуникацију 
са купцима топлотне енергије и корисницима енерге-
тских услуга, а у циљу уредног пријема и евидентирања 
рекламација, као и ради благовременог и истинитог 
информисања корисника о догађајима у систему. 

Инфомациони сервис ради 24 сата дневно, а 
расположиви бројеви телефона се објављују у лока-
лним средствима информисања. 
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Члан 104. 

Енергетски субјект и купци су дужни да се уза-
јамно информишу о неисправностима које примете 
на својој опреми, а које би могле утицати на но-
рмалан рад опреме енергетског субјекта и купца. 

Члан 105. 

О свим планираним прекидима испоруке, ене-
ргетски субјект је дужан да обавести купце преко 
средстава информисања, најмање 24 сата пре 
прекида испоруке. 

При принудним прекидима испоруке, енергетски 
субјект је дужан давати информације о узроцима 
прекида испоруке и предвиђеном трајању отклањања 
поремећаја у снабдевању. 

XVI НАДЗОР 

Члан 106. 

Надзор над применом ове одлуке врши Градска 
управа града Шапца. 

Члан 107. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
Одлуке и прописа донетих на основу ове Одлуке 
обавља Одељење за стамбено комуналне послове 
градске управе града Шапца, изузев ако поједини 
послови инспекцијског надзора нису законом или 
подзаконским актима додељени у надлежност других 
органа. 

За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор је дужан да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог. 

Комунално-полицијске послове обавља комуна-
лна полиција. 

Комунални полицајац у обављању комунално-
полицијских послова, поред законом утврђених овла-
шћења, овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог за 
прекршаје прописане овом Одлуком. 

Уколико комунални полицајац у обављању кому-
нално-полицијских послова уочи повреду прописа из 
надлежности другог органа, без одлагања ће о томе 
писаним путем обавестити надлежни орган. 

XVII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Прекршаји 

Члан 108. 

Новчаном казном у износу од 150.000 динара 
казниће се за прекршај енергетоки субјект -правно 
лице, ако: 

1. не поступи у складу са чланом 17. став 2, 

2. не изда инвеститору услове за пројектовање и 
прикључење (члан 28.), 

3. прикључи објекат купца топлотне енергије за 
који није издато Решење о одобрењу за прикључење 
(члан 30.), 

4. не испоручује топлотну енергију на начин, у 
роковима и времену прописаним овом одлуком (чла-
нови 58, 59. и 60.), 

5. не одржава мерило утрошка топлотне ене-
ргије (члан 67. став 4), 

6. угради мерило утрошка топлотне који не испу-
њава нормативе и стандарде којима се регулише ова 
област (члан 67. став 3), 

7. не врши редовне периодичне прегледе испра-
вности мерила утрошка топлотне енергије (члан 67. 
став 4), 

8. обустави испоруку топлотне енергије супротно 
одредбама ове одлуке (члан 92, 93 и 97. став 1), 

9. не организује информациони сервис за дире-
ктну телефонску комуникацију са купцима топлотне 
енергије (члан 104), 

10. не обавести кориснике услуга о прекидима у 
испоруци топлотне енергије (члан 106.). 

За прекршаје из става 1 озог члана казниће се 
одговорно лице у енергетском субјекту -правном 
лицу новчаном казном у изиосу од 25.000 динара. 

Члан 109. 

Новчаном казном у износу од 150.000 динара 
казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. своју унутрашњу грејну инсталацију не одржа-
ва у технички и функционално исправном стању 
(члан 51,) 

2. угради или врши измене на својој термоене-
ргетској опреми супротно одредбама члана 64, 

3. не прибави Решење о одобрењу за прикљу-
чење објекта који прикључује на дистрибутивни 
систем (члан 30.), 

4. не омогући овлашћеним лицима енергетског 
субјекта приступ мерилу утрошка топлотне енергије и 
инсталацијама као и месту прикључка ради очи-
тавања провере исправности, отклањања кварова, 
монтаже, демонтаже, замене и одржавања (члан 
63.), 

5. лице за свој објекат преузима топлотну ене-
ргију без сагласности енергетског субјекта или ако 
утиче на мерило утрошка топлотне енергије на штету 
енергетског субјекта (члан 97.), 

6. не омогући овлашћеним лицима енергетског 
субјекта приступ мерачу утрошка топлотне енергије и 
инсталацијама, као и месту прикључка ради обуставе 
испоруке топлотне енергије (члан 97), 

7. врши уклањање пломби на мерним уређајима, 
вентилима и осталој опреми коју је енергетски 
субјект пломбирао. 

За прекршаје из става 1 овог члана казниће се 
одговорио лице у правном лицу и физичко лице 
новчаном казном у износу од 25.000 динара. 
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XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 110. 

Обавезује се енергетски субјект да у року од 6 
месеци од ступања на снагу ове одлуке, достави 
Правила о раду дистрибутивног система Градском 
већу на сагласност. 

До доношења прописа из ст. 1. овог члана при-
мењиваће се постојећи прописи. 

Члаи 111. 

Захтеви поднети енергетском субјекгу пре сту-
пања на снагу ове Одлуке биће решавани у складу 
са прописима који су били на снази у моменту 
подношења захтева уколико нису у супротиости са 
одредбама ове одлуке. 

Члан 112. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о условима и начину снабдевању града 
топлотном енергијом ("Службени лист града Шапца", 
бр. 29/2007 и 20/2010 - пречишћен текст). 

Члан 113. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-121/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

021 

На основу члана 361. Закона о енергетици („Слу-
жбени гласник РС", број 145/2014 и 95/2018), члана 
13. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС", број 88/2011,104/2016 и 95/2018), члана 
47. и 48. Закона о ефикасном коришћењу енергије 
(„Службени гласник РС", број 25/2013) и члана 39. и 
131. Статута града Шапца („Службени лист Града 
Шапца", број 5/2019) Скупштина града Шапца је на 
седници одржаној дана 26.06 2019. године донела: 

Т А Р И Ф Н И  С И С Т Е М  

ЗА ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЗА КРАЈЊЕ КУПЦЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Тарифним системом за обрачун топлотне ене-
ргије за тарифне купце (у даљем тексту: "тарифни 
систем") одређују се: 

• тарифни елементи и тарифни ставови за обра-
чун цене топлотне енергије, коју Јавно комунално 

предузеће "Топлана-Шабац" Шабац (у даљем тексту: 
"енергетски субјект") испоручује тарифним купцима 
топлотне енергије (у даљем тексту: купци); 

• групе тарифних купаца у зависности од на-
мене коришћења објеката и категорије потрошача; 

• обрачун накнаде за испоручену топлотну 
енергију; 

• критеријуми и мерила за одређивање нивоа 
цена топлотне енергије; 

• критеријуми за одређивање висине надокнаде 
за прикључак на вреловодну мрежу дефинисани су 
ценама неенергетских услуга енергетског субјекта. 

• обрачун и начин расподеле утрошене топло-
тне енергије — деловник трошкова; 

• процедуре усвајања цена по Методологији за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца топло-
тном енергијом (у даљем тексту: Методологија) 

Члан 2 

Цене топлотне енергије за тарифне купце иска-
зују се по тарифним ставовима утврђеним овим 
тарифним системом, на основу којих се обрачунава 
испоручена топлотна енергија тарифном купцу за 
обрачунски период и утврђују се по тарифним еле-
ментима - за сваку групу тарифних купаца. 

Цена за испоручену топлотну енергију купцу мора 
бити у складу са Методологијом за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (у 
даљем тексту: Методологија), која је саставни део 
овог тарифног система (Прилог 1.). 

Члан 3 

Тарифни систем важи за све купце топлотне 
енергије. 

II ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТАРИФНИ СТАВОВИ 

Тарифни елементи 

Члан 4 

Тарифни елементи су: 

• испоручена количина топлотне енергије - Te1, 
"ЕНЕРГИЈА"; 

• површина грејног простора - Те2, "ПОВРШИНА"; 

• расподела испоручене топлотне енергије - 
ТеЗ, "РАСПОДЕЛА". 

Члан 5 

Тарифни елемент испоручена количина топлотне 
енергије - Te1, "ЕНЕРГИЈА" се утврђује непосредно 
на основу очитавања са мерила у топлотној подста-
ници, и исказује се у kWh, а вредност се заокружује 
на два децимална места. 

У случају неисправног мерила утрошка топлотне 
енергије, а према члану 51. Одлуке о условима и на-
чину снабдевања топлотном енергијом, дефинисан је 
начин обрачуна за период када је мерач у квару. 
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Тарифни елемент испоручена количина топлотне 
енергије - Te1, "ЕНЕРГИЈА" користи се за обрачун 
варијабилног дела трошкова грејања. 

Члан 6 

Тарифни елемент површина грејаног простора - 
Те2, "ПОВРШИНА" представља површину грејаног 
простора која је одређена Главним грађевинским 
пројектом или пројектом изведеног објекта, или 
мерењем површине грејаног простора, а дефинисана 
је уговором о испоруци топлотне енергије. 

Грејана површина се одређује по одредбама 
Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом и исказује се у м2, а вредност се заокру-
жује на два децимална места. 

Тарифни елемент површина грејног простора - 
Те2, "ПОВРШИНА" примењује се за обрачун фиксног 
дела трошкова грејања. 

Члан 7 

Тарифни елемент расподела испоручене топло-
тне енергнје - ТеЗ "РАСПОДЕЛА", представља фиксну 
компоненту која се односи на расподелу трошкова на 
крајње купце топлотне енергије (систем сопствених 
мерила топлоте и алокатора трошкова). 

Тарифни ставови 

Члан 8 

Тарифни ставови се утврђују за сваки од тари-
фних елемената из члана 5 овог тарифног система. 

Тарифни ставови за појединачне тарифне еле-
менте су: 

• Тф1 - цена за јединицу испоручене количине 
топлотне енергије ("ЕНЕРГИЈА") у дин/к\Wх; 

• Тф2 - цена за јединицу површине грејног про-
стора ("ПОВРШИНА") дин/м2; 

• ТфЗ - цена расподеле испоручене топлотне 
енергије ("РАСПОДЕЛА") у дин/месту расподеле. 

Члан 9 

Трошак за испоручену количину топлотне ене-
ргије ("ЕНЕРГИЈА") представља варијабилни део 
трошкова грејања и обухвата трошкове: 

• горива, 

• који топлотне енергије купљене од енергетског 
субјекта обавља делатност производње топлотне 
енергије или преузете отпадне топлоте, 

• утрошене електричне енергије, 

• у трошене воде и хемијске припреме воде, 

• друге варијабилне трошкове. 

Износ за количину испоручене топлотне енергије 
се израчунава тако што се број испоручених kWh 
помножи са одговарајућом тарифом за "ЕНЕРГИЈУ" - 
Тф1- (дин/kWh) у зависности од тарифне групе којој 
простор припада. 

У објектима са више стамбених односно посло-
вних јединица (у даљем тексту: простор), износ за 
испоручену топлотну енергију, очитану на мерилу у 
топлотној подстаници, расподељује се сразмерно 
површини простора који се греје. 

Члан 10 

Годишњи износ за површину грејаног простора 
("ПОВРШИНА") представља фиксни део трошкова 
грејања, обрачунава се месечно (то је 1/12 годишњег 
износа) и покрива следеће трошкове пословања: 

• материjала, 

• услуга, 

• радне снаге, 

• текућег и инвестиционог одржавања, 

• амортизације, 

• исправке вредности потраживања, 

• издатке финансирања, 

• друге оправдане трошкове пословања. 

Месечни износ за тарифу "ПОВРШИНА" израчу-
нава се тако што се површина грејног простора (м2) 
помножи са одговарајућом тарифом за "ПОВРШИНУ" 
- Тф2- (дин/м2/месецу) у зависности од тарифне 
групе којој простор припада. 

Члан 11 

Трошак по тарифи "РАСПОДЕЛА" израчунава се 
тако, што се број очитаних сопствених мерила 
топлоте, односно алокатора трошкова, помножи са 
одговарајућом ценом за тај тип делитеља - ТфЗ - 
(дин/место расподеле), и обрачунава се на месечном 
нивоу у месецу кад је извршено очитавање. Исказује 
се као посебна ставка на рачуну купца код кога је 
извршено очитавање делитеља. 

III РАЗВРСТАВАЊЕ КУПАЦА ПО НАМЕНИ 
КОРИШЋЕЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 12 

Подела крајних купаца према намени коришћења 
простора, врши се у следеће тарифне групе: 

• Tr1 - тарифна група - "стамбени простор", 

• Тг2 - тарифна група - "пословни простор", 

Члан 13 

Тарифна група Tr1 - "стамбени простор" - крајњи 
купац који је на дистрибутивни систем извршио при-
кључење у циљу становања. 

У ову тарифну групу не спада крајњи купац који је 
извршио прикључење стамбеног простора у којем се 
обавља пословна делатност. 

Члан 14 

Тарифна група Тг2 - "пословни простор" - крајњи 
купац који је на дистрибутивни систем извршио 
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прикључење свог простора у циљу обављања 
административне или комерцијалие делатности, као 
и крајњи купац који је на дистрибутивни систем извр-
шио прикључење свог простора у коме се обавља 
делатност у области образовања (основне школе, 
средње школе, високошколске установе), културе, 
спорта, здравствене заштите, дечје заштите, соција-
лне заштите, верских и хуманитарних делатности, 
непрофитна удружења грађана, ђачки и студентски 
домови, обданишта и предшколске установе, домови 
старих, и сви остали крајњи купци који не припадају 
тарифној групи Tr1. 

IV ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ 

Члан 15. 

Обрачун накнаде за даљинско грејање за грејну 
сезону почиње 01. јула текуће године, а завршава се 
30. јуна наредне године. 

Члан 16. 

Обрачун накнаде за даљинско грејање се за 
крајње купце обрачунава у односу на: 

1. разврстаност купаца у одговарајућу тарифну 
групу, 

2. испоручену количину топлотне енергије, 

3. грејану површину, 

4. број очитаних јединица утрошка топлотне 
енергије очитаних на алокаторима који служе за ра-
споделу испоручене топлотне енергије. 

Члан 17. 

Обрачун накнаде за даљинско грејање за месеце 
када се врши испорука топлотне енергије садржи 
варијабилни (дин/кWh) и фиксни део (дин/м2), а за 
остале месеце кадг нема испоруке топлотне енергије 
садржи само фиксни део (дин/м2). 

Члан 18. 

Испоручена количина топлотне енергије се обрачу-
нава на основу очитаног стања на мерилу топлотне 
енергије постављеном на мерном месту у топлотној 
подстаници и разврстаности купца у одговарајућу 
тарифну групу. 

У случају да се више купаца исте или различите 
тарифне групе снабдева топлотном енергијом преко 
заједничког мерног уређаја, укупан број испоручених 
kWh се дели пропорционално површини која је 
прикључена на топлотну подстаницу у којој се врши 
мерење на том мерилу и обрачунава се у складу са 
тарифом за припадајућу тарифну групу. 

Члан 19. 

Испоручена количина топлотне енергије обра-
чунава се по правилу месечно (обрачунски период), 
односно онако како је одређено Уговором о испоруци 
топлотне енергије, склопљеним између енергетског 
субјекта и крајњег купца топлотне енергије. 

Члан 20. 

Очитана вредност потрошње топлотне енергије 
на заједничком месту преузимања (мерила у то-
плотним подстаницама) у зградама са више купаца 
распоређује се према деловнику трошкова на 
појединачне купце. 

У зградама где су код свих потрошача уграђени 
алокатори трошкова или сопствена мерила топлоте, 
расподела се врши у складу са очитаним односима 
потрошње, а према Правилнику о начину расподеле 
и обрачуна трошкова испоручене топлотне енергије. 

Простор (станови, локали) мора бити опремљен 
алокаторима истог типа, за који се споразумно одлу-
чила већина власника. 

Изабрани тип алокатора мора бити компатибилан 
са грејним системом, а појединачни алокатори морају 
бити постављени у складу са упутством произвођача 
односно испоручиоца. 

Услов да би се приступило расподели трошкова 
грејања према алокаторима, је да преко 80% грејане 
површине зграде има уграђене алокаторе трошкова, 
односно сопствена мерила топлоте. 

У објектима где нису уграђени алокатори тро-
шкова, односно сопствена мерила топлоте код свих 
корисника, обрачун се врши на следећи начин: 

• За кориснике који немају уграђене алокаторе 
(који одбијају уградњу или не дозвољавају контролу 
и очитавање истих), испоручена количина топлотне 
енергије обрачунава се у складу са њиховим уделом 
у укупно очитаној потрошњи, пропорционално грејној 
површини. Тако добијена количина топлотне енергије 
се увећава корекционим фактором К који је проме-
нљив у односу на проценат грејане површине зграде 
чији власници су увели и користе делитеље. 

• Разлика између укупно измерене топлотне 
енергије на мерилу у топлотној подстаници и то-
плотне енергије која је одређена за купце који немају 
алокаторе, представља део енергије који припада 
купцима који имају уграђене алокаторе. 

• Овако одређена количина топлотне енергије 
се расподељује на следећи начин: 

• за купце који имају уграђене алокаторе 
трошкова 5% топлотне енергије се распоређује на 
све купце сразмерно укупној грејаној површини 
стана/локала, а 95% топлотне енергије на основу 
података очитаних са предметних уређаја. 

• за купце који имају уграђена сопствена 
мерила топлоте, топлотна енергија се расподељује 
према уделу очитане сопствене потрошње у тако 
одређеној количини топлотне енергије. 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 473 

 

 

Корекциони фактор је приказан табеларно: 

Проценат грејане површине са делитељима Корекциони фактор К [ -1 
до 84 % 1,5 

85 - 89 % 1.6 

90 - 94 % 1,7 

95 - 99 % 1,8 

 

Члан 21. 

Енергетски субјект према очитаном стању мерила 
топлотне енергије у топлотној подстаници и очита-
вању алокатора трошкова, односно сопствених мерила 
топлота, израђује обрачун расподеле утрошене 
топлотне енергије и доставља рачун крајњем купцу. 

Члан 22. 

Купац плаћа накнаду за услуге даљинског грејања 
у року наведеном на испостављеном рачуну. 

Ако купац не измири правовремено своје обавезе, 
енергетски субјект му зарачунава законску затезну 
камату, од рока за уплату из рачуна до дана уплате. 

Члан 23. 

Рекламације везане за добијени рачун, крајњи 
купац може доставити енергетском субјекту у писаној 
форми, у року од осам дана од дана пријема рачуна. 

Енергетски субјект је дужан да у року од 8 дана 
од дана пријема, размотри и писмено одговори на 
сваку писану рекламацију купца. 

Рекламација на добијени рачун не одлаже пла-
ћање рачуна за неспорни део. 

Члан 24. 

Купац мора измирити фиксни део трошкова не-
зависно од потрошње, односно и за време у којем му 
је била прекинута испорука топлотне енергије. 

Члан 25. 

Цена топлотне енергије по тарифним ставовима и 
групама, као и процедура за њено усвајање, односно 
измену, одређује се у складу са Методологијом (Прилог 
1) која је саставни део овог тарифног система. 

Члан 26. 

Надлежни орган града Шапца даје сагласност на 
акт о ценама топлотне енергије, који енергетски су-
бјект утврди по овом тарифном систему. 

Енергетски субјект може повећати односно сма-
њити цене топлотне енергије у случају повећања, 
односно смањења цене улазних елемената у складу 
са Методологијом. 

Сагласност на акт о повећању, односно смањењу 
цене топлотне енергије даје надлежни орган Града 
Шапца. 

Члан 27. 

Ценовник стандардних и нестандардних енерге-
тских услуга доноси енергетски субјект уз прибављену 
сагласност надлежног органа Града Шапца. 

Ценовник неенергетских услуга доноси енерге-
тски субјект самостално према условима тржишта. 

Ценовници услуга су јавни и објављује се у слу-
жбеном гласилу јединице локалне самоуправе и на 
званичној интернет страници енергетског субјекта и 
града Шапца. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члаи 28. 

Тарифни систем се примењује на све већ склопљене 
и нове уговорне односе у вези са снабдевањем то-
плотном енергијом почев од дана ступања на снагу. 

Члан 29. 

Ступањем на снагу овог тарифног система престаје 
важност Тарифног система за обрачун топлотне 
енергије за тарифне купце ("Сл. лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
23/2010, 23/2012 и 24/2015). 

Члан 30. 

Тарифни систем ступа иа снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу Града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-98/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

ПРИЛОГ1 

МЕТОДОЛОГИЈА 

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊА КРАЈЊЕГ 
КУПЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

I ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈЕ 

Методологију за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом доноси Влада 
Републике Србије (у даљем тексту: методологија). 

Методологијом за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом се одређују: 
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• елементи за обрачун и начин утврђивања 
максималне висине прихода енергетског субјекта 
који обавља делатност производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом (у даљем тексту: 
енергетски субјект); 

• елементи за обрачун и начин обрачуна цене 
приступа систему за дистрибуцију топлотне енергије; 

• критеријуми и правила за расподелу прихода 
енергетског субјекта; 

• категорије крајњих купаца топлотне енергије, у 
зависности од намене коришћења простора; 

• тарифни елементи, тарифе и начин њиховог 
израчунавања за обрачун топлотне енергије коју 
енергетски субјект испоручује кројњим купцима то-
плотне енергије (у даљем тексту: купци); 

• услови и поступак за подношење захтева за 
промену цене топлотне енергије надлежном органу 
јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: на-
длежни орган). 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

Поједини изрази који се користе у овој методо-
логији имају следеће значење: 

• претходна цена јесте цена топлотне енергије 
за купце која је важила до подношења захтева за 
промену цене у складу са овом методологијом; 

• максимална висина прихода јесте максимални 
приход којим се енергетском субјекту у регулаторном 
периоду надокнађују сви оправдани трошкови посло-
вања; 

• обрачунски период јесте временски период у 
коме се врши обрачун испоручене топлотне енергије 
који својим актом прописује надлежни орган; 

• регулаторни период јесте период у трајању од 
једне календарске године; 

• тарифна група јесте категорија купаца то-
плотне енергије са сличном наменом коришћења 
простора; 

• тарифни елементи су рачунске величине на 
које се распоређује максимална висина прихода 
енергетског субјекта у регулаторном периоду. 

Остали појмови употребљени у овој методологији 
имају исто значење као и у Закону о енергетици. 

III ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Цена топлотне енергије за купце исказује се по 
тарифама утврђеним овом методологијом за обра-
чунски период и утврђује се по тарифним еле-
ментима за сваку групу купаца. 

Промена цене за испоручену топлотну енергију 
мора бити у складу са Правилима за промену цена 
топлотне енергије садржаним у овој методологији. 

При одређивању тарифа за обрачун цена топло-
тне енергије узимају се у обзир општа политика цена 
и планови развоја енергетског субјекта. 

Начин контроле цене топлотне енергије се врши 
применом метода регулације „Трошкови плус", којим 
се енергетском субјекту за производњу, дистрибуцију 
и снабдевање топлотном енергијом одређује макси-
мална висина прихода у регулаторном периоду, 
односно тарифа за обрачун цена топлотне енергије 
којом се обезбеђује: 

• покривање оправданих трошкова пословања у 
обављању делатности производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом којима се обе-збе-
ђује краткорочиа и дугорочна сигуриост снабдевања; 

• подстицање економске и енергетске ефика-
сности; 

• недискриминација, односно једнаки положај за 
све купце; 

• спречавање међусобног субвенционисања изме-
ђу појединих делатности које обавља енергетски 
субјект и између појединих група купаца; 

• спречавање монополског понашања енерге-
тског субјекта. 

IV ОДРЕЋИВАЊЕ МАКСИМАЛНЕ ВИСИНЕ 
ПРИХОДА 

Максимална висина прихода енергетског субјекта 
обрачунава се на основу оправданих трошкова 
пословања у обављању делатности производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. 

Оцена оправданости трошкова врши се према 
природи конкретног трошка анализом његове сврси-
сходности, анализом количине и цене, упоредном 
анализом заснованом на подацима о трошковима у 
претходном периоду и трошковима енергетских 
субјеката који обављају исту енергетску делатност у 
земљи. 

4.1 Израчунавање максималне висине прихода 

Максимална висина прихода за регулаторни пе-
риод се израчунава према следећем изразу:  

МВП=МВПв+МВПф  

МВПв=ОТв  

МВПф=ОТф+ АМ + ПР*РС - ОП + КЕ 

где су: 

МВП - максимална висина прихода по основу 
обављања делатности производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом; 

МВПв - максимална висина прихода по основу 
обављања делатности производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом-варијабилни део; 

МВПф - максимална висина прихода по основу 
обављања делатности производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом-фиксни део; 

ОТв - варијабилни оперативни трошкови; 

ОТф - фиксни оперативни трошкови; 

АМ -трошкови амортизације; 
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ПР - принос на средства који енергетски субјект 
може да оствари; 

РС - регулисана средства; 

ОП - остали приход; 

КЕ - корекциони елемент. 

Када се, у складу са овом методологијом, одре-
ђује максимална висина прихода трошкови који улазе 
у обрачун утврђују се на основу података из по-
следњег финансијског извештаја енергетског субјекта. 

Уколико је у периоду до подношења захтева за 
промену цене топлотне енергије дошло до промене 
трошкова, обрачун се усклађује у висини и под 
условима дефинисаним правилима за промену цене 
садржаним у овој методологији. 

4.1.1 Оперативни трошкови 

Оперативни трошкови представљају оправдане 
трошкове настале по основу обављања енергетске 
делатности производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном енергијом и чине их: 

• трошкови материјала; 

• трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи; 

• трошкови производних услуга; 

• нематеријални трошкови; 

•  део резервисан за накнаде и друге бенефи-
ције запослених, а који се исплаћују у регулаторном 
периоду и 

• остали расходи из пословања. 

Оперативни трошкови настали по основу обавља-
ња енергетске делатности производње. дистрибуције 
и снабдевања топлотном енергијом могу бити вари-
јабилни и фиксни оперативни трошкови. 

Варијабилни оперативни трошкови представљају 
оправдане трошкове који се мењају са променом 
обима производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном енергијом, као што су трошкови горива, 
топлотне енергије набављене од других произво-
ђача, хемијски припремљене воде, електричне ене-
ргије и остали варијабилни оперативни трошкови и 
садржани су у Табели 1. из Прилога - Табеле за 
израчунавање цене снабдевања крајњег купца, који 
је одштампан уз ову методологију и чини њен 
саставни део. Ови трошкови се утврђују на основу 
енергетско-техничких параметара производних једи-
ница, норматива утрошка и процењених тржишних 
цена за регулаторни период. 

Фиксни оперативни трошкови представљају опра-
вдане трошкове који се не мењају са променом 
обима производње топлотне енергије и садржани су 
у Табели 2. из Прилога ове методологије. 

Фиксни оперативни трошкови у вези са отписом 
потраживања који се могу исказати приликом обра-
чуна максималне висине прихода у складу са овом 

методологијом не могу бити већи од 10 % потражи-
вања од купаца за испоручену топлотну енергију. 

4.1.2 Трошкови амортизације 

Трошкови амортизације представљају трошкове 
амортизације средстава, прибављених уз накнаду 
или без ње, која су у функцији обављања енергетске 
делатности производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном енергијом и обухватају трошкове амортиза-
ције постојећих средстава и трошкове амортизације 
средстава која ће бити активирана у посматраном 
регулаторном периоду. Ови трошкови садржани су у 
Табели 3. из Прилога ове методологије. 

Трошкови амортизације постојећих и средстава 
која ће бити активирана у посматраном регулато-
рном периоду се обрачунавају пропорционалном 
методом у процењеном корисном веку трајања сре-
дстава, с тим што се трошкови амортизације средстава 
која ће бити активирана у посматраном регулато-
рном периоду обрачунавају на основицу коју чини 
50% вредности активираних нематеријалних ула-
гања, некретнина, постројења и опреме у припреми и 
аванса датих за њихову набавку. 

Трошкови амортизације у регулаторном периоду 
се рачунају према следећем изразу:  

АМ = АМПС + АМАС 

где су: 

АМ - трошкови амортизације;  

АМПС - трошкови амортизације постојећих сре-
дстава; 

АМАС - трошкови амортизације средстава која ће 
бити активирана у посматраном регулаторном периоду. 

4.1.3 Регулисана средства 

Регулисана средства представљају нето вре-
дност нематеријалних улагања (осим goodwill), 
некретнина, постројења и опреме која су ангажована 
за обављање енергетске делатности производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, 
изузимајући: 

• нето вредност средстава прибављених без 
накнаде, као што су донације и слично и 

• вредност нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме у припреми и аванса датих за 
њихову набавку, која се не активирају у регулато-
рном периоду. 

Регулисана средства су основица за обрачун 
повраћаја на ангажована средства која енергетски 
субјект може да оствари у регулаторном периоду и 
садржана су у Табели 4. из Прилога ове методо-
логије. 

Вредност регулисаних средстава се обрачунава 
као аритметичка средина вредности регулисаних 
средстава на почетку регулаторног периода и вре-
дности регулисаних средстава на крају регулаторног 
периода према следећем изразу: 
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РС = (пРС + кРС) / 2 

где су: 

РС - регулисана средства; 

пРС - вредност регулисаних средстава на почетку 
регулаторног периода;  

кРС -вредност регулисаних средстава на крају 
регулаторног периода. 

Вредност регулисаних средстава на почетку регу-
латорног периода обрачунава се према следећем 
изразу: 

пРС = пНВС - пСБН - пНСУП где су: 

пНВС - нето вредност нематеријалних улагања 
(изузев goodwill). некретнина постројења и опреме на 
почетку регулаторног периода; 

пСБН - нето вредност средстава прибављених 
без накнаде на почетку регулаторног периода; 

пНСУП - вредност нематеријалних улагања, не-
кретнина, постројења и опреме у припреми и аванса 
датих за њихову набавку на почетку регулаторног 
периода, а која неће бити активирана у регулаторном 
периоду или која нису оправдана и/или ефикасна. 

Вредност регулисаних средстава на крају регула-
торног периода се обрачунава према следећем 
изразу: 

кРС = пРС - А + ∆СУП - НОПС - ∆СБН - АНСУП 
где су: 

А - трошкови амортизације који се обрачунавају 
на начин утврђен овом методологијом (у динарима); 

∆СУП - промена вредности нематеријалних 
улагања (изузев goodwill), некретнина, постројења и 
опреме у припреми и аванса датих за њихову на-
бавку; 

НОПС - нето вредност средстава која су отуђена 
и/или трајно повучена из употребе; 

∆СБН - промена вредности средстава приба-
вљених без накнаде; 

∆НСУП - промена вредности нематеријалних 
улагања (изузев гоодшилл), некретнина, постројења 
и опреме у припреми и аванса датих за њихову 
набавку која неће бити активирана у регулаторном 
периоду или која нису оправдана и/или ефикасна. 

4.1.4 Стопа приноса на регулисана средства 

Стопа приноса на регулисана средства утврђује 
се као пондерисана просечна цена капитала енерге-
тског субјекта који обавља енергетску делатност 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом и садржана је у Табели 5а. из Прилога ове 
методологије. Пондерисана просечна цена капитала 
је пондерисани просек стопе приноса на сопствени 
капитал и пондерисане просечне стопе приноса на 
позајмљени капитал, према пондерима 0,4 за со-
пствени капитал и 0,6 за позајмљени капитал и 
обрачунава се пре опорезивања према следећем 
изразу: 

ППЦК = (СК * ЦСК) / (1 - СП) + ПК * ЦПК, 

при чему је: 

СК + ПК = 1 

где су: 

ППЦК - стопа приноса на регулисана средства 
која се обрачунава као пондерисана просечна цена 
капитала (у %); 

СК - учешће сопственог капитала у финансирању 
регулисаних средстава (у %); 

ЦСК - реална цена сопственог капитала пре опо-
резивања (у %); 

СП - стопа пореза на добит према важећим зако-
нским прописима (у %); 

ПК - учешће позајмљеног капитала у финанси-
рању регулисаних средстава (у %); ЦПК - понде-
рисана просечна цена позајмљеног капитала (у %). 

Цена сопственог капитала пре опорезивања 
треба да одражава специфични ризик предузећа, 
ризик земље и преовлађујуће услове прибављања 
капитала на финансијском тржишту у регулаторном 
периоду. 

У периоду до успостављања тржишта топлотне 
енергије цена сопственог капитала не може бити 
већа од 10%. 

Позајмљени капитал у смислу ове методологије 
представља збир дугорочних обавеза краткорочних 
финансијских обавеза. 

Цена позајмљеног капитала се рачуна као пондери-
сана просечна каматна стопа на укупно позајмљена 
средства, при чему се као пондери узимају учешћа 
позајмљених средстава у укупно позајмљеним сре-
дствима. Цена позајмљеног капитала се признаје до 
нивоа цене обазриво и рационално позајмљених 
средстава. 

4.1.5 Остали приходи 

Остали приходи су приходи остварени ангажо-
вањем средстава намењених обављању делатности 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом, приходи од продаје производа насталих у 
процесу производње топлотне енергије, а нису у це-
локупно произведеној количини у функцији дела-
тности енергетског субјекта, приходи од услуга на 
тржишту, приходи од активирања властитих учинака, 
приходи од продаје средстава, разграничени део 
прихода по основу реализације донираних сре-
дстава, приходи од камата, позитивне курсне разлике, 
приходи од наплате отписаних потраживања и други 
приходи, из претходне пословне године и садржани 
су у Табели 6. из Прилога ове методологије. 

Приходи од наплате отписаних потраживања који 
се могу исказати приликом обрачуна максималне 
висине прихода у складу са овом методологијом не 
могу бити већи од 10 % потраживања од купаца за 
испоручену топлотну енергију. 
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4.1.6 Корекциони елемент 

Корекциони елемент је вредносни израз (новчани 
износ) којим се умањује или увећава максимална 
висина прихода за регулаторни период за износ 
одступања оствареног прихода за претходни регула-
торни период по основу регулисаних цена на које је 
дата сагласност од максималне висине прихода која 
је утврђена у складу са овом методологијом за пре-
тходни регулаторни период и садржан је у Табели 7. 
из Прилога ове методологије. 

Приликом обрачуна максималне висине прихода 
за први регулаторни период корекциони елемент је 
једнак нули. 

V ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЧУН И НАЧИН ОБРАЧУНА 
ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИ ЈУ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Уколико више од једног енергетског субјекта користи 
дистрибутивни систем цену приступа систему за 
дистрибуцију топлотме енергије утврђује надлежни 
орган на предлог енергетског субјекта који обавља 
енергетску делатност дистрибуције тогшотне енергије. 

Елементи који се користе за обрачун су: утврђи-
вање максималне висине прихода енергетског су-
бјекта који обавља делатност дистрибуције топлотне 
енергије критеријуми и правила за расподелу тог 
прихода тарифни елементи за обрачун и начин 
обрачуна услуге дистрибуције топлотне енергије, 
тарифе за обрачун цене приступа систему за дистри-
буцију топлотне енергије и начин њиховог израчу-
навања, као и начин, поступак и рокови за достављање 
документације и врста документације коју дистрибу-
тер топлотне енергије доставља надлежном органу. 

Ценом приступа систему за дистрибуцију топло-
тне енергије обезбеђује се: 

• покривање оправданих трошкова пословања, 
као и одговарајући принос на ангажована средства и 
инвестиције у обављању делатности дистрибуције 
топлотне енергије, којима се обезбеђује краткорочна 
и дугорочна сигурност снабдевања, односно одрживи 
развој система; 

• подстицање економске и енергетске ефика-
сности; 

• недискриминација, односно једнаки положај за 
кориснике система. 

VI РАЗВРСТАВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО НАМЕНИ КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА 

Подела крајњих купаца према намени коришћења 
простора, врши се у следеће тарифне групе: 

• Tr1 - Тарифна група - „стамбени простор"; 

• Тг2 - Тарифна група — „пословни простор". 

VII ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Тарифни елементи су: 

• Испоручена количина топлотне енергије - Te1, 
„ЕНЕРГИЈА"; 

• Површина грејаног простора или инсталисана 
снага грејаног простора - Те2, „ПОВРШИНА" или 
„ИНСТАЛИСАНА СНАГА"; 

• Расподела испоручене топлотне енергије - 
ТеЗ, „РАСПОДЕЛА". 

7.1 Тарифни елемент Te1- „ЕНЕРГИЈА" 

Тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА" се утврђује непо-
средно на основу очитавања са мерача у топлотној 
подстаници и исказује се у kWx, а вредност се 
заокружује на два децимална места. 

У случају неисправног уређаја за мерење 
топлотне енергије начин обрачуна за период када је 
уређај ван употребе одређен је општим актом 
надлежног органа о условима и снабдевању топло-
тном енергијом крајњег купца. 

Тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА" користи се за 
обрачун варијабилног дела цене грејања. 

7.2 Тарифни елемент Те2 - „ПОВРШИНА" или 
„ИНСТАЛИСАНА СНАГА" 

Тарифни елемент „ПОВРШИНА" или „ИНСТАЛИ-
САНА СНАГА" представља површину или инсталисану 
снагу грејаног простора која је одређена пројектом 
или пројектом изведених радова објекта, а за 
обрачун се употребљава измерена површина или 
инсталисана снага грејаног простора и дефинисана 
је уговором о испоруци топлотне енергије. 

Грејана површина се исказује у м2 и заокружује се 
на два децимална места, а инсталисана снага у kW и 
заокружује се на три децимална места. 

7.3 Тарифни елемент ТеЗ - „РАСПОДЕЛА" 

Тарифни елемент „РАСПОДЕЛА" представља 
фиксну компоненту која се односи на расподелу 
трошкова на крајње купце топлотне енергије (систем 
појединачних мерила/делитеља топлоте) и утврђује 
се по месту расподеле на којем енергетски субјект 
који обавља делатност снабдевања топлотном ене-
ргијом расподељује топлотну енергију на крајње 
купце у регулаторном периоду и исказује се у 
дин/место расподеле. 

VIII ОДРЕЂИВАЊЕ ТАРИФА 

8.1 Тарифе 

Тарифе се утврђују по групама купаца за сваки од 
тарифних елемената - „ЕНЕРГИЈА", „ПОВРШИНА" 
или „ИНСТАЛИСАНА СНАГА" и „ОЧИТАВАЊЕ". 

За тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА" утврђује се 
тарифа „ЕНЕРГИЈА". 

За тарифни елемент „ПОВРШИНА" или „ИНСТА-
ЛИСАНА СНАГА" утврђује се тарифа „ПОВРШИНА" 
или „ИНСТАЛИСАНА СНАГА". 

За тарифни елемент „РАСПОДЕЛА" утврђује се 
тарифа „РАСПОДЕЛА". 

Тарифе у оквиру исте групе купаца једнаке су за 
све купце истог енергетског субјекта. Тарифа „ЕНЕ- 
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РГИЈА" се изражава у динарима/КWх, заокружено на 
два децимална места. 

Тарифа „ПОВРШИНА" изражава се у динарима/м2 
или „ИНСТАЛИСАНА СНАГА" се изражава у дина-
рима/кW, заокружено на два децимална места. 

Тарифа „РАСПОДЕЛА" изражава се у дин/место 
расподеле/очитавање, заокружено на два децимална 
места. 

Тарифе за појединачне тарифне елементе су: 

Тф1 - цена за јединицу количине испоручене то-
плотне енергије „ЕНЕРГИЈА" у 

Тф2 - цена за јединицу грејане површине „ПО-
ВРШИНА" у дин/м  или „ИНСТАЛИСАНА СНАГА" у 
дин/к\¥; 

ТфЗ - цена очитавања и расподеле испоручене 
топлотне енергије „РАСПОДЕЛА" у дин/место распо-
деле. 

Топлотна енергија обрачунава се на основу та-
рифа „ЕНЕРГИЈА", „ПОВРШИНА" или „ИНСТАЛИ-
САНА СНАГА" и „РАСПОДЕЛА" за обрачунски период. 

Тарифе обрачунава енергетски субјект свим купцима 
код којих врши очитавање испоручене топлотне ене-
ргије. 

IX НАЧИН ИЗРАЧУНАВАЊА ТАРИФА ЗА 
ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 

9.1 Израчунавање тарифе „ЕНЕРГИЈА" 

Износ тарифе „ЕНЕРГИЈА" за групе купаца 
„стамбени простор", и „пословни простор", утврђују 
се према тарифном елементу „ЕНЕРГИЈА" за групу 
купаца „стамбени простор", и израчунава се: 

Тф11 =Тф1/((Пст/Пук)+ Ктгв*(Ппп/Пук)),  

где је: 

Тф1 - резултат количника максималне висине 
прихода (варијабилни део - МВПв) и укупне годишње 
предате топлотне енергије измерене на заједничким 
мерним местима купаца у динарима/к^х; 

Пст-укупна површина стамбеног простора; 

Ппп- укупна површина пословног простора; 

Пук -укупна површина стамбеног и пословног 
простора; 

Ктгв - коефицијент за израчунавање тарифе 
Енергија за тарифну групу „пословни простор" износи 
Ктгв = 1.00 -1.25. 

Уколико не постоје укупни годишњи подаци о 
топлотној енергији измереној на заједничким мерним 
местима, они ће се израчунавати на следећи начин: 

Q предато= Qулазно * и * µи * µм  

где је: 

Q предато - укупна годишња топлотна енергија 
предата крајњим купцима у KWh; 

Q улазно - укупна годишња примарна енергија 
према стварно коришћеној структури енергената на 
улазу у производно постројење у kWh; 

µи - степен корисности производног постројења 
према стварној структури горива. Најнижа обра-
чунска вредност степена корисности производног 
постројења које као: 

1) гориво користи гас износи µи =0,85; 

2) гориво користи мазут или лож уље износи µи 
=0,82; 

3) гориво користи угаљ или биомасу износи µи 
=0,68; 

µм - степен корисности дистрибутивне мреже. 

Најнижа обрачунска вредност степена корисности 
дистрибутивне мреже: 

1) капацитета до 20 MW износи µм =0,92; 

2) капацитета од 21 до 80 MW износи µм =0,90; 

3) капацитета од 81 до 250 MW износи µм =0,88; 

4) капацитета од 250 MW износи µм =0,85. 

9.2 Израчунавање тарифе „ПОВРШИНА" или 
„ИНСТАЛИСАНА СНАГА" 

Тарифа „ПОВРШИНА" или „ИНСТАЛИСАНА СНАГА" 
за тарифне групе „стамбени простор" и „пословни 
простор" утврђују се према тарифном елементу 
„ПОВРШИНА" или „ИНСТАЛИСАНА СНАГА" за групу 
купаца „стамбени простор", која се утврђује као: 

• За тарифни елемент „ПОВРШИНА"  

Тф21=Тф2/((Пст/Пук)+Ктгф 1 *(Ппп/Пук))  

где је: 

Тф2 - количник максималне висине прихода 
(фиксни део - МВПф) и укупне површине свих кра-
јњих купаца; 

Пст - укупна површина стамбеног простора; 

Ппп - укупна површина пословног простора; 

Пук - укупна површина стамбеног и пословног 
простора; 

Ктгф1 - коефицијент за израчунавање тарифе 
„ПОВРШИНА", за тарифну групу „пословни простор" 
износи Ктгф1 = 1.00 -1.25. 

• За тарифни елемент „ИНСТАЛИСАНА СНАГА" 
Тф211=Тф2/((ИСст/ИСук)+Ктгф2*(ИСпп/ИСук)) где је: 

Тф2 - резултат количника максималне висине 
прихода (фиксни део МВПф) и укупне инсталисане 
снаге свих крајњих купаца; 

ИСст-укупна инсталисана снага стамбеног про-
стора; 

ИСпп- укупна инсталисана снага пословног про-
стора; 

Исук - укупна инсталисана снага стамбеног и по-
словног простора; 

Ктгф2 - коефицијент за израчунавање тарифе 
„ИНСТАЛИСАНА СНАГА", за тарифну групу „посло-
вни простор" износи Ктгф2 = 1.00 -1.25. 
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Вредности коефицијената Ктгв, Ктгф1 и Ктгф2 за 
тарифну групу „Пословни простор" доноси, у складу 
са овом методологијом, надлежни орган, на предлог 
енергетског субјекта. 

9.3 Израчунавање тарифе „РАСПОДЕЛА" 

Износ тарифе „РАСПОДЕЛА" за тарифне групе 
„стамбени простор", и „пословни простор",утврђују се 
према тарифном елементу „РАСПОДЕЛА" и изра-
чунава се: 

ТфЗ= Тро/Бмм 

где је: 

Тро - трошкови очитавања уређаја за расподелу 
трошкова топлотне енергије са заједничког мерног 
места; 

Б мм -укупан број мерних места који се очитавају. 

Тарифа „РАСПОДЕЛА" за тарифну групу „стамбе-
ни простор" и „пословни простор" јеједнака. 

9.4 Наплата топлотне енергије према јединици 
грејане површине или инсталисане снаге грејане 

површине 

Изузетно тамо где не постоје техничке могућности 
за наплату према потрошњи, наплата се врши према 
јединици површине или инсталисане снаге грејаног 
простора тако што се износ тарифе „ЕНЕРГИЈА" 
израчунава као производ Тф1 и специфичне годи-
шње потрошње топлотне енергије чија се вредност 
утврђује одлуком надлежног органа, а на предлог 
енергетског субјекта. Максимална вредност специ-
фичне годишње потрошње не може бити виша од 
140 KWh/M2. 

X ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОДОБРАВАЊЕ 
ЦЕНА 

10.1 Рок за подношење захтева и поступање 
надлежног органа 

Енергетски субјект дужан је да до 1. септембра 
текуће године поднесе надлежном органу писани 
захтев за измену и одобравање измењених цена 
топлотне енергије за наступајућу грејну сезону, која 
почиње 15. октобра текуће године и завршава се 15. 
априла наредне године. 

Надлежни орган проверава да ли је захтев поднет 
у складу са одредбама ове методологије, што укљу-
чује и проверу свих података наведених у захтеву и у 
пратећим документима и у року од 15 календарских 
дана обавештава енергетског субјекта писаним пу-
тем о испуњењу услова за одобравање тарифа. 

У случају неусклађености или ако поједина или 
сва захтевана документа нису приложена, надлежни 
орган писаним путем позива енергетског субјекта да 
отклони утврђене недостатке, у року од седам кале-
ндарских дана од дана када је о томе обавештен. 

У случају да подносилац захтева у остављеном 
року не отклони недостатке у погледу усклађености, 

прилога или захтеване документације, надлежни орган 
ће одбацити захтев и о томе обавестити подносиоца 
захтева у писаном облику. 

10.2 Садржај захтева 

Захтев за одобравање цене топлотне енергије за 
крајње купце мора да садржи: 

а) назив енергетског субјекта, адресу седишта, 
име особе за контакт, извод из регистра који води 
Агенција за привредне регистре, порески идентифи-
кациони број и матични број подносиоца захтева; 

б) предлог цене топлотне енергије за купца у 
форми Табеле 1, одељак VIII; 

в) попуњене табеле из Прилога - Табеле за 
израчунавање цене снабдевања крајњег купца; 

г) образложење за предложене цене топлотне 
енергије; 

д) одлуку органа управљања енергетског субје-
кта о цени топлотне енергије; 

ђ) годишњи финансијски извештај са пратећом 
документацијом прописаном законом уз приложен 
извештај независног ревизора ако подносилац за-
хтева подлеже ревизији; 

е) детаљан опис расположивих средстава и/или 
извора финансирања за обављање енергетских 
делатности, као и доказ о расположивости тих сре-
дстава/извора финансирања; 

ж) информацију о процењеном приходу од про-
даје топлотне енергије крајњим купцима, укупне 
предвиђене трошкове производње, дистрибуције и 
снабдевање топлотом, швестициони плаи (ако га 
има) и предвиђени ток готовог новца (предвиђени 
извештај о приходима, предвиђени биланс стаља и 
предвиђена изјава о току готовог новца), укупне уго-
ворене количине топлотне енергнје и грејане повр-
шине изражене у м2 или инсталисане снаге грејане 
површине изражене у кW по тарифним групама и 
укупну очекивану производњу топлотне енергије у 
kWx, ефикасност производног и дистрибутивног дела 
система; 

з) друге податке и документе на захтев надле-
жног органа, 

Ако подносилац захтева намерава да спроведе 
дугорочни инвестициони пројекат, мора да поднесе и: 

а) финансијски модел за период трајања про-
јекта; 

б) опис важних параметара финансијског модела; 

в) потписане споразуме који регулишу спрово-
ђење пројекта и ценовне принципе; 

г) технички опис пројекта са анализом одржи-
вости. 

10.3 Поступак за утврђивање максималне ви-
сине прихода 

На основу поднетог захтева за одређивање цена 
топлотне енергије за купце, надлежни орган утврђује 
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да ли је максимална висина прихода (МВП) енерге-
тског субјекта обрачуната и распоређена на тарифне 
елементе у складу са овом методологијом. 

Уколико на основу достављених података и доку-
ментације надлежни орган након извршене анализе 
утврди да обрачуната висина прихода енергетског 
субјекта није усклађена са оправданим трошковима 
пословања, енергетски субјект је дужан да на захтев 
надлежног органа, у року од седам календарских 
дана од пријема захтева поднесе нови захтев за 
давање сагласности на одлуку о цени топлотне 
енергије за купце. 

Надлежни орган доставља енергетском субјекту 
акт о сагласности на цене топлотне енергије, у року 
од 15 календарских дана од дана пријема уредног, 
односно усаглашеног захтева. 

Надлежни орган може одлучити на следећи 
начин: 

а) одобрава цене топлотне енергије за крајње 
купце онако како их је предложио орган управљања 
енергетског субјекта, или 

б) не одобрава цену цене топлотне енергије за 
крајње купце које је предложио орган управљања 
енергетског субјекта и уместо њих утврђује цене то-
плотне енергије за крајње купце и истовремено 
доноси одлуку о накнади разлике између предло-
жених и одобрених цена топлотне енергије.Одлука 
надлежног органа у вези захтева за одобравање 
цене топлотне енергије за крајње купце мора бити 
образложена. 

Одлука се у писаном облику доставља подно-
сиоцу захтева и објављује се у службеном гласилу 
јединице локалне самоуправе и на званичној инте-
рнет страници енергетског субјекта и надлежног 
органа. 

XI УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

У току грејне сезоне, енергетски субјект има пра-
во да предложи надлежном органу промене цена 
топлотне енергије за крајње купце. Тај предлог мора 
да буде образложен и да садржи све податке који су 
потребни да надлежни орган процени основаност 
предлога. 

Предлог за промену цене топлотне енергије због 
пораста варијабилног дела цене може да буде 
поднет у случају када се укупна цена енергента 
повећа за више од 3%, а обавезно уколико се смањи 
за више од 5%. 

Предлог за промену цене топлотне енергије због 
пораста фиксног дела цена може да буде поднет у 
случају када се индекс потрошачких цена у месецима 
након датума последњег одобрења цене за топлотну 
енергију повећа за више од 5% на основу податка 
Републичког завода за статистику. 

Надлежни орган разматра предлог за промену 
цена у складу са поступком прописаним у овој 
методологији. 

11.1 Измена тарифе „ЕНЕРГИЈА" 

Измена тарифе „ЕНЕРГИЈА" за испоручену коли-
чину топлотне енергије се прерачунава по следећем 
изразу: 

Н  

Тф1срн = Тф1срп • Σ АИ • (ЕИ/ЕИО) 

• =1 

a1+a2+........аН=1 

где је: 

Тф1срн = Нова тарифа „ЕНЕРГИЈА" за испо-
ручену количину топлотне енергије, у дин/к\Wх; 

Тф1срп = претходна тарифа „ЕНЕРГИЈА" за 
испоручену количину топлотне енергије, у дин/к\Wх; 

аи = пондер појединачних елемената варија-
билних трошкова у структури свих варијабилних 
трошкова; 

Еи= нова цена горива и других варијабилних 
трошкова у структури утрошених горива и других 
варијабилних трошкова; 

Еио = претходна цена горива и других варија-
билних трошкова у структури утрошених горива и 
других варијабилних трошкова. 

Нова цена за испоручену топлотну енергију (Цвн) 
је цена која је израчуната на основу ове методо-
логије и мења се са променом улазних параметара. 

Претходна цена за испоручену топлотну енергију 
(Цвп) је цена топлотне енергије која је била одо-
брена у складу са максималном висином прихода по 
поступку прописаном овом методологијом. 

Пондери (аи) представљају удео појединачног 
елемента варијабилних трошкова у структури цело-
купних варијабилних трошкова енергетског субјекта. 
Збир свих пондера, односно удела мора бити једнак 
100% односно 1. 

Нова цена елемената варијабилиих трошкова (Еи) 
је просечна цена појединачног елемента варијаби-
лних трошкова, коју енергетски субјект плаћа у 
евидентираном месецу. У цену енергента морају 
бити укључени сви зависни трошкови на паритету Ф-цо 
енергетски субјекат. 

Претходна цена елемената варијабилних тро-
шкова (Еио) је цена појединачног елемента варија-
билних трошкова, коју је енергетски субјекат плаћао 
у претходном периоду. 

• цену елемената варијабилних трошкова морају 
бити укључени сви зависни трошкови на паритету Ф-
цо енергетски субјекат. 

11.2 Измена тарифе „ПОВРШИНА" или „ИНСТА-
ЛИСАНА СНАГА" 

Измена тарифе „ПОВРШИНА" или „ИНСТАЛИ-
САНА СНАГА" израчунава се по следећем изразу: 



Број 11 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 481 

 

 

Тф2срн = Тф2срп *(а • Пр/Про + б • И/Ио) 

• +6=1 

где је: 

Тф2срн = Нова тарифа „ПОВРШИНА" или „ИНСТА-
ЛИСАНА СНАГА", у дин/м2/месецу или дин/кW/месецу; 

Тф2срп = Претходна тарифа „ПОВРШИНА" или 
„ИНСТАЛИСАНА СНАГА" у дин/м2/месецу или 
дин/кW/месецу; 

Пр = Просек месечне бруто зараде у Републици 
Србији;  

Про = Претходна месечна бруто зарада у Репу-
блици Србији; 

• = Индекс потрошачких цена у Републици Србији 
у месецу који претходи захтеву за корекцију; 

Ио = Претходни индекс потрошачких цена у 
Републици Србији;  

а = Пондер месечних бруто зарада у Републици 
Србији;  

б = Пондер индекса потрошачких цена у Репу-
блици Србији. 

Нова цена за грејну површину/инсталисану снагу 
(Цфн) је цена, која је израчуната на основу ове мето-
дологије и мења се са променом улазних параметара. 

Претходна цена за грејну површину/инсталисану 
снагу (Цфп) је цена, која је била одобрена у складу 
са максималном висином прихода по поступку 
прописаном овом методологијом за грејну повр-
шину/инсталисану снагу. 

Просек месечне бруто зараде у Републици 
Србији (Пр) је просек за месец који претходи месецу 
у коме се тражи корекција. Извор податка о висини 
месечних зарада је Републички завод за статистику. 

Претходна месечна бруто зарада у Републици 
Србији (Про) је израчуната као просек месечних бруто 
зарада у претходној календарској години Извор 
података о висини месечних зарада је Републички 
завод за статистику. 

Индекс потрошачких цена у Републици Србији у 
посматраном периоду (И) је индекс потрошачких 
цена у Републици Србији у месецу који претходи 
захтеву за корекцију. Извор података о индексу 
потрошачких цена је Републички завод за статистику. 

Претходни индекс потрошачких цена у Републици 
Србији (Ио) је индекс потрошачких цена у Републици 
Србији у децембру претходне календарске године. 
Извор података о потрошачком индексу цена је 
Републички завод за статистику. 

Пондер месечних бруто зарада у Републици Србији 
(а) представља удео бруто зарада у структури фи-
ксних трошкова енергетског субјекта (Извор: биланс 
успеха енергетског субјекта у претходној години). 

Пондер индекса потрошачких индекса цена у 
Републици Србији (б) представља удео осталих 

фиксних трошкова (без бруто зарада) у структури 
фиксних трошкова енергетског субјекта. 

Збир пондера индекса потрошачких цена и по-
ндера месечних бруто зарада мора бити једнак 1. 

XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Надлежни орган спроводи редовне провере у 
циљу: 

а) процене поднетих и процењених финансијских 
информација које је доставио енергетски субјект; 

б) верификације стварних трошкова у току 
регулаторног периода у складу са постојећим законо-
давством о финансијама и међународним рачуново-
дственим стандардима (МРС); 

в) контроле и утврђивања прихода у току текуће 
грејне сезоне. 

Захтеви и сва документа која се подносе надле-
жном органу морају да буду написани на српском 
језику. 

Табеле из Прилога су намењене за израчунавање 
тарифа за обрачун цена топлотне енергије за купце. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Основни разлог доношења новог Тарифног си-
стема је усклађивање основних тарифних елемената 
за обрачун топлотне енергије, критеријума и мерила 
за одређивање нивоа цена топлотне енергије и 
начела и критеријума за одређивање тарифних ста-
вова, са одредбама Закона о енергетици („Службени 
гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018), Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС", бр. 
88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закона о ефикасном 
коришћењу енергије („Службени гласник РС", број 
25/2013) и Уредбе о утврђивању методологије за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца топло-
тном енергијом („Службени гласник РС", број 63/2015). 

Тарифним системом је предвиђено да се обрачун 
накнаде за даљинско грејање за крајње купце обра-
чунава у односу на: разврстаност купаца у одгова-
рајућу тарифну групу, испоручену количину топлотне 
енергије, грејану површину и број очитаних јединица 
утрошка топлотне енергије очитаних на алокаторима 
који служе за расподелу испоручене топлотне ене-
ргије. 

Енергетски субјект према очитаном стању мерила 
топлотне енергије у топлотној подстаници и очита-
вању алокатора трошкова, односно сопствених мерила 
топлоте, израђује обрачун расподеле утрошене 
топлотне енергије и доставља рачун крајњем купцу у 
складу са приложеном методологијом. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА 
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На основу члана 39. и 131. Статута града Шапца 
(„Службени лист града Шапца", број 5/2019), 
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Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 
26.06.2019. године, доноси 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЛОКАЛНОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА ШАПЦА ЗА 

ПЕРИОД ОД 2018-2021. ГОДИНЕ 

1. У свајају се Измене и допуне Локалног акционог 
плана за младе града Шапца, за период од 2018-
2021. године. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-122/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 39. и члана 131.Статута града 
Шапца ("Сл. лист града Шапца" бр. 5/19), скупштина 
града шапца на седници одржаној дана 26.06.2019. 
године донела је 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 
ПЛАНА ГРАДА ШАПЦА - РЕВИЗИЈА 

1. УСВАЈА СЕ Локални антикорупцијски план 
Града Шапца - Ревизија 

2. Ову одлуку објавити у "Службеном листи Града 
Шапца" 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-123/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 39. и члана 131. Статута града 
Шапца („Сл. лист града Шапца" бр. 5/19), Скупштина 

града Шапца на седници одржаној дана 26.06.2019. 
донела је 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2019. 

ГОДИНУ - РЕВИЗИЈА 

УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања 
Града Шапца за 2019. годину ревизија 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-124/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 32. става 1. тачке 13. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе 
("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 
104/2016 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и члана 39. 
став 1. тачка 6. Статута града Шапца („Сл. лист града 
Шапца" бр. 5/19), Скупштина града Шапца, на се-
дници од 26.06.2019. године, доноси 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним административним таксама 
("Службени лист града Шапца" бр. 23/17), у Таксеној 
тарифи, тарифни број 12, брише се. 

Члан 2. 

После тарифног броја 15, додаје се нов тарифни 
број 16. који гласи: 

"Тарифни броЈ 16.  
16.1. Накнадазарегистрацију предузетничке радње 500,00 
16.2. Накнада за упис промене код предузетничке радње 330,00 
16.3. Накнада за упис брисања предузетшчке радње 440,00 
16.4. Накнада за извод из регистра предузетничких радњи 220,00 
16.5. Накнада за потврду из регистра предузетника 220,00 
16.6. Накнада за препис решења за предузетнике 220,00 
16.7. Накнада за регистрацију код оснивања привредних друштава 660,00 
16.8. Накнада за упис промене код привредних друштава 660,00 
16.9. Накнада за упис промене/брисања привредних друштава 660,00 
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16.10. Накнада за изводе из регистра привредних друштава 220,00 

16.11. Накнада за потврду из регистра привредних друштава 220,00 

16.12. Накнада за препис решења  
660,00" 

 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-125/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

026 

На основу члана 1. Закона о сахрањивању и 
гробљима („Сл. гласник РС" бр. 20/77,24/85, и 6/89 и 
„Сл. гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) 
члана 4. и 13. став 1. Закона о комуналним делатно-
стима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11 и 104/16), члана 20. 
тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", број 129/07) и члана 39. и 131. Статута града 
Шапца ("Службени лист града Шапца" бр. 5/19), 
Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана 
26.06.2019. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
САХРАЊИВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ШЕВАРИЦЕ 

Члан 1. 

У Одлуци о сахрањивању на подручју Месне заје-
днице у Шеварицама број: 020-47/2011-14 („Слу-
жбени лист града Шапца" бр. 13/11) у члану 7. после 
става 2. додаје се нов став 3. који гласи: 

„Ближе услове о сахрањивању покојника на по-
дручју месне заједнице Шеварице, одређује Савет 
месне заједнице. Сахрањивање покојника који имају 
место пребивалишта на подручју месне заједнице 
Шеварице, на сеоском гробљу у Шеварицама је 
бесплатно. Исто се односи и на избегла лица из 
Хрватске и Босне и Херцеговине која су трајно на-
стањена у Шеварицама, а која још увек нису приба-
вила документа која потврђују њихово пребивалиште 
у Шеварицама". 

Члан 2. 

У члану 8. у ставу 4. после речи „заједнице" додају 
се речи: „ уколико за то постоје техничке могуђности". 
У истом члану 8. додаје се нов став 5. који гласи: „На 

заузето гробно место даје се на коришћење искљу-
чиво по пријави смрти, а изузетно из оправданих 
разлога може се одобрити унапред резервација 
незаузетих гробних места. Не постоји започињање 
новог реда гробних места све док се не попуне сва 
гробна места у започетим редовима као и преостала 
места на старом гробљу". 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-126/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

027 

На основу члана 93. Закона о локалној самоу-
прави ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 47/18) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца („Службени лист 
града Шапца" бр. 5/19), Скупштина града Шапца, на 
седници одржаној 26.06. 2019. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА 
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ШАПЦА 

У Решењу о одређивању назива улица на по-
дручју града Шапца ("Сл. лист града Шапца" бр. 12-
/2010) тачка 5. брише се. 

Ово Решење објавити у "Сл. листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-91/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

028 

На основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18), члана 9. Уредбе о 
Адресном регистру ("Сл. гласник РС", бр. 63/17), 
члана 5. Одлуке о одређивању назива улица и тргова 
на територији града Шапца („Сл. лист Града Шапца" 
бр. 12/17) и члана 39. и 131. Статута града Шапца 
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(„Службени лист града Шапца" бр. 5/19), Скупштина 
града Шапца на седници одржаној 26.06.2019. године, 
донела је: 

О Д Л У К У  

О ОДРЕЋИВАЊУ И ПРОМЕНИ НАЗИВА 
ПОЈЕДИНИМ УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ШАПЦА 

Члан 1. 

Овом Одлуком у насељеном месту Мрђеновац, 
улици која почиње између границе са насељеним 
местом Орашац и граничи са насељеним местом 
Корман, простире целом дужином кп 1634 и кп 1633 и 
завршава између границе са насељеним местом 
Предворица и кп 1590/1, КО Мрђеновац, одређује се 
назив - УЛИЦА „ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ".  

Члан 2. 

У насељеном месту Змињак, у тачки 1. улица 
„Карађорђева" мења назив у -УЛИЦА „ПРОЛЕТЕ-
РСКА" са следећим описом: 

„Улица између кп 250 КО Петловача и кп 2830/1 
КО Змињак, простире се делом кп 849 КО Петловача, 
целом дужином кп 1759 КО Петловача, кп 2924 КО 
Змињак и завршава се између границе са насеље-
ним местом Липолист и кл 2720 КО Змињак". 

Члан 3. 

У насељеном месту Бела Река, у тачки 1. улица 
„Манастирска" мења назив у -УЛИЦА „КРАЉА 
ДРАГУТИНА" са следећим описом: 

„Улица полази из ул. Војводе Степе, улица лево, 
одмах после куће бр. 33 у ул. Војводе Степе, 
власника Петровић (Душан) Милана". 

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-127/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

029 

На основу члана 93. Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18), члана 9. Уредбе о 
Адресном регистру ("Сл. гласник РС", бр. 63/17), 
члана 5. Одлуке о одређивању назива улица и тргова 
на територији града Шапца („Сл. лист Града Шапца" 
бр. 12/17) и члана 39. и 131. Статута града Шапца 
(„Службени лист града Шапца" бр. 5/19), Скупштина 

града Шапца на седници одржаној 26.06. 2019. 
године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕЛАКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању назива улица и заселака 
на територији града Шапца („Сл. лист Града Шапца" 
бр. 29/18) у члану 2. врше се следеће измене, и то: 

У делу који се односи на називе улица за насе-
љено место Предворица, у тачки 7. назив улице 
„ПРОТЕ МЕТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА" замењује се нази-
вом - УЛИЦА „ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА".  

У делу који се односи на називе улица за на-
сељено место Мишар, у тачки 7. улица „Богдана 
Секендека" мења назив у - УЛИЦА „СТАРО СЕЛО".  

(Улица носи локално обичајни назив који је 
устаљен у месту). 

У делу који се односи на називе заселака у 
насељеном место Јеленча, у тачки 1. заселак 
„Јеленча", мења назив у - ЗАСЕЛАК „КАНАЛ".  

У делу који се односи на називе улица за насе-
љено место Поцерски Причиновић, после тачке 24. 
додаје се нова тачка 25 која гласи. 

„25. Улици која почиње између кп 2190 и кп 1843, 
простире се целом дужином кп 2187 и завршава се 
између кп 2191 и кп 1830/1, КО Поцерски Причи-
новић, одређује се назив -УЛИЦА „ ЈЕЛЕНЕ 
ЛОЗАНИЋ". (Јелена Лозанић (Београд, 12. март 
1885 — 6. фебруар 1972) била је секретар Српског 
женског народног савеза, велики борац за права 
жена, болничарка у Балканском рату, члан Кола 
српских сестара и представница Црвеног крста 
Краљевине Србије за време Првог светског рата у 
Америци. По избијању Другог светског рата Јелена је 
активно учествовала у оснивању Одбора америчких 
пријатеља Југославије, претече Уједињеног југосло-
венског фонда за помоћ. До краја свог живота била је 
предана својој хуманитарној мисији)." 

У делу који се односи на називе улица за насе-
љено место Заблаће, у тачки 8. улица „ОРЛОВАЧКА" 
мења назив у - УЛИЦА „ДОБРАВАЧКА".  

У делу који се односи на називе улица за насељено 
место Метлић, у тачки 12. улица „Иве Андрића" 
мења назив у УЛИЦА „ВУКА КАРАЏИЋА" са сле-
дећим описом: 

„Улица која се простире од административне 
границе са КО Накучани од кп 3361 дуж 3460, 3465 и 
завршава се између кп 1176 КО Мровска) и кп 3434/3 
КО Метлић." 

У делу који се односи на називе улица за 
насељено место Букор, врше се следеће измене:  
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1. У тачки 36. улица „Видовданска" мења назив у - 
УЛИЦА „СВЕТОСАВСКА".  

2. Тачка 38. брише се. 

У делу који се односи на називе улица за насе-
љено место Криваја, врше се следеће измене: 

У тачки 8. улица „Вука Караџића" мења назив у - 
УЛИЦА „ЂУРЕ ЈАКШИЋА".  

Тачка 9. мења се и гласи: 

„Улица почиње од улице „Ђуре Јакшића", чини је 
кп 3048 - КО Криваја и завршава се код улице 
„Преображенска" - УЛИЦА „МИЛУНКЕ САВИЋ".  

3. После тачке 19 додаје се нова тачка 20 која 
гласи- 

„20. Улици која почиње између кп 2142/2 (КО 
Криваја) и кп 1183/2 (КО Мровска), простире целом 
дужином кп 3087 (КО Криваја) и завршава се између 
кп 1177 (КО Мровска) и кп 2114/1(КО Криваја) одре-
ђује се назив - УЛИЦА „ВУКА КАРАЏИЋА"."  

У делу који се односи на називе улица за насе-
љено место Грушић, у тачки 4. мења се опис улице 
„РАВАНИЧКА" и гласи: 

„Улица се простире од кп 2087, дуж кп 2090 све 
до 2089 и завршава се између кп 1821 и кп 1950/2 КО 
Грушић". 

У делу који се односи на називе улица за на-
сељено место Варна, у тачки 5. улица „Милоша 
Обилића" мења назив у улица „СВЕТОСАВСКА". 

После тачке 11 додају се нове тачке 12. 13. 14. и 
15. које гласе: 

Улици која почиње између кп 3757/1 и кп 3728, 
простире се делом кп 4081, целом дужином кп 3743 и 
завршава се између кп 3712 и кп 3742, КО Варна 
одређује се назив - УЛИЦА „МИЛУНКЕ САВИЋ".  

Улици која почиње између кп 3447 и кп 3382, 
простире се целом дужином кп 3436, кп 3401/1 и 
завршава се између кп 956 и кп 3397, КО Варна 
одређује се назив - УЛИЦА „НИКОЛЕ ТЕСЛЕ".  

Улици која почиње између кп 3577 и кп 3763, 
простире се делом кп 4081 и завршава се између кп 
3645 и кп 3646, КО Варна одређује се назив - УЛИЦА 
„МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА".  

Улици која почиње између кп 3 (КО Варна) и кп 
878 (КО Горња Врањска), простире се делом кп 807 
(КО Варна) и завршава се измсђу кп 2/1 (КО Варна) и 
кп 916 (КО Горња Врањска) одређује се назив - 
УЛИЦА „ВУКА КАРАЏИЋА" . 

У делу који се односи на називе улица за насе-
љено место Слатина, врше се следеће измене: 

1. У тачки 3. улица „Николе Тесле" мења назив у 
улица „СВЕТОСАВСКА".  

У тачки 5. улица „Јована Дучића" мења назив у 
улица „ШКОЛСКА".  

У тачки 6, улица „Стефана Првовенчаног" мења 
назив у улица..НИКОЛЕ ТЕСЛЕ".  

У тачки 7, улица „Петра Кочића" мења назив у 
улица „ДЕЈАНА МЛАДЕНОВИЋА" и додаје се 
образложење: 

„(Младеиовић Дејан, водиик прве класе, из Слатине, 
Општина Шабац, рођен је 1974. године у Шапцу. 
Основну школу завршио је у Слатини а средњу војну 
школу смер пешадија у Сарајеву. Радио је у 72. 
Специјалиој бригади у ИДБ-у на дужнооти командира 
тима и за свој рад је више пута похваљиван и на-
грађиван. Погинуо је у селу Могила, општина Витина, 
на Косову и Метохији, приликом демонтирања нее-
ксплодираие бомбе за време извођења борбених 
дејстава, дана 30,03.1999. године. За учешће у бо-
рбеним дејствима током НАТО агресије одликован је 
Орденом за Храброст)." 

У тачки 8. улица „Добропољска" мења назив у 
улица „ПУПИНОВА".  

У тачки 9. улица „Орловачка" меља назив у - 
УЛИЦА „ДОБРАВАЧКА".  

После тачке 9. додаје се нова тачка 10 која гласи: 

„10, Улици која лочиње између кп 2111 и кп 2075, 
простире се делом кп 2090 и завршава између кп 
2103 и кп 616 КО Варна, одређује се назив - УЛИЦА 
„ОРЛОВАЧКА"."  

У делу који се односи на називе улица за на-
сељено место Јевремовац, после тачке 24 додаје се 
нова тачка 25 која гласи: 

„25. Улици која почиње између кп 514 (КО 
Јевремовац) и кп 801 (КО Горња Врањска), простире 
се целом дужином кгт 562 (КО Варма) и завршава се 
између кп 517/21 (КО Јевремовац) и кп 878 (КО 
Горња Врањска) одређује ct: назив - УЛИЦА „ВУКА 
КАРАЏИЋА"."  

У делу који се односи на називе улица за насе-
љено место Штитар, после тачке 7. додаје се нова 
тачка 8 која гласи. 

„8, Улици која почиње између кп 3191 (КО Штитар) и 
кп 1105 (КО Мајур), простире се делом кп 2651/1 (КО 
Мајур) и завршава се између кп 235/3 (КО Шитар) и 
кп 3163/2 (КО Мајур) одређује се назив - УЛИЦА 
„ВОЈВОДЕ ПУТНИКА"."  

У делу који се односи на називе заселака у насе-
љеном место Рибари, у тачки 1. заселак „Рибари" 
мења назив у - ЗАСЕЛАК ..МАЧВА".  

У делу који се односи на називе улица за насељено 
место Петловача, у тачки 1. улица ;;Карађорђева" 
мења назив у УЛИЦА „ПРОЛЕТЕРСКА" са следећим 
описом: 

„Улица која је целим својим делом гранична са 
насељеним местом Змињак, почиње између границе 
са насељем Змињак и кп 920, простире се целом 
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дужином кп 1759 и завршава се на граници са насе-
љеним местом Змињак и кп 976, КО Петловача." 

У делу који се односи на називе улица за 
насељено место Богосавац, после тачке 7 додаје се 
нова тачка 8 која гласи: 

„8. Улици која полази између кп 1313/1 и кп 1366, 
простире се целом дужином кп 1972 и завршава се 
на граници насељеног места Липолист и кп 1439, КО 
Богосавац, одређује се назив -УЛИЦА „СТАРИ 
ЛИПОЛИСТ"."  

У делу који се односи на називе улица за на-
сељено место Дуваниште, после тачке 4 додаје се 
нова тачка 5 која гласи: 

„5. Улици која почиње од улице Змај од Ноћаја, 
између кп 534 и границе са насељеним местом 
Дубље, простире се делом кп 925 и целом дужином 
кп 922 и завршава се на граници са насељеним 
местом Дубље и кп 533, КО Дуваниште, одређује се 
назив - УЛИЦА „ЗМАЈ ОД НОЋАЈА"."  

У делу који се односи на називе улица за на-
сељено место Липолист, у тачки 3 улица „Карађо-
рђева" мења назив у - УЛИЦА „ПРОЛЕТЕРСКА" са 
следећим описом: 

„Улица почиње од границе са насељеним местом 
Петловача, између кп 2739 КО Змињак и кп 2333 КО 
Липолист, простире се делом кп 2924 КО Змињак и 
завршава се између кп 2728 КО Змињак и кп 2314 КО 
Липолист." 

У делу који се односи на називе улица за 
насељено место Шабац, после тачке 7 додаје се 
нова тачка 8 која гласи: 

„8. Улици која почиње између кп 9979/1 (КО 
Шабац) и кп 3889 (КО Мајур) простире се целом ду-
жином кп 4001(КО Мајур), кп 4008 (КО Мајур) и 
завршава се између кп 3885 (КО Мајур) и кп 10020 
(КО Шабац) одређује се назив - УЛИЦА „КИТОШКИ 
ПУТ"."  

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-128/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

030 

На основу члана 39. и 131. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца" број 5/19) и члана 11. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке 
организације града Шапца ("Сл. лист града Шапца" 

број 3/17 и 5/19) Скупштина града Шапца, на седници 
од 26.06.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ГРАДА ШАПЦА 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени 
Статута Туристичке организације града Шапца, број 
293 коју је донео Управни одбор, на својој седници 
одржаној 07.05.2019. године. 

2. Ово Решење објавити у "Сл. листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-92/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

031 

На основу члана 39. и 131. Статута града Шапца 
(„Сл. лист града Шапца" број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 26.06.2019. донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ" ШАБАЦ 

2. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о Изменама и 
допунама Статута Предшколске установе „Наше 
дете" Шабац број 1034/02 од 30.04.2019. године. који 
је донео Управни одбор Предшколске установе 
„Наше дете" Шабац, на седници одржаној 25.04.2019. 
године. 

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-93/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

032 

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гласник РС" број 129/2007, 83/2014-др. 
Закон, 101/16 - др.закон и 47/2018), члана 34. и 45. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС" број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 
усклађени дин. изн, 125/2014-усклађени дин. Изн., 
95/2015 - усклађени дин. Изн., 83/2016, 91/2016 - 
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усклађени дин. Изн., 104/2016 - др.закон, 96/2017 - 
усклађени дин. Изн. 89/2018 - усклађени дин. изн. И 
95/2018 - др.закон), члана 64. и 209. Закона о 
социјалној заштити („Сл. гласник РС" број 24/2011), 
члана 2. Уредбе о наменским трансферима у соци-
јалној заштити („Сл. гласник РС" број 18/2016) и 
члана 39. Статута града Шапца („Сл. лист града 
Шапца" број 5/2019), Скупштина града Шапца, на 
седници одржаној дана 26.06.2019. године, донела је 

О Д Л У К У  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 
ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге 
социјалне заштите града Шапца које се финансирају 
из средстава наменског трансфера и изворних при-
хода јединице локалне самоуправе у 2019. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана, 
остварују појединац и породица за 2019. годину, у 
висини, под условима и на начин утврђен Законом о 
социјалној заштити, Уредбом о наменским трансфе-
рима у социјалној заштити, Законом о јавним наба-
вкама, Одлуком о правима и услугама социјалне 
заштите града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 
16/2018 и 29/2018) и Уговором о наменским тра-
нсферима за 2019. годину. 

Члан 2. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета 
града Шапца за 2019. годину у области пружања 
услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о 
буџету града Шапца за 2019. годину („Сл. лист града 
Шапца" број 29/2018) у оквиру Програма 11- Соци-
јална и дечија заштита, и то: услуга Дневни боравак, 
на позицији 21, пројектна активност 0003, економска 
класификација 481 и услуга Лични пратилац детета 
на позицији 14, програмска активност 0006, еконо-
мска класификација 472, у укупном износу од 
20.500.000,00 динара (словима: двадесетмилиона-
петстотинахиљада динара), распоређују се и користе 
на начин исказан у следећој табели: 

 

Услуге социјалне заштите које се финансирају из 
средстава наменског трансфера за 2019. годину 

Укупан износ по услузи из 
средстава наменског 

трансфера за2019. годину 

Учешће града Шапца по 
услузи из сопствених 

извора-прихода 

1) Дневни боравак 4.440.646,22 5.059.353,78 

2) Лични пратилац детета 10.000.000,00 1.000.000,00 

Укупно 14.440.646,22 6.059.353,78 

 

Члан 3. 

Град Шабац стара се о реализацији и квалитету 
спровођења услуга социјалне заштите за 2019. 
годину у складу са начелима прописаним Законом о 
социјалној заштити („Сл. гласник РС" број 24/2011). 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-129/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

033 

На основу члана 116. став 5. и члана 117. Закона 
о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" број 88/17 и 27/18) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 

5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
26.06.2019. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ" 

УШАПЦУ 

ИМЕНУЈУ СУ чланови Управног одбора Предшко-
лске установе „Наше дете" у Шапцу и то: 

- Чоњагић Совраније, представник локалне само-
управе 

- Мијатовић Данијела, представник локалне само-
управе 

- Досковић Иван, представник локалне самоу-
праве 

- Рабреновић Владимир, представник запо-
слених 

- Петровић Ђорђе, представник запослених 

- Пузић Гордана, представник запослених 

- Јевтић Ивана, представник родитеља 
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- Исаковић Милица, представник родитеља 

- Цвејић Елизабета, представник родитеља 

Ово Решење објавити у "Сл. листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-27/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

034 

На основу члана 32. тачка 19. Закона о локалној 
самоуправи, („Сл. гласник РС" број 129/07 и 47/18) и 
члана 39. став 1. тач 64. и члана 131. Статута града 
Шапца („Сл. лист града Шапца" број 5/19), Скупштина 
града Шапца, на седници од 26.06.2019. донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ГРБА 
ГРАДА ШАПЦА 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност Апатинској пивари доо 
Апатин, на употребу грба града Шапца, у називу 
манифестације, у промотивне сврхе, за потребе 
регионалног пројекта, које организује бренд Јелен 
пиво. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-99/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

035 

На основу члана 41. и 42. Закона о култури ("Сл. 
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16) и члана 39. и 
131. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" 
број 5/19) и члана 2. Одлуке о образовању, броју 
чланова и саставу Управног и Надзорног одбора у 
Библиотеци шабачкој ("Сл. лист града Шапца" број 
26/91), Скупштина града Шапца, на седници од 
26.06.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ 
ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ШАБАЧКЕ И ИМЕНОВАЊУ 

НОВОГ 

РАЗРЕШАВА СЕ Злата Моравчевић дужности 
председника Управног одбора Библиотеке шабачке. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Станковић за предсе-
дника Управног одбора Библиотеке шабачке, као 
представник оснивача. 

Ово решење објавити у "Сл. листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-30/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

036 

На основу члана 52. Закона о планирању и изгра-
дњи ("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) и члана 39. и 
131. Статута града Шапца („Службени лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 05/19) и члана 2. Одлуке о образовању комисије 
за планове („Службени лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр 23/12), Ску-
пштина града Шапца на седници од 26.06.2019. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПЛАНОВЕ ГРАДА ШАПЦА И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Комисије за 
планове града Шапца и то: Жаклина Глигоријевић, 
због поднете оставке. 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за планове града 
Шапца и то: Миљан Угринић, дипл. инж. геоде-зије. 

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-98/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

АКТА СО КОЦЕЉЕВА 

 

037 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском 
систему („Сл. гласник РС" бр. 54/09,73/10, 101/10, 
101/11,93/2,62/1, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/2015, 
103/15, 99/16,113/17,95/18 и 31/19), члана 13. Одлуке 
о буџету општине Коцељева за 2019. годину, („Сл. 
лист Општине" бр. 30/18), а на предлог Одељења за 
финансије и локалну пореску администрацију Општи- 
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нске управе Коцељева, Општинско веће Коцељева, 
на седници одржаној дана 21.06.2019. године донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕВЕ 

I Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Коцељева за 2019. годину, раздео 4-Општи-
нска управа, глава 1, функционална класификација 
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту.позиција 33, економска класификација 499-
Средства резерви - текућа буџетска резерва одо-
бравају се Општинској управи Коцељева укупна 
средства у износу од 3.000.000,00 динара, на име 
обезбеђења средстава за покриће издатака. 

II Средства из тачке I овог Решења распоређују 
се у оквиру раздела 4, Општинска управа Коцељева, 
функционална класификација - 912 - Основно обра-
зовање, Програм 2002 - Основно образовање, Про-
грамска активност 0001 Функционисање основних 
школа, позиција 55, економска класификација 463- 
Трансфери осталим нивоима власти у износу од 
3.000.000,00 динара. 

III Решење доставити Одељењу за финансије и 
локалну пореску администрацију Општинске управе 
Коцељева и у досије седничког материјала. 

IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и има се објавити у „Службеном листу Општине". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-25 од 21.06.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Душан Илинчић, с.р. 
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