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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 7 Жабаљ, 25.03.2019. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени 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, 103/2015,  99/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 42. тачка 2. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине 

Жабаљ" број 4/2018), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине на 31. седници одржаној 

25.03.2019.  године, донела је 

 

О Д Л У К У  О РЕБАЛАНСУ  

 БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

                                                           I    

ОПШТИ ДЕО 

                                                                                                               

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Жабаљ за 2019. годину ("Службени лист општине Жабаљ" број 27/2018), мења 

се члан 1. и гласи: 

    А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
У ДИНАРИМА 

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине и     пренета средства из претходних година       

(7+8+3) 

847.127.511,16 

       1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7)                                                     839.400.471,16 

       1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (8) 0,00 

       1.3. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 7.727.040,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине (4+5+6) 847.127.511,16 

   2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)                                              700.205.133,00 

 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5) 141.842.335,16 

 2.3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61)                  5.000.000,00 

2.4. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (62) 80.043,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)                   -2.646.997,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавих политика) категорија 62 0,00 
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Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 

9211, 9221, 9212, 9227, 9228) 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-

(4+5)+(92-62) -2.727.040,00 

    Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА                                                 

Примања од продаје финансијске имовине (конта  9211, 9221, 

9212, 9227, 9228) 0,00 

Примања од задуживања (категорија 91)  0,00 

Неутрошена средства из претходне године                    7.727.040,00 

Издаци за отплату главнице (категорија 61)                         5.000.000,00 

 

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  839.400.471,16 

1. Порески приходи 71 540.999.000,00 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 341.323.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 158.205.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 28.470.000,00 

2. Непорески приходи,у чему: 74 59.600.692,86 

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

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 654.500,00 

4. Трансфери 733 238.146.278,30 

5 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 

1+2+3) 
 842.127.511,16 

1. Текући расходи 4 700.205.133,00 

1.1. Расходи за запослене 41 177.530.185,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 284.895.453,00 

1.3. Отплата камата 44 1.431.000,00 

1.4. Субвенције 45 33.500.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 18.834.000,00 

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

73.236.137,00 

1.7. Трансфери 463 110.778.358,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 141.842.335,16 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 80.043,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  0,00 

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

2. Задуживање 91 0,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  5.000.000,00 

3. Отплата дуга 61 5.000.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 5.000.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 7.727.040,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 

14) 

3 0,00 
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                                                                                                Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи:  

 

"Буџет за 2019. годину састоји се од: 

- прихода и примања у износу од 847.127.511,16динара; 

- расхода и издатака у износу  од 847.127.511,16динара; 

- буџетског дефицита у износу од 2.646.997,00динара. 

Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од  2.646.997,00 динара, и  

средства за отплату дуга у износу од 5.000.000,00  динара  обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних 

година у износу од 7.727.040,00динара." 

 

Члан 3. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине Жабаљ у износу од 10.000.000,00 динара. 

Средства из става1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за 

које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне, у складу са законом. 

Председник општине, на предлог Одељења за финансије и буџет, доноси решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве. 

 

Члан 4. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине Жабаљ у износу од 2.800.000,00 динара и користе  

се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Председник општине, на предлог Одељења за финансије и буџет доноси решење о употреби средстава сталне 

буџетске резерве. 
 

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
 

   

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 0,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 64.500.000,00 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 0,00 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 12.019.123,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 34.800.000,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 25.300.000,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 98.703.035,16 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 88.631.824,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 62.498.358,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 13.000.000,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 32.266.000,00 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 8.000.000,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 51.723.667,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 34.817.236,00 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 262.343.110,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 58.525.158,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0,00 

Укупно за БК 847.127.511,16 

 

 

 

Члан 5. 

Члан 5. мења се и гласи:  

"Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2019 годину и наредне две године, исказани су у табели": 
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Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2019. 2020. 2021. 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ     

511 1. Реконструкција аутобуских стајалишта:  4.120.800,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2019    

  Укупна вредност пројекта: 4.120.800,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.160.160,00    

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.960.640,00    

 2. Уређење кеја у Чуругу:  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:     

  Приходе из буџета: 20.000.000,00    

 3. Изградња Еуро парка:  4.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2019    

  Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 4.000.000,00    

 4. Изградња и повезивање улица Милоша Обилића и Вука Караџића у 

насељу Чуруг:  
1.032.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2019    

  Укупна вредност пројекта: 1.032.000,00    

  Извори финансирања:     

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 722.400,00    

  Приходе из буџета: 309.600,00    

 5. Реконструкција улице Светог Николе - од улице Николе Тесле до улице 

Радна зона у Жабљу:  
63.961.035,16 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2019    

  Укупна вредност пројекта: 63.961.035,16    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 11.743.505,86    

  Трансфере од других нивоа власти: 52.217.529,30    

  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ     

 1. Спровођење мера популационе политике:  1.300.000,00 0,00 0,00 

 2. Ревизија актуелног стратешког документа општине Жабаљ:  90.000,00 0,00 0,00 

 3. Проширење установе П.У. у објекту О.Ш.:  750.000,00 0,00 0,00 

 4. Постављање семафора ул. Светог Николе и Змај Јовине Жабаљ:  3.150.000,00 0,00 0,00 
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"Издаци за капиталне пројекте  планирани за буџетску 2019. годину, исказани су у следећој Табели ": 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019.,  2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу: 

ОПШТИ ДЕО 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ  

 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ  У ПЕРИОДУ 2019-2021. 

ГОДИНА 
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Назив корисника Опис 2019 2020 2021 

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

1 4 

 

0602-01 040 512 

01 

07 

41 

42 

43 Општинска управа 

Спровођење мера 

популационе политике 1.300.000,00 0,00 0,00 

2 4 
 

0602-0001 130 511 01 70 Општинска управа 

Зграде и грађевински 

објекти 11.040.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 

3 4 
 

0602-0001 130 512 01 71 Општинска управа Машине и опрема 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

4 
4  

0602-03 130 425 

01 

07 79 Општинска управа 

Реконструкција аутобуских 

стајалишта 4.120.800,00 0,00 0,00 

5 

4  

0602-04 130 424 01 81 Општинска управа 

Јавно-приватно партнерство 
– реконструкција, 

рационилазација и 

одржавање јавног 
осветљења у насељима 

општине Жабаљ 13.284.000,00 13.284.000,00 13.284.000,00 

6 
4  

0602-06 130 424 

01 

07 84 Општинска управа Хот - Спот 158.656,00 0,00 0,00 

7 
4  

0602-07 130 512 
01 
07 86 Општинска управа 

Ревизија стратешког 
документа општине Жабаљ 90.000,00 

0,00 
 0,00 

8 
4  

0602-13 130 512 01 86/2 Општинска управа Машине и опрема 750.000,00 0,00 0,00 

9 
4  

0701-0002 360 511 01 98/1 Општинска управа 

Зграде и грађевински 

објекти 150.000,00 0,00 0,00 
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10 
4  

0701-0002 360 512 01 99 Општинска управа Машине и опрема 3.830.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

11 
4  

0101-0001 421 511 01 103 Општинска управа 

Зграде и грађевински 

објекти 5.900.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

12 
4  

0101-0001 421 512 01 104 Општинска управа Машине и опрема 2.050.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

13 
4  

0701-0002 451 511 01 108 Општинска управа 

Зграде и грађевинкси 

објекти 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

14 

4  

0701-10 451 511 
01 
07 109 Општинска управа 

Изградња и повезивање 

улица М. Обилића и В. 
Караџића у насељу Чуруг 1.032.000,00 1.032.000,00 0,00 

15 

4  

0701-11 451 511 

01 

07 109/1 Општинска управа 

Реконструкција улице 

Светог Николе од 
ул.Николе Тесле до 

ул.радна зона у Жабљу 63.961.035,16 0,00 0,00 

16 

4  

0701-12 451 512 01 109/2 Општинска управа 

Постављање семафора ул 
Светог Николе и Змај 

Јовина у Жабљу 3.150.000,00 0,00 0,00 

17 
4  

0602-15 620 511 01 117/1 Општинска управа Уређење кеја у Чуругу 20.000.000,00 0,00 0,00 

18 
4  

0602-16 620 511 01 117/2 Општинска управа  

Изградња Еуро парка у 

Жабљу 4.000.000,00 0,00 0,00 

19 4 01 2001-0001 911 511 01 145 
П.У. Детињство 
Жабаљ 

Зграде и грађевински 
објекти 500.000,00 0,00 0,00 

20 
4  

2001-0001 911 512 
01 
07 146 

П.У. Детињство 
Жабаљ Машине и опрема 1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

21 4 03 1502-0001 473 512 01 172 

Туристичка 

организација Општине 
Жабаљ Машине и опрема 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

22 

4 04 

1201-0001 820 511 01 190 

Општинска народна 

библиотека Вељко 

Петровић 

Зграде и грађевински 

објекти 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

23 

4 04 

1201-0001 820 512 01 191 

Општинска народна 

библиотека Вељко 
Петровић Машине и опрема 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

24 

4 04 

1201-0001 820 515 01 192 

Општинска народна 

библиотека Вељко 
Петровић Нематеријална имовина  600.000,00 600.000,00 600.000,00 
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25 
4 05 

1301-0004 810 511 01 206/1 

Јавна установа 

Спортски објекти 

Зграде и грађевински 

објекти 100.000.,00 0,00 0,00 

26 
4 05 

1301-0004 810 512 01 207 

Јавна установа 

Спортски објекти Машине и опрема 1.058.500,00 1.100.00,00 1.100.000,00 

27 
4 05 

1301-14 810 425 01 07 208-1 
Јавна установа 
Спортски објекти 

Текуће поправке и 
одржавање 700.000,00 0,00 0,00 

28 
4 06 

0602-0002 160 512 01 223 

Месна заједница 

Жабаљ Машине и опрема 620.000,00 600.000,00 600.000,00 

         
    

         
 
154.694.991,16 53.466.000,00 52.434.000,00 
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"Укупна вредност планираних капиталних инвестиција исказаних у Табели  износи 154.694.991,16  динара, а  

Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за 2019. годину обезбеђена су средства за наведене пројекте  

у укупном износу од 154.694.991,16 динара  

 По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин: 

-из текућих прихода буџета у износу од 97.354.421,86  динара, 

-суфинансирање из средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине и неутрошени вишак прихода из 

ранијих периода у износу од  57.340.569,30  динара.  

 

План финансирања појединачног пројекта: ''ПРОЈЕКАТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

2016–2029. : 1. „Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељима општине 

Жабаљ“ 

Укупан износ пројекта: 194.057.071,00 динара, 

Годишњи износ: 13.284.000,00 динара, 

Период отплате: 2016-2029. 

Конто 3 нивоа:  424-Специјализоване услуге, 

Извор: 01- Приходи из буџет" 

 

 

Члан 6. 

Члан 6 мења се и гласи : 

"Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од  847.127.511,16 динара, 

финансираних из свих извора финансирања распоређују се по  корисницима и програмима и исказују у 

следећој табели." 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

 

ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства 

из 

сопствени

х извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

111 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.562.527,00 0,00 0,00 2.562.527,00 0,30 

111 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 458.693,00 0,00 0,00 458.693,00 0,05 

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

111 4/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

111 5/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

111 6/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,04 

111 7/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

111 8/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

111 9/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,18 

111 10/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

111 11/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 

111 12/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,06 

111 13/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.226.942,00 0,00 0,00 1.226.942,00 0,14 

111 14/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 16.354.162,00 0,00 0,00 16.354.162,00 1,93 

 

   Извори финансирања за функцију 111: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 16.354.162,00     

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 16.354.162,00 0,00 0,00 16.354.162,00 1,93 

 

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

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

160 15/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства 

из 

сопствени

х извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

160 16/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

160 17/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

160 18/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

160 19/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

 

   Извори финансирања за функцију 160: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 5.000,00     

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

 

   Извори финансирања за раздео 1: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 16.359.162,00     

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 16.359.162,00 0,00 0,00 16.359.162,00 1,93 

 

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 20/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 7.933.134,00 0,00 0,00 7.933.134,00 0,94 

111 21/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.420.032,00 0,00 0,00 1.420.032,00 0,17 

111 22/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

111 23/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

111 24/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

111 25/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

111 26/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.727.355,00 0,00 0,00 5.727.355,00 0,68 

111 27/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,12 

111 28/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,94 

111 29/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 

111 30/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

111 31/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

111 32/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 933.550,00 0,00 0,00 933.550,00 0,11 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 28.015.071,00 0,00 0,00 28.015.071,00 3,31 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства 

из 

сопствени

х извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

 

   Извори финансирања за функцију 111: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 28.015.071,00     

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 28.015.071,00 0,00 0,00 28.015.071,00 3,31 

 

   Извори финансирања за раздео 2: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 28.015.071,00     

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 28.015.071,00 0,00 0,00 28.015.071,00 3,31 

 

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 33/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 9.000.567,00 0,00 0,00 9.000.567,00 1,06 

111 34/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.611.102,00 0,00 0,00 1.611.102,00 0,19 

111 35/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

11 36/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

111 37/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

111 38/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

111 39/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.839.256,00 0,00 0,00 1.839.256,00 0,22 

111 40/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,11 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 14.150.925,00 0,00 0,00 14.150.925,00 1,67 

 

   Извори финансирања за функцију 111: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 14.150.925,00     
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 14.150.925,00 0,00 0,00 14.150.925,00 1,67 

 

   Извори финансирања за раздео 3: 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства 

из 

сопствени

х извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  01 Приходе из буџета 14.150.925,00     
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 14.150.925,00 0,00 0,00 14.150.925,00 1,67 

 
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Функц. клас. 040 Породица и деца 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Пројекат 0602-01 Спровођење мера популационе политике 

 

040 41/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 20.000,00 0,00 80.000,00 100.000,00 0,01 

040 42/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 0,02 

040 43/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 200.000,00 0,00 1.100.000,00 1.300.000,00 0,15 

Укупно за пројекат 0602-01 Спровођење мера популационе политике 320.000,00 0,00 1.280.000,00 1.600.000,00 0,19 

 
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

 

 
Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 

 

040 44/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

040 45/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 14.190.000,00 0,00 0,00 14.190.000,00 1,68 

Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом 14.200.000,00 0,00 0,00 14.200.000,00 1,68 

 

   Извори финансирања за функцију 040: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 14.520.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.280.000,00   
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 14.520.000,00 0,00 1.280.000,00 15.800.000,00 1,87 

 
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 46/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,02 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,02 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства 

из 

сопствени

х извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

 
Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

 

070 47/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

Укупно за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

 

   Извори финансирања за функцију 070: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 665.000,00     
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 

на другом месту 

665.000,00 0,00 0,00 665.000,00 0,08 

 
Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 

 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 
Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

 

090 48/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 13.671.000,00 0,00 0,00 13.671.000,00 1,61 

090 49/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.479.000,00 0,00 0,00 2.479.000,00 0,29 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 1,91 

 
Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 

 

090 50/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте 

смештаја 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

 
Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 

 

090 51/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

 

   Извори финансирања за функцију 090: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 17.151.000,00     
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 17.151.000,00 0,00 0,00 17.151.000,00 2,02 
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Функц. клас. 130 Опште услуге 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

 

130 52/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 67.636.448,00 0,00 0,00 67.636.448,00 7,98 

130 53/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 12.106.924,00 0,00 0,00 12.106.924,00 1,43 

130 54/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

130 55/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 5.467.201,00 0,00 0,00 5.467.201,00 0,65 

130 56/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00 0,22 

130 57/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 

130 58/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,18 

130 59/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

130 60/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,18 

130 61/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,17 

130 62/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,77 

130 63/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 7.350.000,00 0,00 0,00 7.350.000,00 0,87 

130 64/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,09 

130 65/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,83 

130 66/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,11 

130 67/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,42 

130 68/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,41 

130 69/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 

СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,41 

130 70/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 10.200.000,00 0,00 840.000,00 11.040.000,00 1,30 

130 71/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,35 

130 72/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,03 

130 73/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

130 74/0 543000 ШУМЕ И ВОДЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130 75/0 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 80.043,00 0,00 0,00 80.043,00 0,01 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 159.198.116,00 0,00 840.000,00 160.038.116,00 18,89 

 
Активност 0009 Текућа буџетска резерва 

 

130 76/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,18 

Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,18 
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Активност 0010 Стална буџетска резерва 

 

130 77/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,33 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,33 

 
Пројекат 0602-02 Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса 

 

130 78/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 

Укупно за пројекат 0602-02 Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 

 
Пројекат 0602-03 Реконструкција аутобуских стајалишта 

 

130 79/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.160.160,00 0,00 0,00 1.160.160,00 0,14 

130 79/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 2.960.640,00 2.960.640,00 0,35 

Укупно за пројекат 0602-03 Реконструкција аутобуских стајалишта 1.160.160,00 0,00 2.960.640,00 4.120.800,00 0,49 

 
Пројекат 0602-04 Јавно - приватно партнерство - реконструкција, рационлизација и одржавање јавног осветљења у насељима општине Жабаљ 

 

130 80/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,71 

130 81/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 13.284.000,00 0,00 0,00 13.284.000,00 1,57 

Укупно за пројекат 0602-04 Јавно - приватно партнерство - реконструкција, рационлизација 

и одржавање јавног осветљења у насељима општине Жабаљ 

19.284.000,00 0,00 0,00 19.284.000,00 2,28 

 
Пројекат 0602-05 Ј.П. Развој Жабаљ - у ликвидацији 

 

130 82/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

130 83/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

Укупно за пројекат 0602-05 Ј.П. Развој Жабаљ - у ликвидацији 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

 
Пројекат 0602-06 Хот-спот 

 

130 84/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 158.656,00 0,00 0,00 158.656,00 0,02 

Укупно за пројекат 0602-06 Хот-спот 158.656,00 0,00 0,00 158.656,00 0,02 

 
Пројекат 0602-07 Ревизија актуелног стратешког документа општине Жабаљ 

 

130 85/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 180.000,00 0,00 834.000,00 1.014.000,00 0,12 

130 86/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 0602-07 Ревизија актуелног стратешког документа општине Жабаљ 180.000,00 0,00 924.000,00 1.104.000,00 0,13 
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Пројекат 0602-13 Проширење установе П.У. у објекту О.Ш. 

 

130 86/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

130 86/2 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,09 

Укупно за пројекат 0602-13 Проширење установе П.У. у објекту О.Ш. 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,21 

 
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

 

 
Активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

 

130 87/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

Укупно за активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

 
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 

 
Пројекат 1201-08 Археолошки парк Чуруг 

 

130 88/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 450.000,00 0,00 200.000,00 650.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 1201-08 Археолошки парк Чуруг 450.000,00 0,00 200.000,00 650.000,00 0,08 

 

   Извори финансирања за функцију 130: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 197.230.932,00     

  07 Трансфере од других нивоа власти   200.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.724.640,00   
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 197.230.932,00 0,00 4.924.640,00 202.155.572,00 23,86 

 
Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга 

 

170 89/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

170 90/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

170 91/0 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,59 
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Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,66 

 

   Извори финансирања за функцију 170: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 5.600.000,00     
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,66 

 
Функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

 

320 92/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,09 

320 93/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

320 94/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

320 95/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 

 

   Извори финансирања за функцију 320: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 1.500.000,00     
Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,18 

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

 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

 

360 96/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

360 97/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 930.000,00 0,00 0,00 930.000,00 0,11 

360 97/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

360 98/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

360 98/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

360 99/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.830.000,00 0,00 0,00 3.830.000,00 0,45 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 5.410.000,00 0,00 0,00 5.410.000,00 0,64 
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   Извори финансирања за функцију 360: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 5.410.000,00     
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 5.410.000,00 0,00 0,00 5.410.000,00 0,64 

 
Функц. клас. 421 Пољопривреда 

 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 
Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

 

421 100/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 14.900.000,00 0,00 0,00 14.900.000,00 1,76 

421 101/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 8.950.000,00 0,00 0,00 8.950.000,00 1,06 

421 102/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,35 

421 103/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,70 

421 104/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,24 

Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници 

34.800.000,00 0,00 0,00 34.800.000,00 4,11 

 

   Извори финансирања за функцију 421: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 34.800.000,00     
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 34.800.000,00 0,00 0,00 34.800.000,00 4,11 

 
Функц. клас. 451 Друмски саобраћај 

 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

 

451 105/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,18 

451 106/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,06 

451 107/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,14 

451 108/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,59 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 25.150.000,00 0,00 0,00 25.150.000,00 2,97 
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Пројекат 0701-10 Изградња и повезивање улица Милоша Обилића и Вука Караџића у насељу Чуруг 

 

451 109/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 309.600,00 0,00 722.400,00 1.032.000,00 0,12 

Укупно за пројекат 0701-10 Изградња и повезивање улица Милоша Обилића и Вука 

Караџића у насељу Чуруг 

309.600,00 0,00 722.400,00 1.032.000,00 0,12 

 
Пројекат 0701-11 Реконструкција улице Светог Николе - од улице Николе Тесле до улице Радна зона у Жабљу 

 

451 109/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 11.743.505,86 0,00 52.217.529,30 63.961.035,16 7,55 

Укупно за пројекат 0701-11 Реконструкција улице Светог Николе - од улице Николе Тесле 

до улице Радна зона у Жабљу 

11.743.505,86 0,00 52.217.529,30 63.961.035,16 7,55 

 
Пројекат 0701-12 Постављање семафора ул. Светог Николе и Змај Јовине Жабаљ 

 

451 109/2 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00 0,37 

Укупно за пројекат 0701-12 Постављање семафора ул. Светог Николе и Змај Јовине Жабаљ 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00 0,37 

 

   Извори финансирања за функцију 451: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 40.353.105,86     

  07 Трансфере од других нивоа власти   52.217.529,30   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   722.400,00   
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 40.353.105,86 0,00 52.939.929,30 93.293.035,16 11,01 

 
Функц. клас. 510 Управљање отпадом 

 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада 

 

510 110/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 2,12 

510 111/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

Укупно за активност 0006 Управљање осталим врстама отпада 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 2,18 

 

   Извори финансирања за функцију 510: 
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  01 Приходе из буџета 18.500.000,00     
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 2,18 

 
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 

 

540 112/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 2,01 

Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 2,01 

 

   Извори финансирања за функцију 540: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 17.000.000,00     
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 2,01 

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

 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине 

 

560 113/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,38 

560 114/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,39 

 
Активност 0003 Заштита природе 

 

560 115/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,41 

Укупно за активност 0003 Заштита природе 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,41 

 
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 
Активност 0004 Зоохигијена 

 

560 116/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,18 

560 117/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,35 
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Укупно за активност 0004 Зоохигијена 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,53 

 

   Извори финансирања за функцију 560: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 19.800.000,00     
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 2,34 

 
Функц. клас. 620 Развој заједнице 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Пројекат 0602-15 Уређење кеја у Чуругу 

 

620 117/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,36 

Укупно за пројекат 0602-15 Уређење кеја у Чуругу 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 2,36 

 
Пројекат 0602-16 Изградња Еуро парка 

 

620 117/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,47 

Укупно за пројекат 0602-16 Изградња Еуро парка 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,47 

 
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

 

620 118/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 2,18 

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 2,18 

 
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

 

620 119/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,42 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,42 

 

   Извори финансирања за функцију 620: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 54.500.000,00     
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Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 54.500.000,00 0,00 0,00 54.500.000,00 6,43 

 
Функц. клас. 640 Улична расвета 

 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

 

640 120/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,47 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,47 

 

   Извори финансирања за функцију 640: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 4.000.000,00     
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,47 

 
Функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 

 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

 

760 121/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,87 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,87 

 
Активност 0002 Мртвозорство 

 

760 122/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 

 

   Извори финансирања за функцију 760: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 8.000.000,00     
Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,94 

 
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
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Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 
Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

 

810 123/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15.400.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 1,82 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 

15.400.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 1,82 

 

   Извори финансирања за функцију 810: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 15.400.000,00     
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 15.400.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 1,82 

 
Функц. клас. 820 Услуге културе 

 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 
Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 

820 124/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,31 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,31 

 

   Извори финансирања за функцију 820: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 2.650.000,00     
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,31 

 
Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 

 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

 

830 125/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,06 

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

информисања 

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,06 
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   Извори финансирања за функцију 830: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 9.000.000,00     
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,06 

 
Функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 

 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 
Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 

840 126/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,24 

 

   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 0,24 

 
Функц. клас. 910 Предшколско и основно образовање 

 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 
Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 

 

910 127/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 21.608.000,00 0,00 0,00 21.608.000,00 2,55 

Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања 

21.608.000,00 0,00 0,00 21.608.000,00 2,55 

 
Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 

 
Активност 0001 Функционисање основних школа 

 

910 128/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 18.192.000,00 0,00 0,00 18.192.000,00 2,15 

Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа 18.192.000,00 0,00 0,00 18.192.000,00 2,15 

 

   Извори финансирања за функцију 910:      
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  01 Приходе из буџета 39.800.000,00     
Укупно за функц. клас. 910 Предшколско и основно образовање 39.800.000,00 0,00 0,00 39.800.000,00 4,70 

 
Функц. клас. 912 Основно образовање 

 

Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 
Активност 0001 Функционисање основних школа 

 

912 129/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 44.306.358,00 0,00 0,00 44.306.358,00 5,23 

Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа 44.306.358,00 0,00 0,00 44.306.358,00 5,23 

 

   Извори финансирања за функцију 912: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 44.306.358,00     
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 44.306.358,00 0,00 0,00 44.306.358,00 5,23 

 
Функц. клас. 920 Средње образовање 

 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

 
Активност 0001 Функционисање средњих школа 

 

920 130/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,53 

Укупно за активност 0001 Функционисање средњих школа 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,53 

 

   Извори финансирања за функцију 920: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 13.000.000,00     
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,53 

 
Глава 4.01 П.У. ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ 

 

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
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Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
 

911 131/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 28.345.483,00 0,00 4.274.809,00 32.620.292,00 3,85 

911 132/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 5.073.841,00 0,00 765.191,00 5.839.032,00 0,69 

911 133/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

911 134/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00 0,11 

911 135/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

911 136/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

911 137/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.000.000,00 0,00 50.000,00 4.050.000,00 0,48 

911 138/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,05 

911 139/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.450.000,00 0,00 30.000,00 3.480.000,00 0,41 

911 140/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 810.000,00 0,00 287.400,00 1.097.400,00 0,13 

911 141/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,20 

911 142/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 10.000.000,00 0,00 857.100,00 10.857.100,00 1,28 

911 143/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,35 

911 144/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

911 145/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

911 146/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.000.000,00 0,00 250.000,00 1.250.000,00 0,15 

Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања 

60.509.324,00 0,00 6.514.500,00 67.023.824,00 7,91 

 

   Извори финансирања за функцију 911: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 60.509.324,00     

  07 Трансфере од других нивоа власти   5.040.000,00   

  16 Родитељски динар за ваннаставне активности   1.474.500,00   
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 60.509.324,00 0,00 6.514.500,00 67.023.824,00 7,91 

 

   Извори финансирања за главу 4.01: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 60.509.324,00     

  07 Трансфере од других нивоа власти   5.040.000,00   

  16 Родитељски динар за ваннаставне активности   1.474.500,00   
Укупно за главу 4.01 П.У. ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ 60.509.324,00 0,00 6.514.500,00 67.023.824,00 7,91 
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Глава 4.02 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА 

 

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина 

 

090 147/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 926.832,00 0,00 0,00 926.832,00 0,11 

090 148/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 165.903,00 0,00 0,00 165.903,00 0,02 

090 149/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

090 150/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 39.478,00 0,00 0,00 39.478,00 0,00 

090 151/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

090 152/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 436.680,00 0,00 0,00 436.680,00 0,05 

090 153/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

090 154/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

090 155/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

090 156/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

090 157/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 116.043,00 0,00 0,00 116.043,00 0,01 

090 158/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

090 159/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина 2.594.936,00 0,00 0,00 2.594.936,00 0,31 

 

   Извори финансирања за функцију 090: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 2.594.936,00     
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 2.594.936,00 0,00 0,00 2.594.936,00 0,31 

 

   Извори финансирања за главу 4.02: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 2.594.936,00     
Укупно за главу 4.02 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА 2.594.936,00 0,00 0,00 2.594.936,00 0,31 

 
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Функц. клас. 473 Туризам 
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Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

 
Активност 0001 Управљање развојем туризма 

 

473 160/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.502.224,00 0,00 0,00 3.502.224,00 0,41 

473 161/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 626.899,00 0,00 0,00 626.899,00 0,07 

473 162/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

473 163/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

473 164/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

473 165/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

473 166/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,04 

473 167/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 

473 167/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,12 

473 168/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

473 169/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

473 169/1 426000 МАТЕРИЈАЛ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

473 170/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,05 

473 171/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

473 172/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 6.619.123,00 0,00 1.000.000,00 7.619.123,00 0,90 

 
Активност 0002 Промоција туристичке понуде 

 

473 173/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,09 

473 174/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,34 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,42 

 
Пројекат 1502-01 Голфом кроз регион 

 

473 175/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

473 176/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

473 176/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 1502-01 Голфом кроз регион 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,09 

 

   Извори финансирања за функцију 473: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 11.019.123,00     
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  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.000.000,00   
Укупно за функц. клас. 473 Туризам 11.019.123,00 0,00 1.000.000,00 12.019.123,00 1,42 

 

   Извори финансирања за главу 4.03: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 11.019.123,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.000.000,00   
Укупно за главу 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 11.019.123,00 0,00 1.000.000,00 12.019.123,00 1,42 

 
Глава 4.04 ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ ЖАБАЉ 

 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 

 

820 177/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 8.458.080,00 0,00 0,00 8.458.080,00 1,00 

820 178/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.513.997,00 0,00 0,00 1.513.997,00 0,18 

820 179/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 

820 180/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,01 

820 181/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,02 

820 182/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.488.000,00 0,00 0,00 3.488.000,00 0,41 

820 183/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

820 184/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.230.000,00 150.000,00 0,00 8.380.000,00 0,99 

820 185/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

820 186/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,42 

820 187/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2.488.000,00 0,00 0,00 2.488.000,00 0,29 

820 188/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 435.590,00 0,00 0,00 435.590,00 0,05 

820 189/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

820 190/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,71 

820 191/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

820 192/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,07 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 37.273.667,00 150.000,00 0,00 37.423.667,00 4,42 

 

   Извори финансирања за функцију 820:      
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  01 Приходе из буџета 37.273.667,00     

  04 Сопствене приходе буџетских корисника  150.000,00    
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 37.273.667,00 150.000,00 0,00 37.423.667,00 4,42 

 

   Извори финансирања за главу 4.04: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 37.273.667,00     

  04 Сопствене приходе буџетских корисника  150.000,00    
Укупно за главу 4.04 ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  ВЕЉКО 

ПЕТРОВИЋ ЖАБАЉ 

37.273.667,00 150.000,00 0,00 37.423.667,00 4,42 

 
Глава 4.05 ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЖАБАЉ 

 

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 

 

810 193/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.590.020,00 0,00 0,00 1.590.020,00 0,19 

810 194/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 284.614,00 0,00 0,00 284.614,00 0,03 

810 195/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

810 196/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

810 197/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 

810 198/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.465.000,00 0,00 0,00 3.465.000,00 0,41 

810 199/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

810 200/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.086.000,00 0,00 0,00 9.086.000,00 1,07 

810 201/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 420.600,00 0,00 0,00 420.600,00 0,05 

810 202/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,08 

810 203/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.514.000,00 0,00 0,00 1.514.000,00 0,18 

810 204/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

810 205/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 206.502,00 0,00 0,00 206.502,00 0,02 

810 206/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

810 206/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

810 207/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.058.500,00 0,00 0,00 1.058.500,00 0,12 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 31 

 

 

 

 
ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства 

из 

сопствени

х извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

810 208/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Укупно за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 18.717.236,00 0,00 0,00 18.717.236,00 2,21 

 
Пројекат 1301-14 Санација паркета у спортској хали Жабаљ 

 

810 208/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 1301-14 Санација паркета у спортској хали Жабаљ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,08 

 

   Извори финансирања за функцију 810: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 19.417.236,00     
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 19.417.236,00 0,00 0,00 19.417.236,00 2,29 

 

   Извори финансирања за главу 4.05: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 19.417.236,00     
Укупно за главу 4.05 ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЖАБАЉ 19.417.236,00 0,00 0,00 19.417.236,00 2,29 

 
Глава 4.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

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

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 
Активност 0002 Функционисање месних заједница 

 

160 209/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.222.003,00 0,00 0,00 2.222.003,00 0,26 

160 210/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 397.125,00 0,00 0,00 397.125,00 0,05 

160 211/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 139.878,00 0,00 0,00 139.878,00 0,02 

160 212/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

160 213/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.200.500,00 0,00 0,00 2.200.500,00 0,26 

160 214/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,08 

160 215/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.625.000,00 0,00 0,00 10.625.000,00 1,25 

160 216/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.975.000,00 0,00 0,00 2.975.000,00 0,35 

160 217/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.000.656,00 0,00 0,00 2.000.656,00 0,24 

160 218/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.001.930,00 0,00 0,00 3.001.930,00 0,35 

160 219/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 265.510,00 0,00 0,00 265.510,00 0,03 
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства 

из 

сопствени

х извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

160 220/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,03 

160 221/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

160 222/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

160 223/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,07 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 25.792.602,00 0,00 0,00 25.792.602,00 3,04 

 

   Извори финансирања за функцију 160: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 25.792.602,00     
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 25.792.602,00 0,00 0,00 25.792.602,00 3,04 

 

   Извори финансирања за главу 4.06: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 25.792.602,00     
Укупно за главу 4.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 25.792.602,00 0,00 0,00 25.792.602,00 3,04 

 

   Извори финансирања за раздео 4: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 721.793.283,86     

  04 Сопствене приходе буџетских корисника  150.000,00    

  07 Трансфере од других нивоа власти   57.457.529,30   

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   7.727.040,00   

  16 Родитељски динар за ваннаставне активности   1.474.500,00   
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 721.793.283,86 150.000,00 66.659.069,30 788.602.353,16 93,09 

 

   Извори финансирања за БК 0: 

 
 

     

  01 Приходе из буџета 780.318.441,86     

  04 Сопствене приходе буџетских корисника  150.000,00    

  07 Трансфере од других нивоа власти   57.457.529,30   
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ПЛАН РАСХОДА 

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 
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из 

сопствени

х извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно Структура 

( % ) 

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   7.727.040,00   

  16 Родитељски динар за ваннаставне активности   1.474.500,00   
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 780.318.441,86 150.000,00 66.659.069,30 847.127.511,16 100,00 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
 

      

Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

 

Функц. клас. 040 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 15.800.000,00 14.520.000,00 0,00 1.280.000,00 

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 15.800.000,00 14.520.000,00 0,00 1.280.000,00 

 

Функц. клас. 070 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 665.000,00 665.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 665.000,00 665.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 090 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 19.745.936,00 19.745.936,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 19.745.936,00 19.745.936,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 111 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 16.354.162,00 16.354.162,00 0,00 0,00 
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Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 28.015.071,00 28.015.071,00 0,00 0,00 

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 14.150.925,00 14.150.925,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 58.520.158,00 58.520.158,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 130 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 202.155.572,00 197.230.932,00 0,00 4.924.640,00 

Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 202.155.572,00 197.230.932,00 0,00 4.924.640,00 

 

Функц. клас. 160 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 25.792.602,00 25.792.602,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 25.797.602,00 25.797.602,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 170 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 320 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 360 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 5.410.000,00 5.410.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 5.410.000,00 5.410.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 421 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 35 

 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
 

      

Раздео Назив раздела План 
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сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 451 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 93.293.035,16 40.353.105,86 0,00 52.939.929,30 

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 93.293.035,16 40.353.105,86 0,00 52.939.929,30 

 

Функц. клас. 473 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 12.019.123,00 11.019.123,00 0,00 1.000.000,00 

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 12.019.123,00 11.019.123,00 0,00 1.000.000,00 

 

Функц. клас. 510 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 540 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 560 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 620 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 640 
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Раздео Назив раздела План 
Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 760 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 810 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 34.817.236,00 34.817.236,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 34.817.236,00 34.817.236,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 820 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 40.073.667,00 39.923.667,00 150.000,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 40.073.667,00 39.923.667,00 150.000,00 0,00 

 

Функц. клас. 830 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 840 

4 ОПШТИНСКА 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. 910 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 910 Предшколско и основно образовање 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 
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сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Функц. клас. 911 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 67.023.824,00 60.509.324,00 0,00 6.514.500,00 

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 67.023.824,00 60.509.324,00 0,00 6.514.500,00 

 

Функц. клас. 912 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 44.306.358,00 44.306.358,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 44.306.358,00 44.306.358,00 0,00 0,00 

 

Функц. клас. 920 

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
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Назив пројекта Износ у динарима 

Програм   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

0602-01 Спровођење мера популационе политике 1.600.000,00 

0602-02 Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса 1.500.000,00 

0602-03 Реконструкција аутобуских стајалишта 4.120.800,00 

0602-04 
Јавно - приватно партнерство - реконструкција, рационлизација и одржавање јавног осветљења у насељима општине 

Жабаљ 
19.284.000,00 

0602-05 Ј.П. Развој Жабаљ - у ликвидацији 500.000,00 

0602-06 Хот-спот 158.656,00 

0602-07 Ревизија актуелног стратешког документа општине Жабаљ 1.104.000,00 

0602-13 Проширење установе П.У. у објекту О.Ш. 1.750.000,00 

0602-15 Уређење кеја у Чуругу 20.000.000,00 

0602-16 Изградња Еуро парка 4.000.000,00 

Укупно за програм:   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 54.017.456,00 

 
Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

0701-10 Изградња и повезивање улица Милоша Обилића и Вука Караџића у насељу Чуруг 1.032.000,00 

0701-11 Реконструкција улице Светог Николе - од улице Николе Тесле до улице Радна зона у Жабљу 63.961.035,16 

0701-12 Постављање семафора ул. Светог Николе и Змај Јовине Жабаљ 3.150.000,00 

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 68.143.035,16 

 
Програм   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

1201-08 Археолошки парк Чуруг 650.000,00 

Укупно за програм:   1201   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 650.000,00 

 
Програм   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

1301-14 Санација паркета у спортској хали Жабаљ 700.000,00 

Укупно за програм:   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 700.000,00 

 
Програм   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

1502-01 Голфом кроз регион 800.000,00 

Укупно за програм:   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 800.000,00 

 
Укупно за БК   0   БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 124.310.491,16 
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III РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Члан 7 . 

Члан 7 мења се и гласи: 

"Средства буџета у износу од 780.318.441,86 динара, средства из сопствених извора и износу од 150.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 66.659.069,30 динара", 

 

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

2 - КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
1102   

 

      

64.500.000,00 0,00 0,00 64.500.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

Повећање 

покривености 

територије 

комуналним 

делатностима 

одржавања јавних 

зелених површина, 

одржавања чистоће на 

површинама јавне 

намене и зоохигијене 

Број м2 територије 

покривен услугом 

зоохигијене у односу на 

укупан број м2 територије 

1000 0 0 0 0  

       

       

 

       

       

       

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
0001   

Ефикасно и рационално 

спровођење јавног 

осветљења и минималан 

негативан утицај на 

животну средину 

Удео енергетски ефикасних 

сијалица у укупном броју 

сијалица јавног осветљења 

150 0 0 0 0 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање јавних 

зелених површина 
0002   

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређења и одржавања 

јавних зелених 

површина 

Динамика уређења јавних 

зелених површина 
2 0 0 0 0 

17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање чистоће на 

површинама јавне 
0003   

Максимална могућа 

покривеност насеља и 

Степен покривености 

територије услугама 
70 0 80 80 80 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ - РАДНИ 

Радомир 

Злоколица 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

намене територије услугама 

одржавања чистоће 

јавних површина 

одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број 

улица које се чисте у односу 

на укупан број улица у 

граду/општини) 

НАЛОЗИ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Зоохигијена 0004   

Унапређење заштите од 

заразних и других 

болести које преносе 

животиње 

Број ухваћенних и збринутих 

паса и мачака луталица 
5 0 0 0 0 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање и 

снабдевање водом за 

пиће 

0008   

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по км водоводне 

мреже 
30 0 0 0 0 

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 

 

Радован  

Плачкић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502   

Повећање смештајних 

капацитета 

туристичке понуде 

Проценат пораста 

регистрованих пружалаца 

услуга ноћења у 

граду/општини 

10 0 0 0 0 

11.019.123,00 0,00 1.000.000,00 12.019.123,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Марија Чупић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање развојем 

туризма 
0001   

Повећање квалитета 

туристичке понуде и 

услуге 

Број уређених и на адекватан 

начин обележених 

(туристичка сигнализација) 

туристичких локалитета у 

граду/општини у односу на 

укупан број локалитета 

10 0 0 0 0 
6.619.123,00 0,00 1.000.000,00 7.619.123,00 

 
Марија Чупић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Промоција туристичке 

понуде 
0002   

Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на 

циљаним тржиштима 

Број догађаја који промовишу 

туристичку понуду 

града/општине у земљи и/или 

иностранству на којима 

учествује ТО града/општине 

15 0 0 0 0 

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Марија Чупић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Голфом кроз регион 1502-01   

Повећање броја 

туриста/посетилаца 

Број посетилаца у време 

појединих турнира 
 0 50 60 100 

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

ИЗВЕШТАЈ 

Марија Чупић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

5 - ПОЉОПРИВРЕДА 

И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
0101   

Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

Учешће коришћеног 

пољопривредног земљишта 

(КПЗ) у укупној површини 

ЈЛС 

3 0 0 0 0 

34.800.000,00 0,00 0,00 34.800.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка за спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

0001   

Стварање услова за 

развој и унапређење 

пољопривредне 

производње 

Број едукација намењених 

пољопривредним 

произвођачима на територији 

града/општине 

5 0 0 0 0 

34.800.000,00 0,00 0,00 34.800.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Чедомир Божић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

       

       

6 - ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
0401   

Унапређење заштите 

природе 

Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјем ИИИ категорије 

3 0 0 0 0 

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

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање заштитом 

животне средине 
0001   

Испуњење обавеза у 

складу са законима у 

домену постојања 

стратешких и 

оперативних планова 

као и мера заштите 

Усвојен програм заштите 

животне средине са акционим 

планом 

1 0 0 0 0 

3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Заштита природе 0003   

Унапређење заштите 

природних вредности 

Проценат територије под 

заштитом ИИИ категорије 
 25 30 30 30 

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање осталим 

врстама отпада 
0006   

Одрживо управљање 

осталим врстама отпада 

Број очишћених дивљих 

депонија 
2 0 0 0 0 

18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

0701   

Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо економском 

развоју 

Број насеља до којих не 

постоји приступ асфалтним 

путем 

4 0 0 0 0 

45.763.105,86 0,00 52.939.929,30 98.703.035,16 

 

Чедомир Божић        
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

       

 

       

       

       

Управљање и 

одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

0002   

Опремање и одржавање 

саобраћајне 

сигнализације на 

путевима и улицама 

Број поправљених и 

новопостављених 

саобраћајних знакова и 

семафора 

5 0 5 10 10 

30.560.000,00 0,00 0,00 30.560.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Изградња и повезивање 

улица Милоша Обилића 

и Вука Караџића у 

насељу Чуруг 

0701-10   

Одржавање квалитета 

путне мреже кроз 

реконструкцију и 

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

Број км путне мреже који 

захтева реконструкцију и 

редовно одржавање асфалтног 

покривача 

 10 10 20 30 

309.600,00 0,00 722.400,00 1.032.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

ЧЕДОМИР 

БОЖИЋ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реконструкција улице 

Светог Николе - од 

улице Николе Тесле до 

улице Радна зона у 

Жабљу 

0701-11   

Одржавање квалитета 

путне мреже кроз 

реконструкцију и 

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

Број км путне мреже који 

захтева реконструкцију и 

редовно одржавање асфалтног 

покривача 

 1451 1451 0 0 

11.743.505,86 0,00 52.217.529,30 63.961.035,16 

ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ - РАДНИ 

НАЛОЗИ 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Постављање семафора 

ул. Светог Николе и 

Змај Јовине Жабаљ 

0701-12   

Опремање и одржавање 

саобраћајне 

сигнализације на 

путевима и улицама 

удео улагања у 

инфрастуктуру намењену 

пешацима у односу на сва 

улагања у саобраћају 

 2 2 2 2 

3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

8 - ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

2001   

Унапређење 

доступности 

предшколског 

васпитања за децу из 

осетљивих група 

Проценат деце са додатним 

образовним потребама која 

су укључена у редовне 

програме ПОВ у односу на 

укупан број деце 

 0 1 1 1 

82.117.324,00 0,00 6.514.500,00 88.631.824,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Жељка 

Војиновић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и образовања 

0001   

Обезбеђени адекватни 

услови за васпитно-

образовни рад са децом 

уз повећан обухват 

Просечан број деце у групи 

(јасле, предшколски, 

припремни предшколски 

програм/ППП) 

22 0 0 0 0 

60.509.324,00 0,00 6.514.500,00 67.023.824,00 

 

Светлана 

Бошков 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и образовања 

0001   

Обезбеђени адекватни 

услови за васпитно-

образовни рад са децом 

уз повећан обухват 

Просечан број деце у групи 

(јасле, предшколски, 

припремни предшколски 

програм/ППП) 

16 0 0 0 0 

21.608.000,00 0,00 0,00 21.608.000,00 

 

Жељка 

Војиновић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

9 - Основно 

образовање и 

васпитање 

2002   

 

      

62.498.358,00 0,00 0,00 62.498.358,00 

 

Миодраг 

Радишић 

       

       

Унапређен квалитет 

основног образовања 

Просечан број поена на 

матурском испиту 

(математика/српски/општи) 

15 0 0 0 0  

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

основних школа 
0001    

      

13.821.358,00 0,00 0,00 13.821.358,00 

 

Вукица 

Петровић 
Проценат школа у којима је 

надлежна инспекција 

(санитарна за хигијену, 

10 0 0 0 0  



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 45 

 

 

 

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

грађевинска за грађевинске 

услове и инспрекција заштите 

која котролише безбедност и 

здравље на раду) 

констатовала неиспуњење 

основних критеријума 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

основних школа 
0001   

 

      

18.192.000,00 0,00 0,00 18.192.000,00 

 

Жељка 

Војиновић 

Проценат школа у којима је 

надлежна инспекција 

(санитарна за хигијену, 

грађевинска за грађевинске 

услове и инспрекција заштите 

која котролише безбедност и 

здравље на раду) 

констатовала неиспуњење 

основних критеријума 

10 0 0 0 0  

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

основних школа 
0001   

 

      

13.290.000,00 0,00 0,00 13.290.000,00 

 

Дарко 

Вранешевић 

Проценат школа у којима је 

надлежна инспекција 

(санитарна за хигијену, 

грађевинска за грађевинске 

услове и инспрекција заштите 

која котролише безбедност и 

здравље на раду) 

констатовала неиспуњење 

основних критеријума 

10 0 0 0 0  

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

основних школа 
0001   

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом 

у основним школама 

Просечан број ученика по 

одељењу (разврстани по полу) 
20 0 0 0 0 

17.195.000,00 0,00 0,00 17.195.000,00 

 

Миодраг 

Радишић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

       

 

       

       

       

10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

2003   

Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања 

Број деце која су обухваћена 

средњим образовањем 

(разложено према полу) 

400 0 0 0 0 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 

 

Миодраг Јанош 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

средњих школа 
0001   

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад у 

средњим школама и 

безбедно одвијање 

наставе 

Просечан број ученика по 

одељењу 
20 0 0 0 0 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 

 

Миодраг Јањош 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

11 - СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
0901   

 

      

32.266.000,00 0,00 0,00 32.266.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

Унапређење 

ефикасности 

пружених услуга 

Проценат корисника који су 

учествовали/партиципирал

и у цени услуге 

10 0 0 0 0  

       

       

 

       

       

       

Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 
0001   

 

      

165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 

 

Стеван Деспотов 

Број корисника једнократне 

новчане помоћи у односу на 

укупан број грађана 

80 20 15 10 10 ИЗВЕШТАЈ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 
0001   

Унапређење заштите 

сиромашних 

Проценат грађана који 

добијају новчане накнаде и 

помоћ у натури у складу са 

16 0 0 0 0 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00  Наташа Лукић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

Одлуком о социјалној 

заштити у односу на укупан 

број грађана 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Породични и домски 

смештај, 

прихватилишта и друге 

врсте смештаја 

0002   

Обезбеђење услуге 

смештаја 

Број корисника услуга 

смештаја прихватилишта 
20 0 0 0 0 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Саветодавно-терапијске 

и социјално-едукативне 

услуге 

0004   

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 

2 0 0 0 0 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
0005   

Социјално деловање-

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу 

људима, организовањем 

различитих облика 

помоћи 

Број акција на прикупљању 

различитих врста помоћи 
3 0 0 0 0 

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

 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка деци и 

породици са децом 
0006   

Унапређење 

популационе политике 

Број мера материјалне 

подршке намењен мерама 

локалне популационе 

политике (нпр. подршка 

1 0 0 0 0 13.190.000,00 0,00 0,00 13.190.000,00  Стеван Деспотов 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

материнству, подршка 

породиљама, накнада за 

новорођену децу) 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка деци и 

породици са децом 
0006   

 

      

2.010.000,00 0,00 0,00 2.010.000,00 

 

Стеван Деспотов 

       

       

Унапређење услуга 

соијалне заштите за 

децу и породицу 

Број корисника услуга 50 0 0 0 0  

       

       

 

       

       

       

12 - ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
1801   

Унапређење здравља 

становништва 

Покривеност становништва 

примарном здравственом 

заштитом 

80 0 0 0 0 

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

 

Никола Дукић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 

0001   

Унапређење 

доступности, квалитета 

и ефикасности 

примарне здравствене 

заштите 

Број обраћања саветнику за 

заштиту права пацијената 
15 0 0 0 0 

7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 

 

Никола Дукић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мртвозорство 0002 одлука 

Доступност примарне 

здравствене заштите у 

складу са националним 

стандардима; 

Обезбеђивање и 

спровођење 

активности у 

областима деловања 

јавног здравља 

 

      

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

 

Никола Дукић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

13 - РАЗВОЈ 1201   Подстицање развоја Број реализованих 3 0 0 0 0 51.373.667,00 150.000,00 200.000,00 51.723.667,00  Милован 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

културе програма на 1000 

становника који доприносе 

остваривању општег 

интереса у култури 

Мирков 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних установа 

културе 

0001   

Обезбеђење редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

25 0 0 0 0 

37.273.667,00 150.000,00 0,00 37.423.667,00 

 

Милован 

Мирков 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

0002   

Унапређење 

разноврсности културне 

понуде 

Број програма и пројеката 

Удружења грађана подржаних 

од стране града/општине 

2 0 0 0 0 

4.650.000,00 0,00 0,00 4.650.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области 

јавног информисања 

0004   

Повећана понуда 

квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота 

локалне заједнице 

Број различитих тематских 

типова програма за боље 

информисање 

3 0 0 0 0 

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Археолошки парк Чуруг 1201-08   

Очување и заштита 

културног наслеђа 

Проценат буџета који се 

издваја за очување и заштиту 

културног наслеђа 

 1 1 2 5 

450.000,00 0,00 200.000,00 650.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

ЧЕДОМИР 

БОЖИЋ 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

       

 

       

       

       

14 - РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ 
1301   

Обезбеђење услова за 

бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине 

Број спортских 

организација преко којих се 

остварује јавни интерес у 

области спорта 

5 0 0 0 0 

34.817.236,00 0,00 0,00 34.817.236,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Мирослав 

Лакић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и савезима 

0001   

Унапређење подршке 

локалним спортским 

организацијама преко 

којих се остварује јавни 

интерес у области 

спорта 

Број посебних програма 

спортских организација 

финансираних од стране 

града/општине 

3 0 0 0 0 

15.400.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних спортских 

установа 

0004   

Обезбеђивање услова за 

рад установа из области 

спорта 

Број одржаних спортских 

приредби у установама из 

области спорта 

16 0 0 0 0 

18.717.236,00 0,00 0,00 18.717.236,00 

 

Мирослав Лакић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Санација паркета у 

спортској хали Жабаљ 
1301-14   

Обезбеђивање услова за 

рад установа из области 

спорта 

проценат искоришћења 

капацитета установа 
 70 70 100 100 

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

ИЗВЕШТАЈ 

Мирослав Лакић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0602          256.338.470,00 0,00 6.004.640,00 262.343.110,00  
Радомир 

Злоколица 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

Функционисање 

локалне самоуправе и 

градских општина 

0001   

Функционисање управе 

Број решених предмета по 

запосленом 
25 0 0 0 0 

159.198.116,00 0,00 840.000,00 160.038.116,00 

 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање месних 

заједница 
0002   

Обезбеђено 

задовољавање потреба 

и интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број иницијатива/предлога 

месних заједница према 

граду/општини у вези са 

питањима од интереса за 

локално становништво 

3 0 0 0 0 

5.489.600,00 0,00 0,00 5.489.600,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Душанка 

Џамбас 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање месних 

заједница 
0002   

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број иницијатива/предлога 

месних заједница према 

граду/општини у вези са 

питањима од интереса за 

локално становништво 

2 0 4 8 8 

10.562.646,00 0,00 0,00 10.562.646,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Радомир 

Злоколица 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање месних 

заједница 
0002   

Обезбеђено 

задовољавање потреба 

и интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број иницијатива/предлога 

месних заједница према 

граду/општини у вези са 

питањима од интереса за 

локално становништво 

3 0 0 0 0 

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 

 

Борис 

Страживук 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање месних 

заједница 
0002   

Обезбеђено 

задовољавање потреба 

и интереса локалног 

Број иницијатива/предлога 

месних заједница према 

граду/општини у вези са 

8 8 8 8 8 5.240.356,00 0,00 0,00 5.240.356,00 ИЗВЕШТАЈ 
Весна 

Стјепановић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

становништва 

деловањем месних 

заједница 

питањима од интереса за 

локално становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Сервисирање јавног 

дуга 
0003   

Одржавање 

финансијске 

стабилности 

града/општине и 

финансирање 

капиталних 

инвестиционих расхода 

Удео дугорочних дугова за 

финансирање капиталних 

инвестиционих расхода у 

укупном јавног дугу 

града/општине 

100 0 0 0 0 

5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

националних савета 

националних мањина 

0007   

Остваривање права 

националних мањина у 

локалној заједници 

Број реализованих пројеката 

националних мањина 
1 0 0 0 0 

2.594.936,00 0,00 0,00 2.594.936,00 

 

Богдан Радул 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Текућа буџетска резерва 0009   

 

      

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Стална буџетска резерва 0010   

 

      

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

 

Чедомир Божић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

Управљање у 

ванредним ситуацијама 
0014   

Изградња ефикасног 

превентивног система 

заштите и спасавања на 

избегавању последица 

елементарних и других 

непогода 

Број идентификованих 

објеката критичне 

инфраструктуре (нпр. 

трафостанице) 

3 0 0 0 0 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Спровођење мера 

популационе политике 
0602-01   

Унапређење 

популационе политике 

Проценат буџета који се 

издваја за популациону 

политику 

 5 5 5 5 

320.000,00 0,00 1.280.000,00 1.600.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Финансирање пројеката 

удружења грађана на 

основу конкурса 

0602-02   

Унапређење и 

модернизација рада 

управе ЈЛС и градске 

општине 

Број финансираних пројеката 

путем јавног конкурса 
 15 15 15 15 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реконструкција 

аутобуских стајалишта 
0602-03   

Унапређење и 

модернизација рада 

управе ЈЛС и градске 

општине 

Број реконструисаних 

аутобуских стајалишта 
 4 4 4 8 

1.160.160,00 0,00 2.960.640,00 4.120.800,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Јавно - приватно 

партнерство - 

реконструкција, 

рационлизација и 

одржавање јавног 

осветљења у насељима 

општине Жабаљ 

0602-04   

Ефикасно и рационално 

спровођење јавног 

осветљења 

Смањење трошкова 

електричне енергије за јавну 

расвету 

 1200000 1200000 1200000 1200000 

19.284.000,00 0,00 0,00 19.284.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

       

       

Ј.П. Развој Жабаљ - у 

ликвидацији 
0602-05   

Функционисање управе 

Проценат буџета у поступку 

ликвидације 
 3 2 0 0 

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

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Хот-спот 0602-06   

Унапређење и 

модернизација рада 

управе ЈЛС и градске 

општине 

Проценат буџета који се 

издваја за модернизацију рада 

управе 

 2 2 2 2 

158.656,00 0,00 0,00 158.656,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Ревизија актуелног 

стратешког документа 

општине Жабаљ 

0602-07   

Унапређење и 

модернизација рада 

управе ЈЛС и градске 

општине 

Број реализованих пројеката  5 10 15 15 

180.000,00 0,00 924.000,00 1.104.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Проширење установе 

П.У. у објекту О.Ш. 
0602-13   

Повећање  обухвата 

деце предшколским 

васпитањем  и  

образовањем 

проценат деце која су уписана 

у предшколску установу 
 5 7 8 10 

1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Уређење кеја у Чуругу 0602-15   

Обезбеђено 

задовољавање потреба 

и интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница 

удео улагања у 

инфрастуктуру намењену 

пешацима у односу на сва 

улагања у саобраћају 

 50 50 50 50 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов        
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

 

       

       

       

Изградња Еуро парка 0602-16   

Обезбеђено 

задовољавање потреба 

и интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница 

побољшање услова живота у 

локалној заједници 
 20 20 30 30 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

ИЗВЕШТАЈ 

Стеван Деспотов 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

16 - ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

2101   

Ефикасно и ефективно 

функционисање 

органа политичког 

система локалне 

самоуправе 

      

58.525.158,00 0,00 0,00 58.525.158,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

скупштине 
0001   

Функционисање 

локалне скуштине 

Број седница скупштине 10 0 0 0 0 

16.359.162,00 0,00 0,00 16.359.162,00 

 

Радован Чолић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002   

Функционисање 

извршних органа 

Број седница извршних 

органа 
10 0 0 0 0 

14.150.925,00 0,00 0,00 14.150.925,00 

 

Чедомир Божић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002   

Функционисање 

извршних органа 

Број седница извршних 

органа 
10 0 0 0 0 

28.015.071,00 0,00 0,00 28.015.071,00 

 

Чедомир Божић 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност 

у 2018. 

 
 

Очекиван

а вредност 

у 2019. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2020. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

 
 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

 
 

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 

Одговорно 

лице 

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

 

       

       

       

 

Члан 8. 

Члан 8. мења се и гласи:  

"Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу од 847.127.511,16 динара, по врстама односно економским класификацијама утврђени су у следећим 

износима": 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ПЛАН ПРИХОДА  

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0,00 7.727.040,00 7.727.040,00 0,91 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0,00 7.727.040,00 7.727.040,00 0,91 

711111 Порез на зараде 257.651.000,00 0,00 0,00 257.651.000,00 30,41 

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

решењу Пореске управе 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

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

14.900.000,00 0,00 0,00 14.900.000,00 1,76 

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

21.700.000,00 0,00 0,00 21.700.000,00 2,56 

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

3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,38 

711147 Порез на земљиште 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,02 
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 ПЛАН ПРИХОДА  

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

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 

711181 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и 

општине 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,05 

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,01 

711191 Порез на остале приходе 41.700.000,00 0,00 0,00 41.700.000,00 4,92 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,13 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 341.323.000,00 0,00 0,00 341.323.000,00 40,29 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 69.400.000,00 0,00 0,00 69.400.000,00 8,19 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 39.600.000,00 0,00 0,00 39.600.000,00 4,67 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00 1,13 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 29.800.000,00 0,00 0,00 29.800.000,00 3,52 

713422 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу 

Пореске управе 

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

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

9.800.000,00 0,00 0,00 9.800.000,00 1,16 

713611 Порез на акције на име и уделе 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 158.205.000,00 0,00 0,00 158.205.000,00 18,68 

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

24.900.000,00 0,00 0,00 24.900.000,00 2,94 

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03 

714552 Боравишна такса 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,38 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 28.470.000,00 0,00 0,00 28.470.000,00 3,36 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,53 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1,53 

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

733156 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина 0,00 0,00 5.240.000,00 5.240.000,00 0,62 

733158 Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина 180.688.749,00 0,00 0,00 180.688.749,00 21,33 

733252 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина 0,00 0,00 52.217.529,30 52.217.529,30 6,16 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 180.688.749,00 0,00 57.457.529,30 238.146.278,30 28,11 
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 ПЛАН ПРИХОДА  

0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 

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 

741516 Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши 

на територији аутономне покрајине 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

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

објекта у државној својини 

20.300.000,00 0,00 0,00 20.300.000,00 2,40 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 

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

уметничких заната и домаће радиности 

2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,28 

741533 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге 

облике привременог коришћења 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,67 

741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,34 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 31.900.000,00 0,00 0,00 31.900.000,00 3,77 

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

користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 

7.950.000,00 0,00 0,00 7.950.000,00 0,94 

742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

742154 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

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

нивоа општина 

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,89 

742251 Општинске административне таксе 2.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,34 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,14 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 1.630.000,00 150.000,00 0,00 1.780.000,00 0,21 

742370 Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима 0,00 0,00 1.474.500,00 1.474.500,00 0,17 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 21.133.000,00 150.000,00 1.474.500,00 22.757.500,00 2,69 

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима 

2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,34 

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом 

скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате 

изворних прихода јединица локалне самоуправе 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3.010.000,00 0,00 0,00 3.010.000,00 0,36 

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

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.933.192,86 0,00 0,00 1.933.192,86 0,23 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1.933.192,86 0,00 0,00 1.933.192,86 0,23 

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 654.500,00 0,00 0,00 654.500,00 0,08 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 654.500,00 0,00 0,00 654.500,00 0,08 

Укупно 780.318.441,86 150.000,00 66.659.069,30 847.127.511,16 100,00 
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411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 132.177.318,00 0,00 4.274.809,00 136.452.127,00 16,11 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 23.659.130,00 0,00 765.191,00 24.424.321,00 2,88 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.860.000,00 0,00 0,00 1.860.000,00 0,22 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 7.841.557,00 0,00 0,00 7.841.557,00 0,93 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.089.500,00 0,00 0,00 3.089.500,00 0,36 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 3.862.680,00 0,00 0,00 3.862.680,00 0,46 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 172.490.185,00 0,00 5.040.000,00 177.530.185,00 20,96 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 35.282.855,00 0,00 50.000,00 35.332.855,00 4,17 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4.921.000,00 0,00 0,00 4.921.000,00 0,58 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 77.461.256,00 150.000,00 1.944.000,00 79.555.256,00 9,39 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 98.348.256,00 0,00 287.400,00 98.635.656,00 11,64 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 38.400.656,00 0,00 100.000,00 38.500.656,00 4,54 

426000 МАТЕРИЈАЛ 27.092.930,00 0,00 857.100,00 27.950.030,00 3,30 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 281.506.953,00 150.000,00 3.238.500,00 284.895.453,00 33,63 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 931.000,00 0,00 0,00 931.000,00 0,11 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.431.000,00 0,00 0,00 1.431.000,00 0,17 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 33.500.000,00 0,00 0,00 33.500.000,00 3,95 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 33.500.000,00 0,00 0,00 33.500.000,00 3,95 
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463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 110.778.358,00 0,00 0,00 110.778.358,00 13,08 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,87 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 13.907.195,00 0,00 0,00 13.907.195,00 1,64 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 132.085.553,00 0,00 0,00 132.085.553,00 15,59 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 18.834.000,00 0,00 0,00 18.834.000,00 2,22 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 18.834.000,00 0,00 0,00 18.834.000,00 2,22 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 24.426.942,00 0,00 200.000,00 24.626.942,00 2,91 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 4.052.000,00 0,00 0,00 4.052.000,00 0,48 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 3.950.000,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,47 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,77 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 38.928.942,00 0,00 200.000,00 39.128.942,00 4,62 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 1,51 

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 1,51 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 65.063.265,86 0,00 56.740.569,30 121.803.835,16 14,38 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 16.708.500,00 0,00 1.440.000,00 18.148.500,00 2,14 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00 0,11 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 82.661.765,86 0,00 58.180.569,30 140.842.335,16 16,63 

541000 ЗЕМЉИШТЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

543000 ШУМЕ И ВОДЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,12 

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,59 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,59 

621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 80.043,00 0,00 0,00 80.043,00 0,01 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 80.043,00 0,00 0,00 80.043,00 0,01 

Укупно 780.318.441,86 150.000,00 66.659.069,30 847.127.511,16 100,00 
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411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 136.452.127,00 17,02 136.452.127,00 16,11 100,00 0,00 0,00 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 24.424.321,00 3,05 24.424.321,00 2,88 100,00 0,00 0,00 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.860.000,00 0,23 1.860.000,00 0,22 100,00 0,00 0,00 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 7.841.557,00 0,98 7.841.557,00 0,93 100,00 0,00 0,00 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.089.500,00 0,39 3.089.500,00 0,36 100,00 0,00 0,00 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 3.862.680,00 0,48 3.862.680,00 0,46 100,00 0,00 0,00 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 35.332.855,00 4,41 35.332.855,00 4,17 100,00 0,00 0,00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4.921.000,00 0,61 4.921.000,00 0,58 100,00 0,00 0,00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 78.715.256,00 9,82 79.555.256,00 9,39 98,94 0,00 0,00 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 93.875.656,00 11,71 98.635.656,00 11,64 95,17 0,00 0,00 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 32.000.656,00 3,99 38.500.656,00 4,54 83,12 0,00 0,00 

426000 МАТЕРИЈАЛ 27.550.030,00 3,44 27.950.030,00 3,30 98,57 0,00 0,00 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 500.000,00 0,06 500.000,00 0,06 100,00 0,00 0,00 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 931.000,00 0,12 931.000,00 0,11 100,00 0,00 0,00 

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 33.500.000,00 4,18 33.500.000,00 3,95 100,00 0,00 0,00 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 108.517.000,00 13,54 110.778.358,00 13,08 97,96 0,00 0,00 

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 7.400.000,00 0,92 7.400.000,00 0,87 100,00 0,00 0,00 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 13.907.195,00 1,73 13.907.195,00 1,64 100,00 0,00 0,00 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 17.819.000,00 2,22 18.834.000,00 2,22 94,61 0,00 0,00 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 24.126.942,00 3,01 24.626.942,00 2,91 97,97 0,00 0,00 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 4.052.000,00 0,51 4.052.000,00 0,48 100,00 0,00 0,00 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 3.950.000,00 0,49 3.950.000,00 0,47 100,00 0,00 0,00 

485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ 
ОРГАНА 

6.500.000,00 0,81 6.500.000,00 0,77 100,00 0,00 0,00 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 12.800.000,00 1,60 12.800.000,00 1,51 100,00 0,00 0,00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 93.993.195,16 11,73 121.803.835,16 14,38 77,17 0,00 0,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 16.748.500,00 2,09 18.148.500,00 2,14 92,29 0,00 0,00 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 890.000,00 0,11 890.000,00 0,11 100,00 0,00 0,00 
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541000 ЗЕМЉИШТЕ 1.000.000,00 0,12 1.000.000,00 0,12 100,00 0,00 0,00 

543000 ШУМЕ И ВОДЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 5.000.000,00 0,62 5.000.000,00 0,59 100,00 0,00 0,00 

621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 80.043,00 0,01 80.043,00 0,01 100,00 0,00 0,00 

 Укупно 801.640.513,16 100,00 847.127.511,16 100,00 94,63 0,00 0,00 

 

 

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
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Број 

позиције 

Економ. 
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Раздео  1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.562.527,00 0,00 0,00 2.562.527,00 0,41 

2/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 131.970,00 0,00 0,00 131.970,00 0,02 

2/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 19.220,00 0,00 0,00 19.220,00 0,00 

2/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 307.503,00 0,00 0,00 307.503,00 0,05 

3/0 413000 413100 Накнаде у натури 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

4/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

4/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом 
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

4/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

5/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

6/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 0,05 

7/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

8/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

8/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

9/0 423000 423200 Компјутерске услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9/0 423000 423500 Стручне услуге 9.700.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00 1,54 

9/0 423000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

9/0 423000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

10/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

11/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 
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12/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,09 

13/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.226.942,00 0,00 0,00 1.226.942,00 0,19 

14/0 482000 482200 Обавезне таксе 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

15/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

16/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

17/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

18/0 423000 423500 Стручне услуге 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

19/0 426000 426100 Административни материјал 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 16.359.162,00 0,00 0,00 16.359.162,00 2,59 

 

Раздео  2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

20/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 7.933.134,00 0,00 0,00 7.933.134,00 1,26 

21/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 59.500,00 0,00 0,00 59.500,00 0,01 

21/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 951.976,00 0,00 0,00 951.976,00 0,15 

21/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 408.556,00 0,00 0,00 408.556,00 0,06 

22/0 413000 413100 Накнаде у натури 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

23/0 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 0,03 

23/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

23/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

24/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

25/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

26/0 421000 421500 Трошкови осигурања 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

26/0 421000 421200 Енергетске услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

26/0 421000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

26/0 421000 421900 Остали трошкови 2.877.355,00 0,00 0,00 2.877.355,00 0,46 

26/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

26/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

26/0 421000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

27/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

27/0 422000 422400 Трошкови путовања ученика 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

27/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,06 

27/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

27/0 422000 422900 Остали трошкови транспорта 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

28/0 423000 423700 Репрезентација 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

28/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

28/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 
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28/0 423000 423500 Стручне услуге 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,44 

28/0 423000 423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

28/0 423000 423200 Компјутерске услуге 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,13 

28/0 423000 423400 Услуге информисања 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,09 

29/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

30/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

30/0 426000 426100 Административни материјал 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

30/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

31/0 444000 444100 Негативне курсне разлике 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

32/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 933.550,00 0,00 0,00 933.550,00 0,15 

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 28.015.071,00 0,00 0,00 28.015.071,00 4,44 

 

Раздео  3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

33/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 9.000.567,00 0,00 0,00 9.000.567,00 1,43 

34/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.080.068,00 0,00 0,00 1.080.068,00 0,17 

34/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 67.505,00 0,00 0,00 67.505,00 0,01 

34/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 463.529,00 0,00 0,00 463.529,00 0,07 

35/0 413000 413100 Накнаде у натури 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

36/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

36/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом 
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

36/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

37/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

38/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

39/0 423000 423500 Стручне услуге 1.839.256,00 0,00 0,00 1.839.256,00 0,29 

40/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,15 

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 14.150.925,00 0,00 0,00 14.150.925,00 2,24 

 

Раздео  4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

41/0 423000 423500 Стручне услуге 20.000,00 0,00 80.000,00 100.000,00 0,02 

42/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 0,03 

43/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 200.000,00 0,00 700.000,00 900.000,00 0,14 

43/0 512000 512200 Административна опрема 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,06 

44/0 444000 444200 Казне за кашњење 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

45/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 585.000,00 0,00 0,00 585.000,00 0,09 
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45/0 472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00 1,84 

45/0 472000 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

45/0 472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

46/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,03 

47/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

48/0 463000 421200 Енергетске услуге 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,02 

48/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

48/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,05 

48/0 463000 482100 Остали порези 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

48/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,01 

48/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01 

48/0 463000 512200 Административна опрема 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

48/0 463000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

48/0 463000 423700 Репрезентација 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

48/0 463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,04 

48/0 463000 423900 Остале опште услуге 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

48/0 463000 421500 Трошкови осигурања 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,01 

48/0 463000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,13 

48/0 463000 412300 Допринос за незапосленост 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,01 

48/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

48/0 463000 423500 Стручне услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

48/0 463000 423200 Компјутерске услуге 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,02 

48/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,02 

48/0 463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 4.850.000,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,77 

48/0 463000 423400 Услуге информисања 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

48/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02 

48/0 463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,67 

48/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

48/0 463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,09 

48/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

48/0 463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

48/0 463000 426100 Административни материјал 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

48/0 463000 413100 Накнаде у натури 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,12 

49/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 2.479.000,00 0,00 0,00 2.479.000,00 0,39 

50/0 463000 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

51/0 472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

52/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 67.636.448,00 0,00 0,00 67.636.448,00 10,73 
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53/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.483.277,00 0,00 0,00 3.483.277,00 0,55 

53/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8.116.374,00 0,00 0,00 8.116.374,00 1,29 

53/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 507.273,00 0,00 0,00 507.273,00 0,08 

54/0 413000 413100 Накнаде у натури 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

55/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 467.201,00 0,00 0,00 467.201,00 0,07 

55/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом 
2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

55/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

56/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00 0,30 

57/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

58/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,55 

58/0 421000 421500 Трошкови осигурања 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

58/0 421000 421900 Остали трошкови 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

58/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

58/0 421000 421400 Услуге комуникација 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,56 

58/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

58/0 421000 421300 Комуналне услуге 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

59/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

59/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

59/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,11 

60/0 423000 423900 Остале опште услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

60/0 423000 423400 Услуге информисања 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

60/0 423000 423200 Компјутерске услуге 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,28 

60/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,13 

60/0 423000 423500 Стручне услуге 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,79 

60/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

60/0 423000 423700 Репрезентација 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,21 

61/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,19 

61/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

62/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,71 

62/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

63/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

63/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,09 

63/0 426000 426100 Административни материјал 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,29 

63/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

63/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

64/0 444000 444200 Казне за кашњење 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,13 
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65/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1,11 

66/0 472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,14 

67/0 482000 482200 Обавезне таксе 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

67/0 482000 482100 Остали порези 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,48 

68/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,55 

69/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,55 

70/0 511000 511400 Пројектно планирање 5.200.000,00 0,00 840.000,00 6.040.000,00 0,96 

70/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,79 

71/0 512000 512200 Административна опрема 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,48 

72/0 515000 515100 Нематеријална имовина 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,04 

73/0 541000 541100 Земљиште 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

74/0 543000 543100 Шуме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75/0 621000 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 80.043,00 0,00 0,00 80.043,00 0,01 

76/0 499000 499100 Средства резерве 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,59 

77/0 499000 499100 Средства резерве 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,44 

78/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

79/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 1.160.160,00 0,00 0,00 1.160.160,00 0,18 

79/1 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 2.960.640,00 2.960.640,00 0,47 

80/0 421000 421200 Енергетске услуге 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,95 

81/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 13.284.000,00 0,00 0,00 13.284.000,00 2,11 

82/0 423000 423500 Стручне услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

83/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

84/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 158.656,00 0,00 0,00 158.656,00 0,03 

85/0 423000 423500 Стручне услуге 180.000,00 0,00 834.000,00 1.014.000,00 0,16 

86/0 512000 512200 Административна опрема 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,01 

86/1 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

86/2 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,12 

87/0 423000 423500 Стручне услуге 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

88/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 450.000,00 0,00 200.000,00 650.000,00 0,10 

89/0 441000 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

90/0 444000 444200 Казне за кашњење 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

91/0 611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,79 

92/0 423000 423900 Остале опште услуге 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,12 

93/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

94/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

95/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

96/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 68 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 
Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Расходи по 

наменама 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

97/0 423000 423700 Репрезентација 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,04 

97/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

97/0 423000 423400 Услуге информисања 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

97/1 426000 426900 Материјали за посебне намене 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,06 

98/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

98/1 511000 511400 Пројектно планирање 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

99/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,52 

99/0 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,05 

99/0 512000 512200 Административна опрема 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

99/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

100/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 14.900.000,00 0,00 0,00 14.900.000,00 2,36 

101/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 8.950.000,00 0,00 0,00 8.950.000,00 1,42 

102/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,48 

103/0 511000 511400 Пројектно планирање 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,94 

104/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,33 

105/0 424000 424400 Услуге одржавања аутопутева 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

105/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 1,19 

106/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,43 

107/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,18 

108/0 511000 511400 Пројектно планирање 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,79 

109/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 309.600,00 0,00 722.400,00 1.032.000,00 0,16 

109/1 511000 511200 Изградња зграда и објеката 11.743.505,86 0,00 0,00 11.743.505,86 1,86 

109/2 512000 512800 Опрема за јавну безбедност 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00 0,50 

110/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 2,85 

111/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

112/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 2,38 

112/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

113/0 424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,51 

114/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

115/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,55 

116/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,59 

117/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,48 

117/1 511000 511200 Изградња зграда и објеката 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3,17 

117/2 511000 511200 Изградња зграда и објеката 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,63 

118/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 2,93 

119/0 451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,90 

120/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,63 
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121/0 464000 464100 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 1,17 

122/0 424000 424300 Медицинске услуге 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

123/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 15.400.000,00 0,00 0,00 15.400.000,00 2,44 

124/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,42 

125/0 423000 423400 Услуге информисања 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1,43 

126/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

127/0 463000 412300 Допринос за незапосленост 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,02 

127/0 463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 878.000,00 0,00 0,00 878.000,00 0,14 

127/0 463000 511400 Пројектно планирање 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

127/0 463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 2,70 

127/0 463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

127/0 463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.035.000,00 0,00 0,00 2.035.000,00 0,32 

127/0 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,17 

128/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

128/0 463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

128/0 463000 413100 Накнаде у натури 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,35 

128/0 463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

128/0 463000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

128/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

128/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,07 

128/0 463000 426100 Административни материјал 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

128/0 463000 421500 Трошкови осигурања 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

128/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,10 

128/0 463000 423200 Компјутерске услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

128/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

128/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

128/0 463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

128/0 463000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

128/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

128/0 463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

128/0 463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

128/0 463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

128/0 463000 424300 Медицинске услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

128/0 463000 423400 Услуге информисања 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

128/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

128/0 463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

128/0 463000 421300 Комуналне услуге 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,22 
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128/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

128/0 463000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

128/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

128/0 463000 423500 Стручне услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

128/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,11 

128/0 463000 421200 Енергетске услуге 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,63 

128/0 463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

128/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 742.000,00 0,00 0,00 742.000,00 0,12 

128/0 463000 421400 Услуге комуникација 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

129/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,09 

129/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00 0,12 

129/0 463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 585.000,00 0,00 0,00 585.000,00 0,09 

129/0 463000 423200 Компјутерске услуге 756.000,00 0,00 0,00 756.000,00 0,12 

129/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 715.000,00 0,00 0,00 715.000,00 0,11 

129/0 463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 405.000,00 0,00 0,00 405.000,00 0,06 

129/0 463000 426200 Материјали за пољопривреду 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

129/0 463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 202.000,00 0,00 0,00 202.000,00 0,03 

129/0 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.021.358,00 0,00 0,00 1.021.358,00 0,16 

129/0 463000 421300 Комуналне услуге 1.381.000,00 0,00 0,00 1.381.000,00 0,22 

129/0 463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

129/0 463000 421500 Трошкови осигурања 3.350.000,00 0,00 0,00 3.350.000,00 0,53 

129/0 463000 444200 Казне за кашњење 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

129/0 463000 423900 Остале опште услуге 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 0,09 

129/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 4.980.000,00 0,00 0,00 4.980.000,00 0,79 

129/0 463000 421400 Услуге комуникација 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00 0,12 

129/0 463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом 

655.000,00 0,00 0,00 655.000,00 0,10 

129/0 463000 426100 Административни материјал 485.000,00 0,00 0,00 485.000,00 0,08 

129/0 463000 421200 Енергетске услуге 9.615.000,00 0,00 0,00 9.615.000,00 1,52 

129/0 463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 5.970.000,00 0,00 0,00 5.970.000,00 0,95 

129/0 463000 512200 Административна опрема 859.000,00 0,00 0,00 859.000,00 0,14 

129/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 947.000,00 0,00 0,00 947.000,00 0,15 

129/0 463000 413100 Накнаде у натури 2.730.000,00 0,00 0,00 2.730.000,00 0,43 

129/0 463000 423700 Репрезентација 485.000,00 0,00 0,00 485.000,00 0,08 

129/0 463000 424300 Медицинске услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

129/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00 0,12 

129/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 929.000,00 0,00 0,00 929.000,00 0,15 
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129/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.440.000,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,23 

129/0 463000 511400 Пројектно планирање 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,07 

129/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,09 

129/0 463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

129/0 463000 423500 Стручне услуге 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,08 

129/0 463000 482300 Новчане казне, пенали и камате 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

129/0 463000 512400 Опрема за заштиту животне средине 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

129/0 463000 423400 Услуге информисања 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,02 

129/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

129/0 463000 512800 Опрема за јавну безбедност 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

129/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,05 

129/0 463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 431.000,00 0,00 0,00 431.000,00 0,07 

129/0 463000 482200 Обавезне таксе 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01 

130/0 463000 423700 Репрезентација 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

130/0 463000 421400 Услуге комуникација 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,05 

130/0 463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

130/0 463000 421200 Енергетске услуге 1.780.000,00 0,00 0,00 1.780.000,00 0,28 

130/0 463000 512200 Административна опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130/0 463000 515100 Нематеријална имовина 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

130/0 463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

130/0 463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

130/0 463000 423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

130/0 463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,02 

130/0 463000 423500 Стручне услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

130/0 463000 413100 Накнаде у натури 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,25 

130/0 463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

130/0 463000 423400 Услуге информисања 153.000,00 0,00 0,00 153.000,00 0,02 

130/0 463000 421300 Комуналне услуге 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,06 

130/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01 

130/0 463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130/0 463000 426500 Материјали за очување животне средине и науку 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

130/0 463000 421500 Трошкови осигурања 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

130/0 463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

130/0 463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 
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130/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

130/0 463000 423900 Остале опште услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

130/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

130/0 463000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом 
220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03 

130/0 463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

130/0 463000 444200 Казне за кашњење 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130/0 463000 424300 Медицинске услуге 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

130/0 463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,03 

130/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

130/0 463000 482200 Обавезне таксе 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

130/0 463000 423200 Компјутерске услуге 457.000,00 0,00 0,00 457.000,00 0,07 

130/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,05 

130/0 463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,03 

130/0 463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,06 

130/0 463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

130/0 463000 426100 Административни материјал 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,03 

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 565.186.395,86 0,00 6.927.040,00 572.113.435,86 90,72 

 
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 623.711.553,86 0,00 6.927.040,00 630.638.593,86 100,00 

 

 

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 87.132.676,00 87.132.676,00 0,00 0,00 87.132.676,00 13,82 

Укупно за конто 411000 87.132.676,00 87.132.676,00 0,00 0,00 87.132.676,00 13,82 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 10.455.921,00 10.455.921,00 0,00 0,00 10.455.921,00 1,66 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 4.487.332,00 4.487.332,00 0,00 0,00 4.487.332,00 0,71 

412000 412300 Допринос за незапосленост 653.498,00 653.498,00 0,00 0,00 653.498,00 0,10 
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Укупно за конто 412000 15.596.751,00 15.596.751,00 0,00 0,00 15.596.751,00 2,47 

413000 413100 Накнаде у натури 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,16 

Укупно за конто 413000 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,16 

414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 

2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 2.660.000,00 0,42 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 737.201,00 737.201,00 0,00 0,00 737.201,00 0,12 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом 

2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 0,00 2.870.000,00 0,46 

Укупно за конто 414000 6.267.201,00 6.267.201,00 0,00 0,00 6.267.201,00 0,99 

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.347.500,00 2.347.500,00 0,00 0,00 2.347.500,00 0,37 

Укупно за конто 415000 2.347.500,00 2.347.500,00 0,00 0,00 2.347.500,00 0,37 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.826.000,00 2.826.000,00 0,00 0,00 2.826.000,00 0,45 

Укупно за конто 416000 2.826.000,00 2.826.000,00 0,00 0,00 2.826.000,00 0,45 

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 552.000,00 552.000,00 0,00 0,00 552.000,00 0,09 

421000 421200 Енергетске услуге 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 0,00 9.550.000,00 1,51 

421000 421300 Комуналне услуге 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,07 

421000 421400 Услуге комуникација 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,58 

421000 421500 Трошкови осигурања 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,25 

421000 421600 Закуп имовине и опреме 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,41 

421000 421900 Остали трошкови 3.377.355,00 3.377.355,00 0,00 0,00 3.377.355,00 0,54 

Укупно за конто 421000 21.779.355,00 21.779.355,00 0,00 0,00 21.779.355,00 3,45 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 1.231.000,00 1.231.000,00 0,00 0,00 1.231.000,00 0,20 

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,05 

422000 422400 Трошкови путовања ученика 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

422000 422900 Остали трошкови транспорта 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за конто 422000 2.261.000,00 2.261.000,00 0,00 0,00 2.261.000,00 0,36 

423000 423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

423000 423200 Компјутерске услуге 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.550.000,00 0,40 

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 1.540.000,00 0,24 

423000 423400 Услуге информисања 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 0,00 10.550.000,00 1,67 

423000 423500 Стручне услуге 20.954.256,00 20.040.256,00 0,00 914.000,00 20.954.256,00 3,32 

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00 1.510.000,00 0,24 

423000 423700 Репрезентација 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 0,00 2.730.000,00 0,43 

423000 423900 Остале опште услуге 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00 0,37 

Укупно за конто 423000 42.184.256,00 41.270.256,00 0,00 914.000,00 42.184.256,00 6,69 
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424000 424300 Медицинске услуге 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

424000 424400 Услуге одржавања аутопутева 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних 
површина 

18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 18.200.000,00 2,89 

424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 72.142.656,00 72.142.656,00 0,00 0,00 72.142.656,00 11,44 

Укупно за конто 424000 93.642.656,00 93.642.656,00 0,00 0,00 93.642.656,00 14,85 

425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 27.650.000,00 27.550.000,00 0,00 100.000,00 27.650.000,00 4,38 

425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,33 

Укупно за конто 425000 29.700.000,00 29.600.000,00 0,00 100.000,00 29.700.000,00 4,71 

426000 426100 Административни материјал 1.951.000,00 1.951.000,00 0,00 0,00 1.951.000,00 0,31 

426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,17 

426000 426400 Материјали за саобраћај 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,09 

426000 426900 Материјали за посебне намене 3.668.000,00 3.668.000,00 0,00 0,00 3.668.000,00 0,58 

Укупно за конто 426000 9.769.000,00 9.769.000,00 0,00 0,00 9.769.000,00 1,55 

441000 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

Укупно за конто 441000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

444000 444100 Негативне курсне разлике 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

444000 444200 Казне за кашњење 910.000,00 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00 0,14 

Укупно за конто 444000 911.000,00 911.000,00 0,00 0,00 911.000,00 0,14 

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 33.500.000,00 5,31 

Укупно за конто 451000 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 33.500.000,00 5,31 

463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 21.850.000,00 3,46 

463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.615.000,00 2.615.000,00 0,00 0,00 2.615.000,00 0,41 

463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.133.000,00 1.133.000,00 0,00 0,00 1.133.000,00 0,18 

463000 412300 Допринос за незапосленост 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,03 

463000 413100 Накнаде у натури 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00 7.280.000,00 1,15 

463000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,11 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 75 

 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
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 

( % ) 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

875.000,00 875.000,00 0,00 0,00 875.000,00 0,14 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 9.310.000,00 9.310.000,00 0,00 0,00 9.310.000,00 1,48 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 0,00 2.685.000,00 0,43 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 741.000,00 741.000,00 0,00 0,00 741.000,00 0,12 

463000 421200 Енергетске услуге 15.502.000,00 15.502.000,00 0,00 0,00 15.502.000,00 2,46 

463000 421300 Комуналне услуге 3.131.000,00 3.131.000,00 0,00 0,00 3.131.000,00 0,50 

463000 421400 Услуге комуникација 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00 1.510.000,00 0,24 

463000 421500 Трошкови осигурања 5.882.000,00 5.882.000,00 0,00 0,00 5.882.000,00 0,93 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 930.000,00 930.000,00 0,00 0,00 930.000,00 0,15 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00 0,15 

463000 423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00 0,26 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.939.000,00 1.939.000,00 0,00 0,00 1.939.000,00 0,31 

463000 423400 Услуге информисања 518.000,00 518.000,00 0,00 0,00 518.000,00 0,08 

463000 423500 Стручне услуге 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,13 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 705.000,00 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00 0,11 

463000 423700 Репрезентација 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,09 

463000 423900 Остале опште услуге 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00 0,13 

463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 424300 Медицинске услуге 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,03 

463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,02 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 1.567.000,00 1.567.000,00 0,00 0,00 1.567.000,00 0,25 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 7.270.000,00 7.270.000,00 0,00 0,00 7.270.000,00 1,15 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00 0,20 

463000 426100 Административни материјал 890.000,00 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00 0,14 

463000 426200 Материјали за пољопривреду 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 432.000,00 432.000,00 0,00 0,00 432.000,00 0,07 

463000 426400 Материјали за саобраћај 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,11 

463000 426500 Материјали за очување животне средине и науку 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1.562.000,00 1.562.000,00 0,00 0,00 1.562.000,00 0,25 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00 0,22 

463000 426900 Материјали за посебне намене 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,15 
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463000 444200 Казне за кашњење 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

463000 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

463000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

463000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,13 

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,67 

463000 482100 Остали порези 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 482200 Обавезне таксе 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,02 

463000 482300 Новчане казне, пенали и камате 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

463000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 2.071.358,00 2.071.358,00 0,00 0,00 2.071.358,00 0,33 

463000 511400 Пројектно планирање 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,15 

463000 512200 Административна опрема 1.059.000,00 1.059.000,00 0,00 0,00 1.059.000,00 0,17 

463000 512400 Опрема за заштиту животне средине 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 885.000,00 885.000,00 0,00 0,00 885.000,00 0,14 

463000 512800 Опрема за јавну безбедност 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

463000 515100 Нематеријална имовина 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

Укупно за конто 463000 110.778.358,00 110.778.358,00 0,00 0,00 110.778.358,00 17,57 

464000 464100 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 

7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 1,17 

Укупно за конто 464000 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 1,17 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 9.433.550,00 9.433.550,00 0,00 0,00 9.433.550,00 1,50 

Укупно за конто 465000 9.433.550,00 9.433.550,00 0,00 0,00 9.433.550,00 1,50 

472000 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 2,14 

472000 472900 Остале накнаде из буџета 3.329.000,00 3.329.000,00 0,00 0,00 3.329.000,00 0,53 

Укупно за конто 472000 18.834.000,00 18.834.000,00 0,00 0,00 18.834.000,00 2,99 

481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 24.626.942,00 24.426.942,00 0,00 200.000,00 24.626.942,00 3,91 

Укупно за конто 481000 24.626.942,00 24.426.942,00 0,00 200.000,00 24.626.942,00 3,91 

482000 482100 Остали порези 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,48 

482000 482200 Обавезне таксе 602.000,00 602.000,00 0,00 0,00 602.000,00 0,10 
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Укупно за конто 482000 3.602.000,00 3.602.000,00 0,00 0,00 3.602.000,00 0,57 

483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,59 

Укупно за конто 483000 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,59 

485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 1,03 

Укупно за конто 485000 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 1,03 

499000 499100 Средства резерве 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 2,03 

Укупно за конто 499000 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 2,03 

511000 511200 Изградња зграда и објеката 45.896.305,86 42.213.265,86 0,00 3.683.040,00 45.896.305,86 7,28 

511000 511400 Пројектно планирање 17.090.000,00 16.250.000,00 0,00 840.000,00 17.090.000,00 2,71 

Укупно за конто 511000 62.986.305,86 58.463.265,86 0,00 4.523.040,00 62.986.305,86 9,99 

512000 512100 Опрема за саобраћај 6.200.000,00 5.500.000,00 0,00 700.000,00 6.200.000,00 0,98 

512000 512200 Административна опрема 3.590.000,00 3.100.000,00 0,00 490.000,00 3.590.000,00 0,57 

512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,14 

512000 512800 Опрема за јавну безбедност 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,55 

Укупно за конто 512000 14.170.000,00 12.980.000,00 0,00 1.190.000,00 14.170.000,00 2,25 

515000 515100 Нематеријална имовина 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,04 

Укупно за конто 515000 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,04 

541000 541100 Земљиште 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

Укупно за конто 541000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

543000 543100 Шуме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за конто 543000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,79 

Укупно за конто 611000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,79 

621000 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 80.043,00 80.043,00 0,00 0,00 80.043,00 0,01 

Укупно за конто 621000 80.043,00 80.043,00 0,00 0,00 80.043,00 0,01 

Укупно за БК 630.638.593,86 623.711.553,86 0,00 6.927.040,00 630.638.593,86 100,00 
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411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.562.527,00 2.562.527,00 0,00 0,00 2.562.527,00 0,41 

Укупно за конто 411000 2.562.527,00 2.562.527,00 0,00 0,00 2.562.527,00 0,41 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 307.503,00 307.503,00 0,00 0,00 307.503,00 0,05 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 131.970,00 131.970,00 0,00 0,00 131.970,00 0,02 

412000 412300 Допринос за незапосленост 19.220,00 19.220,00 0,00 0,00 19.220,00 0,00 

Укупно за конто 412000 458.693,00 458.693,00 0,00 0,00 458.693,00 0,07 

413000 413100 Накнаде у натури 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за конто 413000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

Укупно за конто 414000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

Укупно за конто 415000 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 326.000,00 326.000,00 0,00 0,00 326.000,00 0,05 

Укупно за конто 416000 326.000,00 326.000,00 0,00 0,00 326.000,00 0,05 

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

Укупно за конто 421000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 

422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за конто 422000 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,01 
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423000 423200 Компјутерске услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

423000 423500 Стручне услуге 9.701.000,00 9.701.000,00 0,00 0,00 9.701.000,00 1,54 

423000 423700 Репрезентација 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

423000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за конто 423000 10.001.000,00 10.001.000,00 0,00 0,00 10.001.000,00 1,59 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

Укупно за конто 424000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

426000 426100 Административни материјал 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

426000 426900 Материјали за посебне намене 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 

Укупно за конто 426000 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,09 

Укупно за конто 465000 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,09 

481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.226.942,00 1.226.942,00 0,00 0,00 1.226.942,00 0,19 

Укупно за конто 481000 1.226.942,00 1.226.942,00 0,00 0,00 1.226.942,00 0,19 

482000 482200 Обавезне таксе 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

Укупно за конто 482000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

Укупно за    1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 16.359.162,00 16.359.162,00 0,00 0,00 16.359.162,00 2,59 
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411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 7.933.134,00 7.933.134,00 0,00 0,00 7.933.134,00 1,26 

Укупно за конто 411000 7.933.134,00 7.933.134,00 0,00 0,00 7.933.134,00 1,26 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 951.976,00 951.976,00 0,00 0,00 951.976,00 0,15 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 408.556,00 408.556,00 0,00 0,00 408.556,00 0,06 

412000 412300 Допринос за незапосленост 59.500,00 59.500,00 0,00 0,00 59.500,00 0,01 

Укупно за конто 412000 1.420.032,00 1.420.032,00 0,00 0,00 1.420.032,00 0,23 

413000 413100 Накнаде у натури 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

Укупно за конто 413000 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 

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

414000 414300 Отпремнине и помоћи 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

414000 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 0,03 

Укупно за конто 414000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за конто 415000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

Укупно за конто 416000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

421000 421200 Енергетске услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

421000 421300 Комуналне услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

421000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

421000 421500 Трошкови осигурања 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

421000 421600 Закуп имовине и опреме 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

421000 421900 Остали трошкови 2.877.355,00 2.877.355,00 0,00 0,00 2.877.355,00 0,46 

Укупно за конто 421000 5.727.355,00 5.727.355,00 0,00 0,00 5.727.355,00 0,91 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,06 

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 
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422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

422000 422400 Трошкови путовања ученика 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

422000 422900 Остали трошкови транспорта 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за конто 422000 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,17 

423000 423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

423000 423200 Компјутерске услуге 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,13 

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

423000 423400 Услуге информисања 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,09 

423000 423500 Стручне услуге 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,44 

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

423000 423700 Репрезентација 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

423000 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

Укупно за конто 423000 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1,27 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

Укупно за конто 424000 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

426000 426100 Административни материјал 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

426000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за конто 426000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

444000 444100 Негативне курсне разлике 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за конто 444000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 933.550,00 933.550,00 0,00 0,00 933.550,00 0,15 

Укупно за конто 465000 933.550,00 933.550,00 0,00 0,00 933.550,00 0,15 

Укупно за    2    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 28.015.071,00 28.015.071,00 0,00 0,00 28.015.071,00 4,44 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

3 ОПШТИНСКО 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 9.000.567,00 9.000.567,00 0,00 0,00 9.000.567,00 1,43 

Укупно за конто 411000 9.000.567,00 9.000.567,00 0,00 0,00 9.000.567,00 1,43 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.080.068,00 1.080.068,00 0,00 0,00 1.080.068,00 0,17 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 463.529,00 463.529,00 0,00 0,00 463.529,00 0,07 

412000 412300 Допринос за незапосленост 67.505,00 67.505,00 0,00 0,00 67.505,00 0,01 

Укупно за конто 412000 1.611.102,00 1.611.102,00 0,00 0,00 1.611.102,00 0,26 

413000 413100 Накнаде у натури 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за конто 413000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за конто 414000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

Укупно за конто 415000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за конто 422000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

423000 423500 Стручне услуге 1.839.256,00 1.839.256,00 0,00 0,00 1.839.256,00 0,29 

Укупно за конто 423000 1.839.256,00 1.839.256,00 0,00 0,00 1.839.256,00 0,29 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,15 

Укупно за конто 465000 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,15 

Укупно за    3    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 14.150.925,00 14.150.925,00 0,00 0,00 14.150.925,00 2,24 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4 ОПШТИНСКА 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 67.636.448,00 67.636.448,00 0,00 0,00 67.636.448,00 10,73 

Укупно за конто 411000 67.636.448,00 67.636.448,00 0,00 0,00 67.636.448,00 10,73 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8.116.374,00 8.116.374,00 0,00 0,00 8.116.374,00 1,29 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.483.277,00 3.483.277,00 0,00 0,00 3.483.277,00 0,55 

412000 412300 Допринос за незапосленост 507.273,00 507.273,00 0,00 0,00 507.273,00 0,08 

Укупно за конто 412000 12.106.924,00 12.106.924,00 0,00 0,00 12.106.924,00 1,92 

413000 413100 Накнаде у натури 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

Укупно за конто 413000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 467.201,00 467.201,00 0,00 0,00 467.201,00 0,07 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

Укупно за конто 414000 5.467.201,00 5.467.201,00 0,00 0,00 5.467.201,00 0,87 

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.877.500,00 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00 0,30 

Укупно за конто 415000 1.877.500,00 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00 0,30 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

Укупно за конто 416000 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

421000 421200 Енергетске услуге 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 1,51 

421000 421300 Комуналне услуге 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

421000 421400 Услуге комуникација 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,56 

421000 421500 Трошкови осигурања 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

421000 421600 Закуп имовине и опреме 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

421000 421900 Остали трошкови 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

Укупно за конто 421000 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 0,00 16.050.000,00 2,55 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,11 

422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за конто 422000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

423000 423200 Компјутерске услуге 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,28 

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,18 

423000 423400 Услуге информисања 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 1,59 

423000 423500 Стручне услуге 6.664.000,00 5.750.000,00 0,00 914.000,00 6.664.000,00 1,06 
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423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

423000 423700 Репрезентација 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00 0,24 

423000 423900 Остале опште услуге 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,20 

Укупно за конто 423000 22.344.000,00 21.430.000,00 0,00 914.000,00 22.344.000,00 3,54 

424000 424400 Услуге одржавања аутопутева 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

424000 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних 
површина 

18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 18.200.000,00 2,89 

424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 70.542.656,00 70.542.656,00 0,00 0,00 70.542.656,00 11,19 

Укупно за конто 424000 91.442.656,00 91.442.656,00 0,00 0,00 91.442.656,00 14,50 

425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 27.650.000,00 27.550.000,00 0,00 100.000,00 27.650.000,00 4,38 

425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,33 

Укупно за конто 425000 29.700.000,00 29.600.000,00 0,00 100.000,00 29.700.000,00 4,71 

426000 426100 Административни материјал 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,29 

426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

426000 426400 Материјали за саобраћај 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,40 

426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,09 

426000 426900 Материјали за посебне намене 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,57 

Укупно за конто 426000 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00 9.450.000,00 1,50 

441000 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

Укупно за конто 441000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

444000 444200 Казне за кашњење 910.000,00 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00 0,14 

Укупно за конто 444000 910.000,00 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00 0,14 

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,48 

Укупно за конто 451000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,48 

463000 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1,11 

Укупно за конто 465000 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1,11 

472000 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 2,14 

472000 472900 Остале накнаде из буџета 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,13 

Укупно за конто 472000 16.355.000,00 16.355.000,00 0,00 0,00 16.355.000,00 2,59 

481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 23.400.000,00 23.200.000,00 0,00 200.000,00 23.400.000,00 3,71 

Укупно за конто 481000 23.400.000,00 23.200.000,00 0,00 200.000,00 23.400.000,00 3,71 
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482000 482100 Остали порези 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,48 

482000 482200 Обавезне таксе 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

Укупно за конто 482000 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,57 

483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,59 

Укупно за конто 483000 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,59 

485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 1,03 

Укупно за конто 485000 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 1,03 

499000 499100 Средства резерве 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 2,03 

Укупно за конто 499000 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 2,03 

511000 511200 Изградња зграда и објеката 45.896.305,86 42.213.265,86 0,00 3.683.040,00 45.896.305,86 7,28 

511000 511400 Пројектно планирање 17.090.000,00 16.250.000,00 0,00 840.000,00 17.090.000,00 2,71 

Укупно за конто 511000 62.986.305,86 58.463.265,86 0,00 4.523.040,00 62.986.305,86 9,99 

512000 512100 Опрема за саобраћај 6.200.000,00 5.500.000,00 0,00 700.000,00 6.200.000,00 0,98 

512000 512200 Административна опрема 3.590.000,00 3.100.000,00 0,00 490.000,00 3.590.000,00 0,57 

512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,14 

512000 512800 Опрема за јавну безбедност 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,55 

Укупно за конто 512000 14.170.000,00 12.980.000,00 0,00 1.190.000,00 14.170.000,00 2,25 

515000 515100 Нематеријална имовина 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,04 

Укупно за конто 515000 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,04 

541000 541100 Земљиште 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

Укупно за конто 541000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

543000 543100 Шуме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за конто 543000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,79 

Укупно за конто 611000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,79 

621000 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 80.043,00 80.043,00 0,00 0,00 80.043,00 0,01 

Укупно за конто 621000 80.043,00 80.043,00 0,00 0,00 80.043,00 0,01 

Укупно за    4    ОПШТИНСКА УПРАВА 420.357.077,86 413.430.037,86 0,00 6.927.040,00 420.357.077,86 66,66 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.00.01 О.Ш. МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ЖАБАЉ 

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 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00 0,14 

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 0,05 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,31 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 191.000,00 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00 0,03 

463000 421200 Енергетске услуге 4.145.000,00 4.145.000,00 0,00 0,00 4.145.000,00 0,66 

463000 421300 Комуналне услуге 831.000,00 831.000,00 0,00 0,00 831.000,00 0,13 

463000 421400 Услуге комуникација 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

463000 421500 Трошкови осигурања 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,25 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,03 

463000 423200 Компјутерске услуге 306.000,00 306.000,00 0,00 0,00 306.000,00 0,05 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 529.000,00 529.000,00 0,00 0,00 529.000,00 0,08 

463000 423500 Стручне услуге 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,02 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 305.000,00 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 0,05 

463000 423700 Репрезентација 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,03 

463000 423900 Остале опште услуге 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,02 

463000 424300 Медицинске услуге 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00 0,39 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,06 

463000 426100 Административни материјал 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,04 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 0,03 

463000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 392.000,00 392.000,00 0,00 0,00 392.000,00 0,06 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 0,05 
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463000 426900 Материјали за посебне намене 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03 

463000 444200 Казне за кашњење 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 482200 Обавезне таксе 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 511400 Пројектно планирање 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

463000 512200 Административна опрема 109.000,00 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,02 

463000 512400 Опрема за заштиту животне средине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,03 

463000 512800 Опрема за јавну безбедност 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

Укупно за конто 463000 17.195.000,00 17.195.000,00 0,00 0,00 17.195.000,00 2,73 

Укупно за    4.00.01    О.Ш. МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ЖАБАЉ 17.195.000,00 17.195.000,00 0,00 0,00 17.195.000,00 2,73 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
 

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.00.02 О.Ш.ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ГОСПОЂИНЦИ 

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 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,11 

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 0,03 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,29 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,11 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,02 

463000 421200 Енергетске услуге 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,36 

463000 421300 Комуналне услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

463000 421400 Услуге комуникација 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 421500 Трошкови осигурања 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,13 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,06 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 
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463000 423200 Компјутерске услуге 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 423400 Услуге информисања 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423500 Стручне услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 423700 Репрезентација 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 423900 Остале опште услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 424300 Медицинске услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

463000 426100 Административни материјал 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

463000 426200 Материјали за пољопривреду 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

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 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,04 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 426900 Материјали за посебне намене 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 482300 Новчане казне, пенали и камате 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 511400 Пројектно планирање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 512200 Административна опрема 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,09 

463000 512400 Опрема за заштиту животне средине 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за конто 463000 13.290.000,00 13.290.000,00 0,00 0,00 13.290.000,00 2,11 

Укупно за    4.00.02    О.Ш.ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ГОСПОЂИНЦИ 13.290.000,00 13.290.000,00 0,00 0,00 13.290.000,00 2,11 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.00.03 О.Ш. ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ЂУРЂЕВО 

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 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,18 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,19 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,05 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,02 

463000 421200 Енергетске услуге 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 0,00 3.230.000,00 0,51 

463000 421300 Комуналне услуге 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

463000 421400 Услуге комуникација 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03 

463000 421500 Трошкови осигурања 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,15 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,02 

463000 423200 Компјутерске услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 423400 Услуге информисања 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,02 

463000 423500 Стручне услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

463000 423700 Репрезентација 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 424300 Медицинске услуге 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

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 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 1.520.000,00 0,24 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,04 

463000 426100 Административни материјал 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
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463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,05 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 426900 Материјали за посебне намене 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,03 

463000 444200 Казне за кашњење 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

463000 482200 Обавезне таксе 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.021.358,00 1.021.358,00 0,00 0,00 1.021.358,00 0,16 

463000 511400 Пројектно планирање 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,06 

463000 512200 Административна опрема 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

Укупно за конто 463000 13.821.358,00 13.821.358,00 0,00 0,00 13.821.358,00 2,19 

Укупно за    4.00.03    О.Ш. ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ЂУРЂЕВО 13.821.358,00 13.821.358,00 0,00 0,00 13.821.358,00 2,19 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
 

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.00.04 О.Ш. ЂУРА ЈАКШИЋ ЧУРУГ 

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 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 2,70 

463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.035.000,00 2.035.000,00 0,00 0,00 2.035.000,00 0,32 

463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 878.000,00 878.000,00 0,00 0,00 878.000,00 0,14 

463000 412300 Допринос за незапосленост 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,02 

463000 413100 Накнаде у натури 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,35 

463000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,10 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 
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463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,11 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 421200 Енергетске услуге 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,63 

463000 421300 Комуналне услуге 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,22 

463000 421400 Услуге комуникација 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

463000 421500 Трошкови осигурања 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

463000 423200 Компјутерске услуге 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

463000 423400 Услуге информисања 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 423500 Стручне услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 424300 Медицинске услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 742.000,00 742.000,00 0,00 0,00 742.000,00 0,12 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 426100 Административни материјал 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

463000 426400 Материјали за саобраћај 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,07 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,06 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

463000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

463000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,17 

463000 511400 Пројектно планирање 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 
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463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за конто 463000 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 39.800.000,00 6,31 

Укупно за    4.00.04    О.Ш. ЂУРА ЈАКШИЋ ЧУРУГ 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 39.800.000,00 6,31 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
 

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.00.05 С.Ш.22 ОКТОБАР ЖАБАЉ 

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 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,25 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,03 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,32 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,02 

463000 421200 Енергетске услуге 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 0,00 1.780.000,00 0,28 

463000 421300 Комуналне услуге 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,06 

463000 421400 Услуге комуникација 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,05 

463000 421500 Трошкови осигурања 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,24 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

463000 423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 457.000,00 457.000,00 0,00 0,00 457.000,00 0,07 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,06 

463000 423400 Услуге информисања 153.000,00 153.000,00 0,00 0,00 153.000,00 0,02 

463000 423500 Стручне услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 
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463000 423700 Репрезентација 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

463000 423900 Остале опште услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 424300 Медицинске услуге 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,16 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

463000 426100 Административни материјал 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,03 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,03 

463000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

463000 426500 Материјали за очување животне средине и науку 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,03 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,04 

463000 426900 Материјали за посебне намене 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,05 

463000 444200 Казне за кашњење 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 482200 Обавезне таксе 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 512200 Административна опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,05 

463000 515100 Нематеријална имовина 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

Укупно за конто 463000 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 2,06 

Укупно за    4.00.05    С.Ш.22 ОКТОБАР ЖАБАЉ 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 2,06 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.00.06 ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

424000 424300 Медицинске услуге 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

Укупно за конто 424000 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,10 

464000 464100 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 

7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 1,17 

Укупно за конто 464000 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00 1,17 

Укупно за    4.00.06    ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1,27 

ПЛАН РАСХОДА 

За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
 

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.00.07 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ ЖАБАЉ 

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 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,77 

463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,09 

463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,04 

463000 412300 Допринос за незапосленост 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,01 

463000 413100 Накнаде у натури 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,12 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,05 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 107.000,00 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,02 

463000 421500 Трошкови осигурања 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

463000 423200 Компјутерске услуге 107.000,00 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,02 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

463000 423400 Услуге информисања 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

463000 423500 Стручне услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 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 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 
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463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02 

463000 426100 Административни материјал 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

463000 426400 Материјали за саобраћај 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,01 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,02 

463000 426900 Материјали за посебне намене 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,01 

463000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08 

463000 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,13 

463000 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,67 

463000 482100 Остали порези 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 512200 Административна опрема 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,03 

Укупно за конто 463000 13.671.000,00 13.671.000,00 0,00 0,00 13.671.000,00 2,17 

472000 472900 Остале накнаде из буџета 2.479.000,00 2.479.000,00 0,00 0,00 2.479.000,00 0,39 

Укупно за конто 472000 2.479.000,00 2.479.000,00 0,00 0,00 2.479.000,00 0,39 

Укупно за    4.00.07    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ 

ЖАБАЉ 

16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 2,56 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2019-31.12.2019 

 
 

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.00.08 ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,90 

Укупно за конто 451000 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,90 

Укупно за    4.00.08    ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 1,90 
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0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.00.09 ЈКП ЧИСТОЋА ЖАБАЉ 

Конто Расходи по 

наменама 

Опис Планирано Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 2,93 

Укупно за конто 451000 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 2,93 

Укупно за    4.00.09    ЈКП ЧИСТОЋА ЖАБАЉ 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 2,93 

 

 

 

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 
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 ОПШТИНСКА УПРАВА 

Глава  4.01 П.У. ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ 

4.01 П.У. ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ 

131/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 28.345.483,00 0,00 4.274.809,00 32.620.292,00 19,86 

132/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 3.401.458,00 0,00 512.977,00 3.914.435,00 2,38 

132/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.459.792,00 0,00 220.153,00 1.679.945,00 1,02 

132/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 212.591,00 0,00 32.061,00 244.652,00 0,15 

133/0 413000 413100 Накнаде у натури 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,30 

134/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,26 

134/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,30 

135/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,21 

136/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,21 

137/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 100.000,00 0,00 5.000,00 105.000,00 0,06 

137/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1,10 

137/0 421000 421300 Комуналне услуге 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,24 

137/0 421000 421400 Услуге комуникација 300.000,00 0,00 45.000,00 345.000,00 0,21 

137/0 421000 421500 Трошкови осигурања 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,85 

137/0 421000 421900 Остали трошкови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

138/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,24 

138/0 422000 422400 Трошкови путовања ученика 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,04 

139/0 423000 423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

139/0 423000 423200 Компјутерске услуге 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,21 
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0     БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2019  
 

 
Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Расходи по 

наменама 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

139/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 

139/0 423000 423400 Услуге информисања 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,01 

139/0 423000 423500 Стручне услуге 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 1,58 

139/0 423000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 20.000,00 220.000,00 0,13 

139/0 423000 423900 Остале опште услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

140/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 0,00 0,00 287.400,00 287.400,00 0,17 

140/0 424000 424300 Медицинске услуге 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,25 

140/0 424000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

140/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,24 

141/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,91 

141/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

142/0 426000 426100 Административни материјал 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,28 

142/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 150.000,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,12 

142/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1.000.000,00 0,00 235.100,00 1.235.100,00 0,75 

142/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 7.400.000,00 0,00 322.000,00 7.722.000,00 4,70 

142/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 990.000,00 0,00 250.000,00 1.240.000,00 0,75 

143/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1,83 

144/0 482000 482200 Обавезне таксе 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

145/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

145/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

145/0 511000 511400 Пројектно планирање 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,30 

146/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1.000.000,00 0,00 250.000,00 1.250.000,00 0,76 

Укупно за аналитику 4.01   60.509.324,00     
Укупно за главу 4.01 П.У. ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ 60.509.324,00 0,00 6.514.500,00 67.023.824,00 40,80 

 

Глава  4.02 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА 

4.02 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА 

147/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 926.832,00 0,00 0,00 926.832,00 0,56 

148/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 111.220,00 0,00 0,00 111.220,00 0,07 

148/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 47.732,00 0,00 0,00 47.732,00 0,03 

148/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 6.951,00 0,00 0,00 6.951,00 0,00 

149/0 413000 413100 Накнаде у натури 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

150/0 414000 414200 Расходи за образовање деце запослених 39.478,00 0,00 0,00 39.478,00 0,02 

151/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

152/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 436.680,00 0,00 0,00 436.680,00 0,27 

153/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

153/0 421000 421400 Услуге комуникација 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,03 
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154/0 423000 423100 Административне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

154/0 423000 423200 Компјутерске услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,09 

154/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

154/0 423000 423400 Услуге информисања 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

154/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

155/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

156/0 426000 426100 Административни материјал 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

156/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,09 

157/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 116.043,00 0,00 0,00 116.043,00 0,07 

158/0 482000 482100 Остали порези 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

159/0 512000 512200 Административна опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.02   2.594.936,00     
Укупно за главу 4.02 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА 2.594.936,00 0,00 0,00 2.594.936,00 1,58 

 

Глава  4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

160/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 3.502.224,00 0,00 0,00 3.502.224,00 2,13 

161/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 420.267,00 0,00 0,00 420.267,00 0,26 

161/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 180.365,00 0,00 0,00 180.365,00 0,11 

161/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 26.267,00 0,00 0,00 26.267,00 0,02 

162/0 413000 413100 Накнаде у натури 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,07 

163/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 102.489,00 0,00 0,00 102.489,00 0,06 

163/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом 

147.511,00 0,00 0,00 147.511,00 0,09 

164/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,07 

165/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

166/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 

166/0 421000 421400 Услуге комуникација 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,07 

166/0 421000 421500 Трошкови осигурања 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,09 

166/0 421000 421900 Остали трошкови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

167/0 423000 423200 Компјутерске услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,02 

167/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

167/0 423000 423500 Стручне услуге 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,29 

167/0 423000 423900 Остале опште услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 

167/1 423000 423500 Стручне услуге 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,04 

167/1 423000 423900 Остале опште услуге 0,00 0,00 930.000,00 930.000,00 0,57 

168/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,04 
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168/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 

169/0 426000 426100 Административни материјал 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,04 

169/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

169/1 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

170/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,27 

171/0 482000 482200 Обавезне таксе 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,02 

172/0 512000 512200 Административна опрема 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

173/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,27 

173/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 

174/0 423000 423400 Услуге информисања 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1,16 

174/0 423000 423700 Репрезентација 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,37 

174/0 423000 423900 Остале опште услуге 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,21 

175/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

176/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

176/0 423000 423900 Остале опште услуге 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,24 

176/1 423000 423400 Услуге информисања 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

Укупно за аналитику 4.03   11.019.123,00     
Укупно за главу 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 11.019.123,00 0,00 1.000.000,00 12.019.123,00 7,32 

 

Глава  4.04 ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ ЖАБАЉ 

4.04 О.Н.Б. ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ ЖАБАЉ 

177/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.458.080,00 0,00 0,00 8.458.080,00 5,15 

178/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.014.970,00 0,00 0,00 1.014.970,00 0,62 

178/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 435.591,00 0,00 0,00 435.591,00 0,27 

178/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 63.436,00 0,00 0,00 63.436,00 0,04 

179/0 413000 413100 Накнаде у натури 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,10 

180/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,05 

181/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,12 

182/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

182/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,91 

182/0 421000 421300 Комуналне услуге 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,03 

182/0 421000 421400 Услуге комуникација 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,37 

182/0 421000 421500 Трошкови осигурања 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,43 

182/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 594.000,00 0,00 0,00 594.000,00 0,36 

183/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,30 

184/0 423000 423200 Компјутерске услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 

184/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 
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184/0 423000 423400 Услуге информисања 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 

184/0 423000 423500 Стручне услуге 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1,83 

184/0 423000 423700 Репрезентација 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,20 

184/0 423000 423900 Остале опште услуге 4.000.000,00 150.000,00 0,00 4.150.000,00 2,53 

185/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,30 

186/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1,83 

186/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,37 

187/0 426000 426100 Административни материјал 378.000,00 0,00 0,00 378.000,00 0,23 

187/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,05 

187/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 0,19 

187/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

187/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1,03 

188/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 435.590,00 0,00 0,00 435.590,00 0,27 

189/0 482000 482100 Остали порези 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,02 

189/0 482000 482200 Обавезне таксе 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

190/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

190/0 511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3,04 

190/0 511000 511400 Пројектно планирање 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,61 

191/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

191/0 512000 512200 Административна опрема 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,49 

191/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

191/0 512000 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

192/0 515000 515100 Нематеријална имовина 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,37 

Укупно за аналитику 4.04   37.273.667,00     
Укупно за главу 4.04 ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ ЖАБАЉ 37.273.667,00 150.000,00 0,00 37.423.667,00 22,78 

 

Глава  4.05 ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЖАБАЉ 

4.05 ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЖАБАЉ 

193/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 1.590.020,00 0,00 0,00 1.590.020,00 0,97 

194/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 190.962,00 0,00 0,00 190.962,00 0,12 

194/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 81.727,00 0,00 0,00 81.727,00 0,05 

194/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 11.925,00 0,00 0,00 11.925,00 0,01 

195/0 413000 413100 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

196/0 414000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

196/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,09 

196/0 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 
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197/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,02 

198/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,03 

198/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1,83 

198/0 421000 421300 Комуналне услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 

198/0 421000 421400 Услуге комуникација 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,15 

198/0 421000 421500 Трошкови осигурања 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,08 

199/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

200/0 423000 423100 Административне услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,30 

200/0 423000 423200 Компјутерске услуге 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,05 

200/0 423000 423500 Стручне услуге 5.721.000,00 0,00 0,00 5.721.000,00 3,48 

200/0 423000 423700 Репрезентација 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,32 

200/0 423000 423900 Остале опште услуге 2.265.000,00 0,00 0,00 2.265.000,00 1,38 

201/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 420.600,00 0,00 0,00 420.600,00 0,26 

202/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,40 

202/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

203/0 426000 426100 Административни материјал 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

203/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 625.000,00 0,00 0,00 625.000,00 0,38 

203/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,11 

203/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 601.000,00 0,00 0,00 601.000,00 0,37 

204/0 444000 444200 Казне за кашњење 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

205/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 206.502,00 0,00 0,00 206.502,00 0,13 

206/0 482000 482100 Остали порези 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,01 

206/0 482000 482200 Обавезне таксе 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,01 

206/1 511000 511400 Пројектно планирање 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

207/0 512000 512100 Опрема за саобраћај 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

207/0 512000 512200 Административна опрема 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,32 

207/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 528.500,00 0,00 0,00 528.500,00 0,32 

208/0 515000 515100 Нематеријална имовина 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

208/1 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,43 

Укупно за аналитику 4.05   19.417.236,00     
Укупно за главу 4.05 ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЖАБАЉ 19.417.236,00 0,00 0,00 19.417.236,00 11,82 

 

Глава  4.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

4.06.01 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ 

209/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 736.873,00 0,00 0,00 736.873,00 0,45 

210/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 88.311,00 0,00 0,00 88.311,00 0,05 
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210/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 37.512,00 0,00 0,00 37.512,00 0,02 

210/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 

211/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 42.208,00 0,00 0,00 42.208,00 0,03 

213/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

213/0 421000 421200 Енергетске услуге 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 0,30 

213/0 421000 421300 Комуналне услуге 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,05 

213/0 421000 421400 Услуге комуникација 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 

213/0 421000 421500 Трошкови осигурања 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,05 

214/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

215/0 423000 423100 Административне услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,09 

215/0 423000 423200 Компјутерске услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

215/0 423000 423400 Услуге информисања 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,15 

215/0 423000 423500 Стручне услуге 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1,83 

215/0 423000 423700 Репрезентација 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,15 

215/0 423000 423900 Остале опште услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1,22 

216/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,22 

217/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,30 

217/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

218/0 426000 426100 Административни материјал 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

218/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,24 

218/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 

219/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 52.282,00 0,00 0,00 52.282,00 0,03 

220/0 482000 482100 Остали порези 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

220/0 482000 482200 Обавезне таксе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

221/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

222/0 485000 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

223/0 512000 512200 Административна опрема 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 

223/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно за аналитику 4.06.01   10.562.646,00     
4.06.02 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ 

209/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 471.040,00 0,00 0,00 471.040,00 0,29 

210/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 56.525,00 0,00 0,00 56.525,00 0,03 

210/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 24.258,00 0,00 0,00 24.258,00 0,01 

210/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 3.533,00 0,00 0,00 3.533,00 0,00 

211/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом 
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

212/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

213/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 
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213/0 421000 421200 Енергетске услуге 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,10 

213/0 421000 421300 Комуналне услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

213/0 421000 421400 Услуге комуникација 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,07 

213/0 421000 421500 Трошкови осигурања 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,01 

213/0 421000 421900 Остали трошкови 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,04 

214/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

215/0 423000 423100 Административне услуге 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,08 

215/0 423000 423200 Компјутерске услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,02 

215/0 423000 423400 Услуге информисања 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,19 

215/0 423000 423500 Стручне услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,18 

215/0 423000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

215/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,67 

216/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

216/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,37 

217/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,24 

217/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

218/0 426000 426100 Административни материјал 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

218/0 426000 426200 Материјали за пољопривреду 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,02 

218/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,07 

218/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

218/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,04 

218/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,27 

219/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,04 

220/0 482000 482200 Обавезне таксе 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,02 

223/0 512000 512200 Административна опрема 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,07 

Укупно за аналитику 4.06.02   5.240.356,00     
4.06.03 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 21 МАЈ ГОСПОЂИНЦИ 

209/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 495.072,00 0,00 0,00 495.072,00 0,30 

210/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 59.411,00 0,00 0,00 59.411,00 0,04 

210/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 25.497,00 0,00 0,00 25.497,00 0,02 

210/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 3.714,00 0,00 0,00 3.714,00 0,00 

211/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 24.028,00 0,00 0,00 24.028,00 0,01 

212/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,09 

213/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

213/0 421000 421200 Енергетске услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

213/0 421000 421300 Комуналне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

213/0 421000 421400 Услуге комуникација 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,05 
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213/0 421000 421500 Трошкови осигурања 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,01 

213/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,05 

214/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,02 

214/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,10 

214/0 422000 422900 Остали трошкови транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

215/0 423000 423100 Административне услуге 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,07 

215/0 423000 423200 Компјутерске услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

215/0 423000 423400 Услуге информисања 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,09 

215/0 423000 423500 Стручне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

215/0 423000 423700 Репрезентација 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,26 

215/0 423000 423900 Остале опште услуге 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,43 

216/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,30 

217/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,15 

217/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

218/0 426000 426100 Административни материјал 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,02 

218/0 426000 426200 Материјали за пољопривреду 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

218/0 426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

218/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,06 

218/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,09 

218/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,02 

218/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 266.930,00 0,00 0,00 266.930,00 0,16 

219/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 60.348,00 0,00 0,00 60.348,00 0,04 

223/0 512000 512200 Административна опрема 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,12 

Укупно за аналитику 4.06.03   4.500.000,00     
4.06.04 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО 

209/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 519.018,00 0,00 0,00 519.018,00 0,32 

210/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 62.282,00 0,00 0,00 62.282,00 0,04 

210/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 26.729,00 0,00 0,00 26.729,00 0,02 

210/0 412000 412300 Допринос за незапосленост 3.893,00 0,00 0,00 3.893,00 0,00 

211/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом 
23.642,00 0,00 0,00 23.642,00 0,01 

213/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

213/0 421000 421200 Енергетске услуге 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,17 

213/0 421000 421300 Комуналне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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213/0 421000 421400 Услуге комуникација 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,07 

213/0 421000 421500 Трошкови осигурања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

213/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 40.500,00 0,00 0,00 40.500,00 0,02 

213/0 421000 421900 Остали трошкови 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,02 

214/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,09 

215/0 423000 423100 Административне услуге 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,07 

215/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

215/0 423000 423400 Услуге информисања 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 0,07 

215/0 423000 423500 Стручне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

215/0 423000 423700 Репрезентација 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,12 

215/0 423000 423900 Остале опште услуге 782.500,00 0,00 0,00 782.500,00 0,48 

216/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.515.000,00 0,00 0,00 1.515.000,00 0,92 

217/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 576.656,00 0,00 0,00 576.656,00 0,35 

217/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 0,05 

218/0 426000 426100 Административни материјал 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

218/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

218/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,01 

218/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,32 

219/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 92.880,00 0,00 0,00 92.880,00 0,06 

220/0 482000 482200 Обавезне таксе 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,04 

221/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,03 

Укупно за аналитику 4.06.04   5.489.600,00     
Укупно за главу 4.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 25.792.602,00 0,00 0,00 25.792.602,00 15,70 

 
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 156.606.888,00 150.000,00 7.514.500,00 164.271.388,00 100,00 

 

Укупно за БК  0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 156.606.888,00 150.000,00 7.514.500,00 164.271.388,00 100,00 
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III   ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном  објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

   Број: 401-97/2019-I 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                           Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник републике Србије број 

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС , 50/2013 и 98/2013-

одлука УС, 132/2014, 145/2014  и 83/2018) и на основу члана 42. став 5. Статута општине Жабаљ („Службени 

лист општине Жабаљ“ број 4/2019.) Скупштина општине Жабаљ на 31. седници,   дана 25.03.2019.  године,  

доноси 

ОДЛУКУ  

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 21 У ЖАБЉУ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за део блока 21 у Жабљу, а којом су обухваћенек.п. 

1261/2 и 1262/3 

 

Планје одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

 

Члан 2. 

План садржи текстуални  и графички део. 

 

Члан 3. 

Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу општине Жабаљ". 

Текстуални и графички део Плана објављује се на интернет страници општине Жабаљ. 

 

Комплетан план (текстуални и графички део)  израђује се у три примерка, а графички део својим потписом  

оверава овлашћено лице органа који је донео плански документ. 

 

Члан  4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 35-27/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 6. и члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-ускл. дин. изн., 125/2014-ускл. дин. изн., 95/2015-ускл. дин. изн., 83/2016, 

91/2016-усклађ. дин. изн., 104/2016-др. закон, 96/2017-усклађени дин. изн. и 95/2018-усклађени дин. износи), 

члана 4. тачка 8), тачка 10) и тачка 12) , члана 136, члана 204, члана 212. и члана 239. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара („Сл. гласник РС, бр. 95/2018) и члана 42. тачка 3. Статута општине Жабаљ 

(''Службени лист општине Жабаљ'', бр. 4/19), Скупштина општине Жабаљ на  31. седници одржаној дана       

25.03.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О  НАКНАДАМА  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНИХ   ДОБАРА 

ЗА  ТЕРИТОРИЈУ  ОПШТИНЕ  ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се накнаде за коришћење јавних добара за територију општине Жабаљ, и то: 

обвезник плаћања, основица, висина, начин утврђивања и плаћања, припадност прихода и друга питања од 

значаја за утврђивање и плаћање накнаде за коришћење јавних добара. 

 

Члан 2. 

Овом одлуком уводе се накнаде за коришћење јавних добара, и то:  

1. накнада за заштиту и унапређивање животне средине; 

2. накнада за коришћење јавних путева; 

3. накнада за коришћење јавне површине. 

 

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 3. 

Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је  правно лице и предузетник које 

обавља одређене активности које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну 

средину. 

Ближе критеријуме за одређивање активности које утичу на животну средину (у даљем тексту: 

активности) према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје 

обављањем активности, као и износе накнада за одређене активности из става 1. овог члана, услове за 

ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријуме који су од значаја за утицај физичких 

лица на животну средину, утврђује Влада на предлог министарства у чијој су надлежности послови заштите 

животне средине. 

Основица 

 

Члан 4. 

Основица накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за обављање активности је количина 

загађења, односно степен негативног утицаја на животну средину које настаје обављањем активности. 

 

Висина накнаде 

 

Члан 5. 

Висина накнаде за заштиту и унапређивање животне средине се утврђује према количини загађења, 

односну степену негативног утицаја на животну средину, које настаје обављањем активности од утицаја на 

животну средину, у износу не вишем од 0,4% годишњег прихода оствареног у претходној години од 

обављања активности од утицаја на животну средину. Висина накнаде се утврђује на основу износа 

прописаних подзаконским актом из члана 3. став 2. 
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Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 6. 

Утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине из члана 3. ове одлуке врши орган 

јединице локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода, 

решењем за календарску годину, за обављање активности на територији јединице локалне самоуправе.  

Утврђена обавеза плаћа се у једнаким месечним ратама, у року од 15 дана по истеку месеца, у корист 

прописаног рачуна јавног прихода. 

До утврђивања накнаде из става 1. овог члана за текућу годину, обвезник накнаде плаћа аконтацију у 

висини месечне обавезе за претходну годину. 

Мање плаћен износ аконтационих обавеза обвезник је дужан да измири у року од 15 дана од 

достављања решења којим се утврђује обавеза накнаде за текућу годину. 

Више плаћен износ накнаде на основу аконтационих уплата обвезник користи за измирење месечне 

обавезе за наредни месечни период. 

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су надлежности 

послови финансија, преко надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

Жалба не одлаже извршење решења. 

Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине из члана 3. 

ове одлуке по више основа, укупан износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% 

прихода из редовног пословања оствареног у претходној години. 

Више утврђени износ накнаде је износ који је обвезнику утврђен изнад 0,4% прихода из редовног 

пословања оствареног у претходној години. 

У случају да је обвезнику накнаде утврђен износ накнаде већи од 0,4% прихода из редовног 

пословања оствареног у претходној години, обвезник је дужан да надлежним органима јединица локалне 

самоуправе које су утврдиле накнаду поднесе захтев за умањење више утврђеног износа накнаде. 

 

Члан 7. 

Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине из члана 3. ове одлуке дужан је да 

поднесе пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединице локалне самоуправе у чијој 

су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода до 31. јула сваке године за коју се утврђује 

накнада. 

Пријава из става 1. овог члана подноси се и у случају промене података који су од утицаја на 

утврђивање накнаде, у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Припадност прихода 

 

Члан 8. 

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине уплаћује се у корист рачуна: 840-714562843-56 

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине.  

Приходи остварени од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине припадају буџету 

јединице локалне самоуправе. 

Примена других прописа 

 

Члан 9. 

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

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

уређују порески поступак и пореска администрација. 

У свему осталом што није посебно регулисано овом одлуком примењују се одредбе Закона о општем 

управном поступку. 
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НАKНАДЕ ЗА KОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

 

Врсте накнада 

 

Члан 10. 

Накнаде за коришћење јавних путева у смислу овог закона су: 

 

1) накнада за ванредни превоз, и то за: 

(1) прекорачење дозвољене димензије; 

(2) прекорачење дозвољене укупне масе; 

(3) прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења; 

2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 

оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са 

прописима; 

3) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи 

управљач јавног пута; 

4) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе 

мреже и сл. на јавном путу. 

Јавни пут, односно државни пут јесте пут у смислу закона којим се уређују јавни путеви. 

 

Накнада за ванредни превоз 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 11. 

Обвезник накнаде за ванредни превоз је лице коме је издата дозвола за обављање ванредног превоза 

у складу са законом којим се уређују јавни путеви. 

Основица 

 

Члан 12. 

Основица накнаде за ванредни превоз (прекорачење највеће дозвољене дужине, ширине, висине 

возила изражене у метрима, прекорачење највеће дозвољене укупне масе возила (збир масе возила и масе 

терета на возилу), односно прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила (збир масе 

возила и масе терета на возилу) је дужина релације изражена у километрима (км) коју возило прелази, са или 

без терета. 

Висина накнаде 

 

Члан 13. 

Висина накнаде за ванредни превоз у зависности од прекорачења највеће дозвољене димензије 

возила (дужине, ширине, односно висине), прекорачење највеће укупне масе возила и скупа возила, 

прекорачења највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа возила за једноструке, 

двоструке, троструке, односно четвороструке осовине, прописана је у Табелама од 1. до 6 ове Одлуке. 

Прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила из става 1. овог члана се утврђује 

као разлика стварног осовинског оптерећења и дозвољеног осовинског оптерећења. Прекорачење за 

двоструке, троструке и вишеструке осовине, обрачунава се као количник разлике стварног осовинског 

оптерећења двоструке, троструке и вишеструке осовине и дозвољеног осовинског оптерећења и броја 

осовина. 

Највећа дозвољена дужина, ширина, висина возила, односно највеће осовинско оптерећење је највећа 

дозвољена дужина, ширина, висина возила, односно највеће осовинско оптерећење у складу са прописима 

којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима. 
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Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 14. 

Накнаду за ванредни превоз утврђује управљач јавног пута за возило са или без терета решењем у 

року од осам дана од дана подношења захтева. 

Kада возило, са или без терета прекорачује дозвољену дужину, ширину и висину на више места 

накнада из члана 10. став 1. тачка 1) подтачка (1) Одлуке утврђује се за сваку врсту прекорачења посебно, и 

то за само највећу димензију из сваког прекорачења применом висине накнаде прописане у Табели 1. 

 

Уколико возило, са или без терета, прекорачује више димензија, укупна накнада представља збир 

накнада за прекорачења по појединим димензијама. 

Укупан износ накнаде за прекорачење највећих дозвољених димензија возила обрачунава се као 

производ збира јединичних накнада за дужину, ширину, висину (дин/км) и дужине релације д изражене у 

километрима (km). 

Накнада из члана 10. став 1. тачка 1) подтачка (2) Одлуке за прекорачење укупне масе возила или 

скупа возила изнад 40 т, односно када је законом прописана мања дозвољена укупна маса возила или скупа 

возила и 44 т за троосовинско моторно возило са двоосовинском или троосовинском полуприколицом када 

се превози 40-стопни ИСО контејнер као комбинована превозна операција, обрачунава се као производ 

висине накнада прописаних у Табели  2. Одлуке и дужине пређене релације. За прекорачења већа од 160 т, 

висина накнаде из Табеле 2. увећава се за 50 динара/км за сваку следећу тону. 

Накнада из члана 10. став 1. тачка 1) подтачка (3) ове Одлуке обрачунава се за возило са или без 

прикључног возила на једној или више једноструких осовина, или на двострукој, трострукој или 

вишеструкој осовини које прекорачује дозвољено осовинско оптерећење, множењем висине накнаде 

прописане у Табели 3. до 6. Одлуке за утврђено прекорачење са дужином пређеног пута изражене у 

километрима (км). 

За превозе који се врше по једној дозволи за више идентичних превоза, накнада се обрачунава тако 

што се накнада за појединачни превоз множи са бројем одобрених превоза. 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се пре отпочињања ванредног превоза, а најкасније у 

року од 15 дана од дана утврђивања висине накнаде, у корист прописаног  рачуна. 

За возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола утврђује се годишња накнада, 

чија је висина прописана у Табели 7. Одлуке. 
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Табела 1: Висина накнаде за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене димензије: 
  

 

Табела 2. - Висина накнаде за прекорачење највеће укупне масе возила и скупа возила изнад 40 т односно 

изнад 44 т   

Прекорачење  
>40 t (44t)  

Накнада 
дин./км 

Прекорачење  
>40 t (44 t)  

Накнада 
дин./км 

Прекорачење  
>40 t (44 t)  

Накнада 
дин./км 

Прекорачење 
>40 t (44 t)  

Накнада 
дин./км 

1  3  41  33  81  1250  121  2800  

2  4  42  345  82  1260  122  2850  

3  4  43  360  83  1300  123  2870  

4  5  44  375  84  1350  124  2900  

5  7  45  400  85  1370  125  2950  

6  10  46  410  86  1400  126  3000  

7  12  47  430  87  1430  127  3050  

8  15  48  450  88  1450  128  3070  

9  18  49  465  89  1500  129  3140  

10  22  50  485  90  1550  130  3200  

11  26  51  500  91  1570  131  3250  

12  30  52  520  92  1600  132  3300  

13  35  53  540  93  1630  133  3350  

14  40  54  550  94  1650  134  3400  

15  46  55  580  95  1700  135  3450  

16  52  56  600  96  1740  136  3500  

17  60  57  625  97  1760  137  3550  

18  65  58  650  98  1800  138  3600  

19  75  59  660  99  1850  139  3650  

20  80  60  690  100  1900  140  3700  

21  85  61  700  101  1950  141  3750  

22  95  62  730  102  1970  142  380 

23  105 63  755  103  2000  143  3850  

1.   

За прекорачење највеће дозвољене дужине возила, ако возило празно или са теретом прелази 

дозвољену дужину: 

дин/km  

1)  до 20% (вучно возило са приколицом до 21,6m; тегљач са полуприколицом до 19,8m) 5,00  

2)  преко 20%  10,00  

2.  За прекорачење највеће дозвољене ширине возила од  2,55m, ако возило празно или са  

теретом има следећу ширину: 

1)  oд 2.55 дo 3,00 m  5,00  

2)  oд 3,01 до 4,00 m  10,00  

3)  преко 4,00 m  20,00  

3.  За прекорачење највеће дозвољене висине од 4,00m, ако возило празно или са  

теретом има следећу висину: 

1)  oд 4,01 дo 4,50m  5,00  

2)  преко 4,50m  10,00  



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 112 

 

 

 

 

24  115  64  785  104  2050  144  3900 

25  125  65  800  105  2070  145  3950  

26  135  66  830  106  2120  146  4000  

27  145  67  850  107  2160  147  4050  

28  155  68  880  108  2200  148  4150  

29  165  69  910  109  2245  149  4200 

30  175  70  930  110  2290  150  4300  

31  185  71  960  111  2350  151  4350  

32  200  72  1000  112  2400  152  4400 

33  220  73  1010  113  2420  153  4450  

34  225  74  1040  114  2450  154  4470 

35  240  75  1075  115  2500  155  4500  

36  255  76  1200  116  2550  156  4550  

37  270  77  1120  117  2600  157  4650  

38  275  78  1150  118  2650  158  4700  

39  285  79  1170  119  2700  159  4800  

40  310  80  1210  120  2750  160  4850  

Напомене:  

1. За прекорачења већа од 160,00 т обрачунава се 9.675,70 дин/км + 50 дин/км за сваку следећу тону.  

2. За прекорачење укупне масе возила или скупа возила, чије се вредности завршавају до ≤0,5 т, 

обрачунавају се за мању целу вредност, а прекорачења укупне масе чије се вредности завршавају изнад 0,5 т, 

обрачунавају се за већу целу вредност.  

 

Табела 3. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа 

возила за једноструке осовине 

Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km  

Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 

Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 

Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 

0,1  6  2,6  24  5,1  155  7,6  335  

0,2  6,5  2,7  25 5,2  165  7,7  345  

0,3  7  2,8  26  5,3  170  7,8  350  

0,4  8  2,9  27  5,4  175  7,9  365  

0,5  9  3  30  5,5  180  8  370  

0,6  9,5  3,1  33 5,6  185  8,1  380  

0,7  11  3,2  34  5,7  190  8,2  390  

0,8  12  3,3  35  5,8  200  8,3  400  

0,9  13  3,4  37  5,9  205  8,4  410  

1  14  3,5  39  6  215  8,5  420  

1,1  15  3,6  42  6,1  220  8,6  430  

1,2  15,5  3,7  43  6,2  230  8,7  440  

1,3  17,5  3,8  45  6,3  235  8,8  450  

1,4  19  3,9  47  6,4  240  8,9  460  

1,5  22  4  100  6,5  250  9  470  

1,6  23  4,1  105  6,6  260  9,1  480  

1,7  25  4,2  110  6,7  265 9,2  490  
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1,8  27  4,3  115  6,8  270  9,3  500  

1,9  28  4,4  120  6,9  280  9,4  510  

2  32  4,5  125  7  290  9,5  520  

2,1  34  4,6  130  7,1  295  9,6  530  

2,2  36  4,7  135  7,2  305  9,7  540  

2,3  39  4,8  140  7,3  310  9,8  555  

2,4  41  4,9  145  7,4  315  9,9  565  

2,5  45  5  150  7,5  330  10  575  

Напомене:  

1. За прекорачења већа од 10,00 т обрачунава се 575,00 дин./км + 10 дин./км за сваку следећу 0,1 тону.  

2. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за једноструке 

осовине, обрачунава се према формули:  

Pjo = Sjo - Djo  

при чему се од стварног осовинског оптерећења сваке осовине (Sjo) одузме дозвољено оптерећење (Djo), и 

добијена вредност прекорачења (Pjo) помножи са дужином пређеног пута (км).  

3. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности завршавају до ≤0,05 т, обрачунавају се за 

мању целу вредност, а прекорачења осовинског оптерећења чије се вредности завршавају изнад 0,05 т, 

обрачунавају се за већу целу вредност. 

 

Табела 4. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа 

возила за двоструке осовине 

Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 
Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 
Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 
Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 

0,1  8  2,6  65  5,1  215  7,6  465  

0,2  9  2,7  70  5,2  225  7,7  475  

0,3  10  2,8  75  5,3  235  7,8  485  

0,4  12  2,9  80  5,4  240  7,9  500  

0,5  24.50  3  85  5,5  250  8  510  

0,6  26.54  3,1  88  5,6  255  8,1  525  

0,7  28.58  3,2  90  5,7  265  8,2  535  

0,8  30.63  3,3  95  5,8  275  8,3  550  

0,9  33.69  3,4  105  5,9  280  8,4  565  

1  36.75  3,5  112  6  285  8,5  575  

1,1  39.82  3,6  115  6,1  305  8,6  585  

1,2  43.90  3,7  120  6,2  315  8,7  600  

1,3  47.98  3,8  125  6,3  320  8,8  615  

1,4  53.08  3,9  130  6,4  335  8,9  625  

1,5  57.17  4  135  6,5  345  9  645  

1,6  62.28  4,1  145  6,6  355  9,1  655  

1,7  67.38  4,2  150  6,7  365  9,2  665  

1,8  73.51  4,3  160  6,8  370 9,3  675  

1,9  79.63  4,4  165  6,9  375  9,4  700  

2  85.76  4,5  170  7  395  9,5  715  

2,1  91.88  4,6  180  7,1  405  9,6  725  

2,2  99.03  4,7  185  7,2  415  9,7  750  
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2,3  106.18  4,8  190  7,3  425  9,8  760  

2,4  113.32  4,9  200  7,4  440  9,9  770  

2,5  121.49  5  210  7,5  450  10  770  

 

Табела 5. Висина накнада за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа 

возила за троструке осовине 

Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km  
Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 
Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 
Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 

0,1  19.68  2,6  156.25  5,1  519.20  7,6  1.114.68  

0,2  22.15  2,7  167.89  5,2  538.89  7,7  1.144.19  

0,3  23.37  2,8  175.94  5,3  558.57  7,8  1.172.49  

0,4  27.10  2,9  187.00  5,4  578.24  7,9  1.202.02  

0,5  29.85  3  198.08  5,5  599.17  8  1.231.54  

0,6  31.98  3,1  210.38  5,6  620.08  8,1  1.262.32  

0,7  34.82  3,2  221.46  5,7  640.99  8,2  1.291.83  

0,8  36.91  3,3  243.70  5,8  663.19  8,3  1.322.60  

0,9  40.60  3,4  247.29  5,9  685.28  8,4  1.354.58  

1  44.29  3,5  259.59  6  707.44  8,5  1.386.58  

1,1  47.98  3,6  273.14  6,1  729.58  8,6  1.417.33  

1,2  52.90  3,7  286.66  6,2  752.96  8,7  1.450.55  

1,3  57.83  3,8  301.42  6,3  776.34  8,8  1.482.53  

1,4  63.98  3,9  316.18  6,4  799.72  8,9  1.515.76  

1,5  68.89  4  328.50  6,5  824.32  9  1.548.98  

1,6  75.05  4,1  345.72  6,6  848.91  9,1  1.583.43  

1,7  81.20  4,2  361.72  6,7  873.54  9,2  1.617.88  

1,8  88.52  4,3  377.71  6,8  899.37  9,3  1.652.33  

1,9  95.96  4,4  393.70  6,9  925.20  9,4  1.686.77  

2  103.35  4,5  410.92  7  951.04  9,5  1.722.45  

2,1  110.73  4,6  428.15  7,1  976.87  9,6  1.758.12  

2,2  119.34  4,7  445.39  7,2  1.003.94  9,7  1.793.80  

2,3  127.95  4,8  463.83  7,3  1.031.00  9,8  1.830.72  

2,4  136.56  4,9  482.28  7,4  1.059.30  9,9  1.867.64  

2,5  146.41  5  500.75  7,5  1.086.38  10  1.904.54  

Табела 6. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа 

возила за четвороструке осовине 

Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 
Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 
Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 
Прекорачење 
тона 

Накнада 

din./km 

0,1  22.48  2,6  178.42  5,1  592.84  7,6  1.272.77  

0,2  25.27  2,7  189.65  5,2  615.32  7,7  1.306.48  

0,3  26.69  2,8  200.89  5,3  637.80  7,8  1.338.78  

0,4  30.29  2,9  213.53  5,4  660.27  7,9  1.372.49  

0,5  33.71  3  226.17  5,5  684.15  8  1.406.21  

0,6  36.53  3,1  240.23  5,6  708.02  8,1  1.441.34  
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0,7  39.33  3,2  252.86  5,7  731.90  8,2  1.475.06  

0,8  42.15  3,3  266.92  5,8  757.19  8,3  1.510.15  

0,9  46.35  3,4  282.36  5,9  782.47  8,4  1.546.69  

1  50.57  3,5  296.12  6  807.77  8,5  1.583.22  

1,1  54.79  3,6  313.88  6,1  833.05  8,6  1.618.34  

1,2  60.39  3,7  327.31  6,2  859.74  8,7  1.656.27  

1,3  66.03  3,8  344.17  6,3  886.425  8,8  1.698.79  

1,4  73.05  3,9  361.03  6,4  913.11  8,9  1.730.73  

1,5  78.67  4  375.09  6,5  941.23  9  1.768.66  

1,6  85.68  4,1  394.75  6,6  969.33  9,1  1.807.99  

1,7  92.71  4,2  413.02  6,7  997.42  9,2  1.847.27  

1,8  101.41  4,3  431.28  6,8  1.026.92  9,3  1.886.66  

1,9  109.58  4,4  449.54  6,9  1.056.41  9,4  1.925.99  

2  118.00  4,5  521.93  7  1085.91  9,5  1.966.73  

2,1  126.42  4,6  488.87  7,1  1.115.41  9,6  2.007.49  

2,2  136.26  4,7  508.55  7,2  1.146.32  9,7  2.048.20  

2,3  146.10  4,8  529.61  7,3  1.177.24  9,8  2.090.36  

2,4  155.96  4,9  550.59  7,4  1.209.54  9,9  2.132.51  

2,5  167.18  5  571.76  7,5  1.240.45  10  2.174.65  

Напомене:  

1. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за двоструке, 

троструке и вишеструке осовине, обрачунава се према формули:  

Pvo = Svo - Dvo / Bo  

при чему се од стварног осовинског оптерећења двоструке, троструке и вишеструке осовине (Svo) одузме 

дозвољено осовинско оптерећење (Dvo) и подели са бројем осовина (Bo), и добијена вредност прекорачења 

(Pvo) помножи са дужином пређеног пута (км).  

2. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности завршавају до ≤0,05 т, обрачунавају се за 

мању целу вредност, а прекорачења осовинског оптерећења чије се вредности завршавају изнад 0,05 т, 

обрачунавају се за већу целу вредност.  

3. Збир очитаних накнада за осовине или скупове осовина, чини накнаду за прекорачење дозвољеног 

осовинског оптерећења.  

4. Укупна накнада рачуна се тако, да се накнада за појединачно прекорачење (дин./км) помножи са 

удаљеношћу (км) од места поласка до места доласка ванредног превоза.  

5. Ако возило или скуп возила са или без терета, прекорачује више вредности, укупна накнада се израчунава, 

тако што се накнаде за свако појединачно прекорачење (дин./км) саберу и помноже са удаљеношћу (км) од 

места поласка до места доласка ванредног превоза.  

6. Приликом рачунања укупно пређених километара ванредног превоза, сваки започети километар узима се 

као пуни километар.  

 

Табела 7. Висина накнаде за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола   

Врста накнаде  Годишњи износ у динарима 

Накнада за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола 30.000 

 

Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 

оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута 
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Обвезник накнаде 

 

Члан 15. 

Обвезник накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 

оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута (у 

даљем тексту: накнада за постављање рекламних табли поред државног пута) је лице које користи државни 

пут за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред 

државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута. 

Обвезник накнаде за постављање средстава за оглашавање поред односно на улицама и општинским 

путевима, односно на другом земљишту које користи управљач улице или општинског пута (у даљем тексту: 

накнада за постављање рекламних табли поред општинског пута) је лице које је поставило средство за 

оглашавање на основу плана постављања средстава за оглашавање на улицама и општинским путевима, 

након спроведеног поступка јавног конкурса односно кроз реализацију пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементом концесије. 

Ближе услове и критеријуме за спровођење јавног конкурса односно за реализацију пројекта јавно-

приватног партнерства са елементом концесије, из става 2. овог члана, укључујући и начин одређивања 

накнаде за постављање рекламних табли поред општинског пута, уређује се актом надлежног органа 

јединице локалне самоуправе. 

 

Основица 

 

Члан 16. 

Основица накнаде за постављање рекламних табли поред државног пута, односно општинског пута је 

укупна површина свих страна за оглашавање постављене табле изражена у метрима квадратним (м²). 

 

Висина накнада 

 

Члан 17. 

Висина накнаде за постављање рекламних табли поред државног пута, прописана је у  Табели 8. 

Одлуке. 

Висина накнаде за постављање рекламних табли поред општинског пута, прописана је у Табели 9. 

Одлуке. 

 

Табела 8. Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или 

звучно обавештавање или оглашавање 

За постављање рекламног паноа, рекламне табле, уређаја за обавештавање или 

оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи 

управљач државног пута 

Висина годишње 

накнаде у динарима 

m2 5.000,00  

 

 

Табела 9. Висина накнаде за постављање средстава за оглашавање поред односно на улицама и општинским 

путевима, односно на другом земљишту које користи управљач улице или општинског пута у складу са 

прописима 

За постављање средстава за оглашавање поред општинских путева, 

односно улица, односно на другом земљишту које користи управљач улице или 

општинског пута  

Најнижа висина 

дневне накнаде у 

динарима  

дневно/m²  3,00 

 

 

Начин утврђивања и плаћања 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 117 

 

 

 

 
 

Члан 18. 

Накнаду за постављање рекламних табли на државном путу утврђује управљач државног пута, 

уговором, а плаћање се врши у 12 једнаких месечних рата до 15. у месецу за претходни месец. 

Накнаду за постављање рекламних табли на општинском путу, утврђује јединица локалне 

самоуправе приликом закључивања уговора са обвезником накнаде по окончаном јавном конкурсу, односно 

уговора о јавно - приватном партнерству. 

 

Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи 

управљач јавног пута 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 19. 

Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које 

користи управљач јавног пута (у даљем тексту: накнада за коришћење делова путног земљишта), а које је у 

општој употреби је корисник тог земљишта. 

Основица 

 

Члан 20. 

Основица накнаде за коришћење делова путног земљишта је метар квадратни (м²) путног земљишта 

у зависности од значаја пута, а које обвезник накнаде користи за приступ и изградњу објеката, осим 

домаћинства. 

Висина накнаде 

 

Члан 21. 

Висина накнаде за коришћење путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта које 

користи управљач општинског пута и улице прописана је у Табели 10. Одлуке. 

Јединица локалне самоуправе прописује својим актом износ накнаде и олакшице за накнаде за 

општинске путеве и улице. 

 

Табела 10. Износ накнаде за коришћење делова путног земљишта и другог земљишта које користи управљач 

општинског пута и улице 

Површина коришћеног путног 

земљишта  

Износ накнаде (динара/m² коришћеног путног земљишта) 

Општински 

пут  

Улица којом се креће јавни 

градски превоз  

Улица којом се не креће јавни 

градски превоз 

1  do 50 m2 500,00  500,00  200,00  

2  51-250 m2 300,00  300,00  120,00  

3  251-500 m2 150,00  150,00  80,00  

4  preko 500 m2 100,00  100,00  40,00  

 

Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 22. 

Накнаду за коришћење делова путног земљишта државног пута утврђује управљач државног пута 

уговором, а плаћање се врши у уговореном року. 

Накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута утврђује се решењем управљача 

општинског пута и улице. 

Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец. 
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Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на јавном путу 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 23. 

Обвезник накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута (у даљем тексту: накнада за 

постављање инсталација) је лице које користи јавни пут за постављање инсталација. 

 

Основица 

 

Члан 24. 

Основица накнаде за постављање инсталација је дужина постављених инсталација изражена у 

метрима (м). 

Висина накнаде 

 

Члан 25. 

Висина накнаде за постављање инсталација у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација 

на државном путу прописана је у  Табела 11. Одлуке а износ накнаде за постављање инсталација на 

општинском путу и улици прописана је у Табели 12. ове Одлуке. 

 

Табела 11. Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на државном путу 

Инсталације цена у динарима по метру постављених инсталација пречника до 0,01 

метара* 

оптички каблови 50,00 дин./m  

електро и гасне 30,00 дин./m  

водовод и канализација 20,00 дин./m  

* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) државног пута плаћа се накнада 

зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метар, за 

инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине). 

 

Табела 12. Износ накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици 

Инсталације 
Износ накнаде у динарима по метру постављених инсталација пречника до 

0,01 метар* 

оптички каблови 30,00 дин./m  

електро и гасне 20,00 дин./m  

водовод и 

канализација 
10,00 дин./m  

* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и улице плаћа се 

накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 

метар, за инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или 

ширине). 
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Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 26. 

Утврђивање накнаде за постављање инсталација утврђује управљач јавног пута, приликом 

закључивања уговора са обвезником накнаде. 

Накнада за постављање инсталација на општинском путу или улици утврђује се решењем управљача 

општинског пута и улице. 

Накнада из става 1. овог члана плаћа се у роковима утврђеним уговором, односно решењем. 

 

Припадност прихода 

 

Члан 27. 

Приходи остварени од накнада из члана 10. став 1. ове одлуке на државном путу припадају 

управљачу државног пута и уплаћују се управљачу државног пута, а приходи од накнада остварених на 

општинском путу и улици припадају и уплаћују се на рачун управљача тих путева и улица. 

 

Извештавање 

Члан 28. 

Управљач општинских путева и улица је дужан да скупштини општине до 01. марта достави 

годишњи извештај о оствареном приходу по основу накнада које утврђује и наплаћује, и то по врстама 

накнаде, односно по уплатним рачунима ових прихода, за претходну годину. 

 

 

НАКНАДЕ  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНИХ  ПОВРШИНА 

Врсте накнада 

 

Члан 29. 

Накнаде за коришћење јавне површине, су:  

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

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

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

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

којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за 

које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

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

грађевинских радова и изградњу. 

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

површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која је доступна свим корисницима 

под једнаким условима:  

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

- трг;  

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

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

 

Коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  у смислу става 1. тачке 1) овог 

члана, сматра се заузеће јавне површине: објектом привременог коришћења (киосци; баште; пултови за 

излагање воћа и поврћа; пултови за продају лубеница и диња; расхладни уређаји; апарати за кокице и друге 

печењарске производе, пекарске и сличне производе, као и производе који се прже; покретне тезге; 

телефонске говорнице и поштански сандучићи; други објекти и уређаји, као што су јарболи, држачи за 

бицикле); објектима за извођење забавних програма; за одржавање културних и других манифестација. 
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Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) овог 

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

карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 30. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 

Основица 

 

Члан 31. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 

изражена у метрима квадратним (m2).  

 

Висина накнаде 

 

Члан 32. 

 Износ накнаде је прописан Тарифом накнаде за коришћење јавних површина, која је саставни део ове 

одлуке. 

 

Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 33. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према зони, површини коришћеног 

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

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује одељење Општинске управе Жабаљ надлежно за 

админстрацију локалних јавних прихода. 

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

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

достављања решења, у корист прописаних рачуна јавних прихода. 

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

послови финансија, прeкo одељења Општинске управе Жабаљ надлежног за админстрацију локалних јавних 

прихода. 

 

Зоне 

 

Члан 34. 

Накнада из члана 29. Став 1. тачка 1. и тачка 3. ове одлуке се утврђује у различитој висини по 

деловима територије општине, односно зонама у којима се налазе објекти, површине, односно предмети, или 

врше услуге за које се плаћа накнада, и то: 

Прва зона: 

- У насељеном месту Жабаљ: Улица Николе Тесле од кућних бројева 9 и 28 до кућних бројева 

77 и 90а (од угла Српских добровољаца до угла улице Војводе Мишића) и Трг светог Саве. 

Друга зона: 

- Део насељеног места Жабаљ који није обухваћен првом зоном , 

- У насељеном месту Чуруг: Улица краља Петра Првог од кућних бројева 50 и 51, односно 

угла улице Петра Коњовића, до кућних бројева 78 и 79, односно угла улице Николе Тесле, 

улица Светог Саве од Трга слободе до кућних бројева 77 и 102, односно угла Улице 

Светозара Марковића и Трг слободе; 

- У насељеном месту  Ђурђево:  Улица краља Петра Првог од кућних бројева 55 и 60 до 

кућних бројева 75 и 72, односно угла Русинске улице и Светосавске улице, од кућних 
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бројева 35 и 36 до кућних бројева 39 и 40; 

- У насељеном месту Госпођинаци: Улица краља Петра Првог од кућних бројева 11/Б и 14 до 

кућних бројева 49 и 50, односно угла Војвођанске улице и Улице Бранка Радичевића од 

кућних бројева 49 и 52 до кућних бројева 51 и 66.  

Трећа зона: 

- делови насељених места Чуруг, Ђурђево и Госпођинци који нису обухваћени другом зоном. 

 

Накнада из члана 29. Став 1. тачка 2. ове одлуке се утврђује у различитој висини по деловима 

територије општине, односно зонама у којима се налазе објекти, површине, односно предмети, или врше 

услуге за које се плаћа накнада, и то: 

Прва зона: 

- У насељеном месту Жабаљ: Улица Николе Тесле у дужини од уласка у насеље до укрштања 

са Чурушком улицом; Чурушка улица до изласка из насеља према Чуругу; Улица светог 

Николе од укрштања са Улицом Николе Тесле до изласка из насеља према Госпођинцима; 

- У насељеном месту Чуруг: Улица краља Петра Првог од уласка у насеље из правца Жабља 

до укрштања са Улицом светог Саве, Улица светог Саве од укрштања са Улицом краља 

Петра Првог до укрштања са Улицом Светозара Милетића; Улица Светозара Милетића од 

укрштања са Улицом светог Саве до изласка из насеља према Градишту; 

- У насељеном месту Ђурђево: Улица краља Петра Првог 

- У насељеном месту Госпођинци: Улица Бранка Радичевића од уласка у насеље из правца 

Жабља до укрштања са Улицом краља Петра Првог; Улица краља Петра Првог од укрштања 

са Улицом Бранка Радичевића до укрштања са Улицом Вука Караџића, Улица Вука 

Караџића од укрштања са Улицом краља Петра Првог до изласка из насеља према Темерину. 

Друга зона:  

- делови насељених места који нису обухваћени првом зоном. 

 

Ослобођења 

 

Члан 35. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских 

средстава, политичке странке у време предизборне кампање. 

Накнада за коришћење јавних површина се не плаћа када се заузимање јавне површине одобрава за 

постављање објеката привременог карактера на јавним површинама, а када су подносиоци  хуманитарне, 

верске и друге регистроване непрофитне организације,  пољопривредна газдинства, спортске организације, 

политичке странке, синдикати и то  за потребе организовања хуманитарних акција, манифестација од 

интереса за општину Жабаљ или манифестација које се финансирају делом из буџета општине. 

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

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

изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм 

извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм 

oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje 

oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.  

 

Припадност прихода 

 

Члан 36. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине Жабаљ. 
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Примена других прописа 

 

Члан 37. 

У погледу поступка утврђивања накнада за коришћење јавних површина, контроле, наплате, 

повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се 

примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

У свему осталом што није прописано овом одлуком примењују се одредбе Закона о општем 

управном поступку. 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38. 

У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком примењују се одредбе Закона о накнадама 

за коришћење јавних добара. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

 

Ако не плати утврђену накнаду, ако не утврди или не плати накнаду, ако не достави прописан 

образац, односно пријаву или достави непотпун образац, односно пријаву и обрасце и пријаве који садрже 

нетачне податке, односно за учињен прекршај из чл. 274. Тачка 1) и 3) Закона, казниће се новчаном казном 

за прекршај: 

1. физичко лице и одговорно лице у правном лицу -5.000,00 динара, 

2. предузетник - 10.000,00 динара 

3. правно лице - 500.000,00 динара.  

Ступање на снагу 

 

Члан 40. 

Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Жабаљ''. 

Члан 41. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи: 

1. Одлука о  накнади  за заштиту и  унапређивање животне средине („Службени лист општине Жабаљ“, 

бр. 9/2010)  

    

 

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

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

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

заната и домаће радиности 

 

Тарифни број 1. 

За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига 

и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео и започети м2  

простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

 

1. за постављање киоска накнада се утврђује у дневном износу, и то: 

I зона.............................................................................6,00 динара/m2 

II зона............................................................................4,50 динара/m2 

III зона ..........................................................................3,00 динара/m2 
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2. за постављање баште отвореног и затвореног типа, накнада се утврђује у дневном износу и то: 

I зона.............................................................................5,00 динара/m2 

II зона............................................................................3,00 динара/m2 

III зона ..........................................................................1,75 динара/m2 

3. за постављање пулта за излагање воћа и поврћа; пулта за продају лубеница и диња; расхладног 

уређаја; апарата за кокице и друге печењарске производе; покретних тезги и других мањих 

монтажних објеката и других сличних објеката за продају робе на мало, за пружање угоститељских, 

занатских услуга и других услуга: банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских 

производа и слично, и других покретних објеката за продају робе на мало и вршење занатских  и 

других услуга; телефонских говорница и поштанских сандучића; монтажних објеката за смештај 

алата, опреме и слично, накнада се утврђује у дневном износу и то: 

I зона.............................................................................4,00 динара/m2 

II зона............................................................................2,00 динара/m2 

III зона ..........................................................................1,50 динара/m2 

4. за постављање објеката за извођење забавних програма као што су циркус, забавни парк, апарат за 

забаву и слично; специјализованог возила за обављање делатности трговине на мало и друге 

делатности у складу са законом; шатора и других објеката и уређаји који нису утврђени овом 

одлуком, а које је одобрило надлежно одељење Општинске управе, накнада се утврђује у дневном 

износу, и то: 

I зона............................................................................30,00 динара/m2 

II зона...........................................................................25,00 динара/m2 

III зона .........................................................................20,00 динара/m2 

 

 

Накнада из Тарифног броја 1. тачка 1. плаћа се за  коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе за постављање бараке, и то до истека појединачних уговора корисника са Општином 

Жабаљ. 

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

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

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

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

броја. 

Обвезнику који користи простор на јавној површини ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, а уз то обавља неку другу 

делатност, висина накнаде ће се утврдити сразмерно корисној површини по тарифи из става 1. овог тарифног 

броја. 

Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је 

обавеза доспела у моменту уручења решења обвезник плаћа накнаду у року од 15. дана од дана достављања 

решења, у корист рачуна број: 840-714565843-77 Накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности. 

Решење доноси Одељење за локалну пореску администрацију по претходно издатом одобрењу 

надлежног органа, као и по извештају о коришћењу простора на јавној површини сачињеном од стране 

надлежног органа, у складу са прописима. Надлежни орган је у обавези да један примерак одобрења за 

коришћење простора на јавној површини достави Одељењу за локалну пореску администрацију, као и 

следеће податке:  

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

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

број, матични број радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама. 
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За постављање баште отвореног типа  накнада се обрачунава и плаћа за заузеће јавне површине за 

период од годину дана, у висини од 50% од прописаног износа накнаде из става 1. тачке 2. ове Тарифе.  

Накнада се плаћа у износу из Тарифног броја 1. тачке 2. по зонама, сразмерно времену коришћења јавне 

површине, уколико се башта отвореног типа у потпуности уклони након истека периода заузећа. 

За постављање башти затвореног типа накнада се обрачунава и плаћа на период од годину дана, у 

износу прописаном у Тарифном броју 1. тачка 2. ове Тарифе.  

Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан да 

пријави надлежном одељењу Општинске управе које утврђује обавезу плаћања  накнаде, најкасније 15  дана 

по настанку промене. 

 

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

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

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

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

самоуправе 

 

Тарифни број 2. 

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, за сваки цео 

и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно, сразмерно времену коришћења, и то: 

 

 

 1.1.  За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама 

путем јавног конкурса, накнада се утврђује по зонама дневно:  

 

Зона  I зона  II зона  

Динара/м2 

дневно 

 

3,00 

 

2,00 

    

 1.2. за средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и 

контактне мреже такса се утврђује: 

Зона  I зона  II зона  

Динара/м2 

дневно 

 

3,00 

 

2,00 

 

 

2. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се 

врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за свако 

средство за оглашавање, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то:  

2.1.За коришћење средстава за оглашавање (рекламна табла, рекламна застава, транспарент), који се 

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

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

објектима који се постављају на другим површинама накнада се утврђује по зонама, дневно по м2 , и то: 

 

 

 

 

 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 125 

 

 

 

 
 

  
I зона  II зона  

Динара/m2 

дневно 

3,00 2,00 

   

 

Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец у корист рачуна: 840-

714566843-84 Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других 

лица. Задужење се плаћа по решењу Одељења за локалну пореску администрацију, а по претходно издатом 

одобрењу надлежног органа, као и по извештају о коришћењу простора на јавној површини сачињеном од 

стране надлежног органа, у складу са прописима. Надлежни орган је у обавези да један примерак одобрења 

за коришћење простора на јавној површини достави Одељењу за локалну пореску администрацију, као и 

следеће податке:  

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

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

број, матични број радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 

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

 

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

грађевинских радова и изградњу 

 

Тарифни број 3. 

 За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 

радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно, и то: 

 

1. за заузеће јавне површине грађевинским материјалом у дневном износу по сваком започетом 

m2  јавне површине који се заузима: 

 

I зона ...................................................... 5,00 динара/m2 

  II зона...................................................... 4,00 динара/m2 

 III зона..................................................... 2,00 динара/m2 

 

2. за коришћење јавне површине ради извођења грађевинских радова  утврђује се такса у свим 

зонама по сваком започетом m2 у дневном износу од 10,00 динара/m2.  

 

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

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

површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у 

писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, 

oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења Одељења за локалну пореску 

администрацију Општинске управе Жабаљ, а по претходно издатом одобрењу надлежног органа, као и по 

извештају о коришћењу простора на јавној површини сачињеном од стране надлежног органа, у складу са 

прописима.  
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Надлежни орган  је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на јавној површини, 

односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини, сачињеног од стране надлежног органа, 

достави Одељењу за локалну пореску администрацију Општинске управе Жабаљ, као и следеће податке:  

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

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

број, матични број радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 

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

- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овом одлуком. 

 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 40-21 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу члана 32, 72. и 74. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 110. – 123. Статута општине Жабаљ 

(''Службени лист општине Жабаљ'', број 4/2019), на 31. седници Скупштине општине Жабаљ одржаној дана 

25.03.2019. године, донета је 

 

О Д Л У К А 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се уређује правни статус месне заједнице, образовање, односно укидање или променa 

подручја месне заједнице, права и дужности месне заједнице, број чланова савета, надлежност и начин 

одлучивања савета месне заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице, распуштање савета 

месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, финансирање месне заједнице, сарадња 

месне заједнице са другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и законитости аката месне 

заједнице, као и друга питања од значаја за рад и функционисање месних заједница на територији општине 

Жабаљ (у даљем тексту: Општина). 

Сеоске месне заједнице 

Члан 2. 

Овом одлуком образују се сеоске месне заједнице као облици месне самоуправе и одређују се њихова 

подручја и послови. 

Циљ образовања месних заједница 

Члан 3. 

Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса становништва у селима. 

Месна заједница може се основати и за два или више села. 

 

Статут месне заједнице 

Члан 4. 

 Месна заједница има свој статут. 
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Статутом Месне заједнице уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета месне 

заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета месне заједнице; дан 

месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

Правни статус 

Члан 5. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом општине 

и овом Одлуком. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

Представљање и заступање месне заједнице 

Члан 6. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и наредбодавац је за 

извршење финансијског плана. 

Печат месне заједнице 

Члан 7. 

Месна заједнице има печат. 

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, 

Општина Жабаљ и назив месне заједнице. 

Назив месне заједнице исписан је на српском језику, ћириличким писмом и на русинском језику и 

писмом русинске националне мањине. 

Детаљан изглед и употреба печата, у складу са законом и овом одлуком, ближе се уређују Статутом 

месне заједнице. 

Сагласност на изглед и садржину печата даје надлежни орган Аутономне Покрајине Војводина. 

 

Имовина месних заједница 

Члан 8. 

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана средства, као и 

права и обавезе. 

У складу са одлуком Општине, месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у 

јавној својини Општине. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, користи и 

располаже у складу са законом, одлукама општине Жабаљ, овом одлуком и Статутом месне заједнице. 

 

Образовање месних заједница 

Члан 9. 

На територији општине Жабаљ образују се следеће месне заједнице: 

1. Мeснa зajeдницa Жабаљ. 

Пoдручje мeснe зajeдницe Жабаљ oбухвaтa нaсeљeно мeсто Жабаљ. 

2. Мeснa зajeдницa Чуруг. 

 Пoдручje мeснe зajeдницe Чуруг oбухвaтa нaсeљeно мeсто Чуруг. 

3. Мeснa зajeдницa Ђурђево. 

 Пoдручje мeснe зajeдницe Ђурђево oбухвaтa нaсeљeно мeсто Ђурђево. 

4. Мeснa зajeдницa „ 21. мај“ Госпођинци. 

 Пoдручje Мeснe зajeдницe Госпођинци нaсeљeно мeсто Госпођинци. 
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Предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице 

Члан 10. 

 Поступак за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице покреће се на 

образложени предлог најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, 

најмање једна трећина одборника и Општинско веће. 

 Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних заједница или 

издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у нову месну заједницу. 

 Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више постојећих месних 

заједница. 

 Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико се извршеном 

изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне заједнице. 

 Предлог из става 1. овог члана подноси се Општинском већу. 

 

Саветодавни референдум 

Члан 11. 

Општинско веће доставља Скупштини општине предлог из члана 10. став 1. ове одлуке, а ако 

Oпштинско веће није предлагач уз предлог се обавезно доставља и став општинског већа о предложеној 

промени. 

 Ако сматра да је предлог оправдан, Скупштина општине расписује саветодавни референдум за део 

територије општине на који се предлог из члана 10. ове одлуке односи, у року од 30 дана од дана подношења 

предлога. 

На саветодавном референдуму грађани који имају бирачко право и пребивалиште на подручју за које 

је расписан саветодавни референдум, изјашњавају се да ли су ''за'' или ''против'' предлога који се предлаже. 

У одлуци о расписивању саветодавног референдума, Скупштина општине ће одредити и органе за 

спровођење и утврђивање резултата референдума. 

 Сматра се да су грађани подржали предлог за образовање, односно укидање или промену подручја 

месне заједнице, ако се за предлог изјаснила  већина од оних  који су гласали. 

Приликом утврђивања предлога одлуке којом се образује,односно укида или мења подручје месне 

заједнице, Општинско веће ће водити рачуна о резултатима спроведеног саветодавног референдума. 

 

 Мишљење Савета месне заједнице о промени подручја и укидању месне заједнице 

 

Члан 12. 

Општинско веће је дужно да пре утврђивања предлога одлуке о промени подручја и укидању месне 

заједнице прибави и мишљење Савета месне заједнице на који се предлог односи. 

Савет месне заједнице ће се изјаснити у року од 10 дана од дана достављања нацрта одлуке о 

промени подручја и укидању месне заједнице. 

Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се да је мишљење 

позитивно. 

 

II. ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Јавност рада 

Члан 13. 

Рад органа месне заједнице је јаван. 

            Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

- издавањем  билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и 

других аката јавности и постављањем интернет презентације; 

- организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом општине,  одлукама органа општине 

и овом Одлуком; 

- и на други начин утврђен Статутом месне заједнице и актима Савета месне заједнице. 
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  Месна заједница своје информације и обавештења објављује на српском језику, ћириличким писмом 

и на русинском језику и писму русинске националне мањине. 

 

Обавештавање путем интернет презентације и друштвених мрежа 

Члан 14. 

У циљу  остваривања  права  грађана  на истинито, потпуно и благовремено обавештавање  грађана  

по питањима  од  значаја  за грађане месне заједнице, месна заједница може да отвори званичну интернет 

презентацију на којој ће објављивати  информације, одлуке,  извештаје  и друге акте месне заједнице, као и  

вести  од значаја  за  грађане  са подручја месне заједнице.   

Обавештења и вести из става 1. овог члана, могу се реализовати и путем друштвених мрежа. 

Месна заједница своје информације и обавештења из става 1. и 2. ове одлуке објављује на српском 

језику, ћириличким писмом и на русинском језику и писму русинске националне мањине. 

 

 

III. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

  

Савет месне заједнице 

Члан 15. 

 Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице. 

 Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу 

општег и једнаког изборног права, у складу са статутом месне заједнице и овом одлуком. 

Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је навршио 

18 година живота,  има право да бира и да буде биран у Савет месне заједнице. 

За члана Савета месне заједнице, може бити изабран пунолетан, пословно способан грађанин који 

има пребивалиште на територији месне заједнице у којој је предложен за члана Савета месне заједнице. 

 Председника и заменика председника Савета месне заједнице бира Савет из реда својих чланова, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.  

 

1.  Чланови Савета месне заједнице 

 

Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 16. 

Савет месне заједнице може имати најмање 7, а највише 9 чланова. 

Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице. 

 Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

 

Територијални принцип 

 

Члан 17. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

 

Примена територијалног принципа 

 

Члан 18. 

У сеоским месним заједницама које су основане за једно село избор чланова Савета месне заједнице 

врши се по правилу тако што се утврђује јединствена изборна листа кандидата за цело подручје месне 

заједнице. 

Статутом месне заједнице може се прописати да поједини засеоци имају своје чланове у Савету 

месне заједнице. 

У складу са територијалним принципом, у случају из става 2. овог члана, сваки заселак бира своје 

чланове Савета месне заједнице, у складу са бројем који је одређен Статутом месне заједнице. 
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2.  Расписивање избора 

 

Председник Скупштине општине 

 

Члан 19. 

 Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

  

Рокови за расписивање избора 

 

Члан 20. 

Избори за чланове Савета месне заједнице морају се спровести најкасније 30 дана пре краја мандата 

чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када почињу да теку 

рокови за вршење изборних радњи. 

Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за народне 

посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине општине мора 

прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и за изборе за Савет 

месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. ове одлуке 

 

Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице 

 

Члан 21. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 20 грађана са пребивалиштем на 

подручју месне заједнице.  

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Изабрани кандидати 

 

Члан 22. 

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља. 

 

IV. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 23. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница, бирачка комисија и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа 

донетих на основу закона, Статута општине, одредаба ове одлуке и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење избора и да 

достављају податке који су им потребни за рад. 

 

Изборна комисија 

за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 

Члан 24. 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: 

Изборна комисија) обавља послове који су одређени овом одлуком. 
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Састав Изборне комисије 

 

Члан 25. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на предлог 

одборничких група у Скупштини општине, сразмерно броју одборника.  

Састав Изборне комисије мора да одражава политичку структуру скупштине у погледу одборничких 

група и коалиција. 

Ниједна политичка странка или коалиција не може имати више од половине чланова Изборне 

комисије. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Изборне 

комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 

Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије именују се 

лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, са најмање три година радног искуства у струци. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, као и 

пребивалиште на територији Општине. 

Надлежност Изборне комисије 

 

Члан 26. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши следеће 

послове: 

1) стара се о законитости спровођења избора; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке комисије и именује њихове чланове; 

4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: 

Упутство); 

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета 

месних заједница: 

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

8) проглашава пријаву кандидата; 

9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички 

их предаје бирачким комисијама; 

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

Бирачка комисија 

 

Члан 27. 

Бирачку комисију чине председник и два члана. 

Председник и чланови бирачке комисије имају заменике. 

Бирачку комисију именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање 

избора. 

Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани који имају 

изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 132 

 

 

 

 
Члановима Бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачкој комисији кад 

прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и  именовањем за члана Изборне и Другостепене 

изборне комисије. 

Предлагање чланова бирачке комисије 

 

Члан 28. 

 Председници бирачких комисија, заменици председника, чланови и заменици чланова бирачких 

комисија именују се на предлог одборничких група у Скупштини општине. 

 Одборничке групе које не припадају скупштинској већини предлажу једног члана и његовог 

заменика. 

Надлежност бирачке комисије 

 

Члан 29. 

Бирачка комисија непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује 

резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и овом Одлуком. 

Бирачка комисија се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 

Ближа правила о раду бирачке комисије одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у року 5 

дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

Ограничења у именовању чланова бирачке комисије 

 

Члан 30. 

Исто лице не може истовремено да буде члан две бирачке комисије. 

Чланови бирачке комисије и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за члана 

Савета месне заједнице. 

Чланови и заменици чланова Изборне комисије, бирачке комисије и Другостепене изборне комисије 

не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној 

закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као 

ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и 

штићеника. Ако је бирачка комисија састављена супротно одредби става 3. овог члана, бирачка комисија 

се распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова бирачких комисија имају иста права и одговорности као и чланови које замењују. 

Право гласа у бирачкој комисији има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 

 

Замена члана бирачке комисије 

 

Члан 31. 

            Замену члана бирачке комисије врши Изборна комисија најкасније пет дана пре дана одржавања 

избора. 

Приликом именовања и замене чланова бирачке комисије, Изборна комисија ће по службеној 

дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. oве одлуке. 

 

Другостепена изборна комисија 

 

Члан 32. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 

комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  

У погледу утврђивања састава Другостепене изборне комисије, примењују се одредбе ове Одлуке 

које се односе на Изборну комисију. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 

 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 133 

 

 

 

 
Рад Другостепене изборне комисије 

 

Члан 33. 

Другостeпену изборну комисију чине председник и четири члана. 

Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у 

раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Другостпена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 

Председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије морају да имају стечено 

високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног 

искуства у струци. 

Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се на период од 4 године и 

могу да буду поново именовани. 

 

Стручна административна и техничка помоћ 

 

Члан 34. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ при 

обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких комисија. 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 

 

Рок за подношење пријаве кандидата 

 

Члан 35. 

           Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора у месној 

заједници. 

 

Садржина пријаве кандидата 

 

Члан 36. 

          Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 

          Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и писмима 

националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 

 

Образац пријаве предлога кандидата 

 

Члан 37. 

           Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који садржи:  

           1) име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, адреса становања и потпис бирача да подржава 

предлог кандидата за члана Савета месне заједнице; 

          2) име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис кандидата. 

           Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и: потврду о 

изборном праву и потврду о пребивалишту. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, које је 

дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
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Недостаци у пријави предлога кандидата  

 

Члан 38. 

           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, донеће 

одлуку о одбацивању пријаве. 

           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који онемогућују 

његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, закључак којим се 

подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка, отклони те 

недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин отклањања недостатака. 

           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно ако утврди 

да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у наредних 48 часова одлуку 

о одбијању проглашења предлога кандидата. 

 

Проглашење предлога кандидата 

 

Члан 39. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у року од 

24 часа од пријема предлога. 

           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 

кандидату без одлагања. 

           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана Савета месне 

заједнице. 

 

Обустављање поступка избора  

 

Члан 40. 

           У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од броја чланова 

Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора 

чланова за Савет месне заједнице. 

           Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. овог 

члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 

  

VI. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА 

 

Садржина изборне листе кандидата 

 

Члан 41. 

            Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге кандидата, са 

личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту. 

            У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у складу са 

чланом 18. ове одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне заједнице и садржи 

све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 

пребивалишту. 

            Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 

проглашавања. 

            Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице у 

случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 

            Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и објављује 

их ''Службеном листу општине Жабаљ'', најкасније 10 дана пре дана одржавања избора. 

            Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и објави и 

на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 135 

 

 

 

 
            Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице објави на 

српском језику, ћириличким писмом и на русинском језику и писму русинске националне мањине. 

 

 

VII. БИРАЧКА МЕСТА 

 

Надлежност за одређивање бирачких места 

 

Члан 42. 

            Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Жабаљ'' и на огласној табли 

месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 20 дана пре дана одржавања 

избора. 

            Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са Општинском управом. 

Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за народне 

посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета месне заједнице 

одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у складу са сагласношћу 

из члана 20. став 4. ове одлуке. 

  

Начин одређивања бирачких места 

 

Члан 43. 

            Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 

            Бирачко место може да обухвати подручје једног насељеног места или дела насељеног места. 

             За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког 

места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

            За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само изузетно и 

просторије у приватној својини. 

            Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне заједнице 

или члана његове породице. 

            Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно особама 

са инвалидитетом. 

Гласање бирача 

 

Члан 44. 

 На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 

 Гласање је тајно и врши се заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 

 

 

VIII. БИРАЧКИ СПИСКОВИ 

 

Упис и промене у бирачком списку 

 

Члан 45. 

            Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача који нису 

уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог закључења, односно 

најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
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Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 

Члан 46. 

            Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Жабаљ'' коначан број бирача за 

сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 

 

 

IX. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 

 

Члан 47. 

           Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на 

коме бирач гласа, врши Општинска управа истицањем обавештења на огласној табли месне заједнице и на 

другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

            Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора у месној 

заједници. 

 

X. ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Обезбеђивање изборног материјала 

 

Члан 48. 

            Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа за сваку 

бирачку комисију, у складу са Упутством. 

  

Употреба језика и писама 

 

Члан 49. 

           Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст гласачког 

листића, текст обрасца записника о раду бирачке комисије и текст уверења о избору за члана Савета месне 

заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

           Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 

гласачког листића, текст обрасца записника о раду бирачке комисије и текст уверења о избору за члана 

Савета месне заједнице штампају се и на русинском језику и писму русинске националне мањине. 

 

XI. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

 

Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 

Члан 50. 

 По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 

затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

 Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Жабаљ'', на званичној интернет 

презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  

 

 

XII. НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 

 

Домаћи и страни посматрачи 

 

Члан 51. 

            Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области заштите људских и 

мањинских права, као и заинтересоване међународне и стране организације и удружења којa желе да прате 
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рад органа за спровођење избора, подносе пријаву Изборној комисији најкасније пет дана пре дана 

одржавања избора, на обрасцу који прописује Изборна комисија. 

             За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу да пријаве највише два посматрача. 

            За праћење рада појединих бирачких комисија посматрачи  могу да пријаве највише једног 

посматрача. 

  

Овлашћење и акредитације посматрача 

 

Члан 52. 

            На основу констатације о испуњености услова за праћење рада Изборне комисије, односно бирачких 

комисија, Изборна комисија подносиоцу пријаве издаје одговарајуће овлашћење за праћење рада органа за 

спровођење избора. 

           Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе подносиоци пријаве чији посматрачи 

прате изборе. 

 

 

XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 53. 

           Средства за спровођење избора финансирају се из буџета Општине и могу се користити се: 

           - набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

           - накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

           - накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

           - накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

           - накнаде за рад запосленима у Општинској управи који су ангажовани на обављању послова 

спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

           - набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

           - превозничке, ПТТ и друге услуге. 

           Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, председник и 

секретар Другостепене изборне комисије. 

 

 

XIV. ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 

Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 

Члан 54. 

 Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова треба да 

буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим кандидатима.  

 Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали, 

или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачка комисија се распушта и именује нова, а 

гласање на том бирачком месту се понавља. 

 Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком 

месту. 

 У случајевима из става 1. и 2. овог члана, гласање се понавља у року од седам дана од дана 

одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  

 У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања.  
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Право на заштиту изборног права 

 

Члан 55. 

 Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног права, по 

поступку утврђеном овом одлуком. 

 

Приговор Изборној комисији 

 

Члан 56. 

 Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор Изборној 

комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања 

резултата избора. 

 Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или 

учињен пропуст. 

  

Рок за одлучивање по приговору 

 

Члан 57. 

 Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 

подносиоцу приговора. 

 Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 

  

Приговор против одлуке Изборне комисије 

 

Члан 58. 

 Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији у 

року од 24 часа од достављања решења. 

 Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у року 

од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

 Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору  најкасније у року од 48 

часова од дана пријема приговра са списима. 

 

Одлука Другостепене изборне комисије 

 

Члан 59. 

 Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 

предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће поништити избор 

члана Савета месне заједнице. 

 Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако утврђено 

чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом одлуком 

мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује поништени акт. 

 Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне заједнице, 

Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року од седам дана од 

утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним овом одлуком за 

спровођење избора. 

 Поновне изборе расписује Изборна комисија. 

 Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су поништени, осим 

кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 

 У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 

            Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  
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XV. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Конституисање Савета месне заједнице 

 

Члан 60. 

 Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 

 

Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 

Члан 61. 

 Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне заједнице у 

претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата избора, а ако он то не 

учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

 Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 

 Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова Савета 

месне заједнице. 

 

Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 

Члан 62. 

 Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови Савета. 

 

Примопредаја дужности 

 

Члан 63. 

 Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми изврши 

примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан примопредаје. 

 

 

XVI. НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 64. 

 Савет месне заједнице: 

 1) доноси статут месне заједнице; 

 2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

 4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

 5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне 

заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

 - у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне заједнице,  

 - у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана за 

решавање питања од њиховог заједничког интереса, 

 - сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и основних школа, 

социјално збрињавање старих лица и деце, 

 -  заштите и унапређење животне средине,  

 -  уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

 -  стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

 -  снабдевање и заштиту потрошача,  
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 - радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на подручју месне 

заједнице,  

 -  развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

 6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

 7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од интереса за 

грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке 

зборова грађана; 

 9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких 

потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

 10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и другим 

ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

 11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за 

здравствену и ветеринарску заштиту, 

 12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

 13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у случајевима 

из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. ове oдлуке и покреће иницијативу за избор новог члана Савета месне 

заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) учествује у одржавању зелених и других јавних површина за чије одржавање није донет Програм 

одржавања надлежног јавног комуналног предузећа; 

16) врши послове на самоорганизовању грађана у циљу надгледања усева од пољске штете и крађе; 

17) спроводи активности на уклањању амброзије са неуређених површина; 

18) врши сарадњу са сточарима везано за коришћење пашњака враћених селима;  

 15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом о 

оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

  

Поверавање појединих изворних послова месним заједницама 

 

Члан 65. 

Одлуком Скупштине општине, у складу са законом, може се појединим или свим месним 

заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то 

потребних средстава. 

При поверавању послова полази се од чињенице да ли су ти послови од непосредног и свакодневног 

значаја за живот становника месне заједнице. 

 

Ангажовање чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 66. 

 Ангажовање председника, заменика председника и чланова савета, као и чланова других органа 

месне заједнице на пословима из члана 64. ове oдлуке не подразумева стварање додатних финансијских 

обавеза месној заједници. 

 

Запослени у месној заједници 

 

Члан 67. 

 За обављање послова наведених у члану 64. oве одлуке, месна заједница може да запосли лице које 

заснива радни однос у месној заједници, у складу са законом, одлукама Општине и финансијском плану 

месне заједнице.  

 У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за запошљавање, да ли је потребно 

запошљавање лица на неодређено или одређено време или путем другог облика радног ангажовања, као и 

укупно потребан износ средстава за плате. 
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 Одлуку о пријему запосленог доноси Савет месне заједнице.  

 Запослени у месној заједници не могу бити истовремено и чланови органа месне заједнице. 

 

Распуштање Савета месне заједнице 

 

Члан 68. 

 Савет месне заједнице може се распустити ако: 

 1) не заседа дуже од три месеца; 

 2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана утврђивања коначних резултата 

избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке; 

 3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине. 

 Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на предлог Општинског 

већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

 Председник Скупштине општине, расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана од 

ступањана снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања избора до датума 

одржавања избора не може протећи више од 45 дана.  

  

Повереник општине 

 

Члан 69. 

 До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице обавља 

повереник Општине кога именује Скупштина општине, истовремено са доношењем одлуке о распуштању 

савета месне заједнице из члана 68.став 2. ове oдлуке. 

 

Обављање административно-техничких и финансијско-материјалних послова 

Члан 70. 

Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 

 

Организовање рада Општинске управе у месној заједници 

 

Члан 71. 

 За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, посебно у вези са остваривањем 

права грађана, може се организовати рад Општинске управе у месним заједницама. 

 Послове из става 2. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује председник Oпштине на 

предлог начелника Oпштинске управе. 

 

 

XVII. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Престанак мандата члану Савета месне заједнице 

 

Члан 72. 

 Члану Савета месне заједнице престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 

1) доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице; 

2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање 

шест месеци; 

3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 

4) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице; 

5) ако наступи смрт члана Савета месне заједнице; 

6) подношењем оставке; 
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Оставка члана Савета месне заједнице 

 

Члан 73. 

 Члан Савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници Савета, а између две седнице 

подноси је у форми оверене писане изјаве. 

 После подношења оставке, Савет месне заједнице без одлагања, на самој седници (усмена оставка) 

или на првој наредној седници (писана оставка)  констатује да је члану Савета престао мандат и о томе 

одмах обавештава председника Скупштине општине. 

 

 Када члану Савета престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 

првом следећем кандидат са највећим бројем гласова. 

 

Ако престане мандат више од половине чланова Савета  наступањем случаја из члана 72. став 1. 

тачка 2) до 6) ове одлуке, а нема кандидата за доделу мандата, председник Скупштине општине расписује 

изборе за недостајући број чланова Савета, у року од 15 дана од пријема обавештења из става 2. овог члана. 

 

Члановима Савета избараним у поступку из става 3. и 4. мандат траје до истека мандата Савета Месне 

заједнице.  

 

 

XVIII. СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 

 

Члан 74. 

 Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела, а у циљу припреме, 

разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице. 

 Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова, надлежност, мандат, као и друга 

питања од значаја за њихов рад. 

 

 

XIX. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Финансирање месне заједнице 

 

Члан 75. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

 - средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

 - средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

 - донација, поклона и других законом прописаних начина; 

 - прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

 - других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 

Финасијски план месне заједнице мора бити у складу са Одлуком о буџету Општине. 

 

Финансијски план и завршни рачун 

 

Члан 76. 

 Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 

 У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 

 Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања одлуке 

о буџету Општине. 

 На финасијски план месне заједнице сагласност даје Општинско веће, у складу са одлуком о буџету. 

 Савет месне заједнице  усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
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 Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет презентацији 

Општине. 

 Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице. 

 

Извештај о раду месне заједнице 

 

Члан 77. 

 Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави Општинском већу 

и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу годину, као и извештај о 

коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

 Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, као и 

буџетска инспекција Општине. 

 

Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 

Члан 78. 

 На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је дужан 

да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за наредну годину у 

роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за наредну годину. 

 

 

XX. САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Сарадња са другим месним заједницама 

 

Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим месним 

заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је Општинском 

већу. 

 

Сарадња са општином и њеним институцијама 

 

Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и другим 

предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 

 

Сарадња са удружењима  

 

Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у 

интересу месне заједнице и њених грађана. 

 

 

XXI. НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице 

 

Члан 82. 

 Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице 

пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.  

 Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који сматра да 
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није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у Службеном листу општине 

Жабаљ.  

 Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана од 

објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта. 

 

Указивање Савету месне заједнице на предузимање одговарајућих мера 

 

Члан 83. 

 Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статутом, актом о 

оснивању месне заједнице или другим општинским прописом, указаће на то савету месне заједнице ради 

предузимања одговарајућих мера. 

 Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, председник 

општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем у Службеном 

листу општине Жабаљ. 

 Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања активности месне 

заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом месне заједнице, 

одлуком о буџету или законом. 

 

XXII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Правни континуитет месних заједница 

 

Члан 84. 

Месне заједнице основане у складу са Одлуком о оснивању месних заједница (''Службени лист 

општине Жабаљ'' 5/2013 – пречишћен текст) настављају са радом и дужне су да у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке ускладе своје статуте са Статутом општине и овом Одлуком. 

 

Спровођење нових избора за Савете месних заједница 

 

Члан 85. 

Избори за Савет месне заједнице, у складу са овом Одлуком и усклађеним статутом месне заједнице, 

спровешће се од наредних редовних избора за чланове Савета месних заједница. 

До спровођења избора из става 1. овог члана, Савет месне заједнице наставља са радом до истека 

мандата.  

Престанак важења Одлуке о месним заједницама 

Члан 86. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама (''Службени лист 

општине Жабаљ'' 5/2013 – пречишћен текст). 

 

Ступање на снагу 

Члан 87. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Жабаљ. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:02-30/2019-I 

       ПРЕДСЕДНИК  

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 4. став 3, а у вези  члана 3. став 1. тачка 8. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник Републике Србије", број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 19. став 

1. тачка 2. и члана 42. став 1. тачка 21.Статута општине Жабаљ („Сл. лист општине Жабаљ", бр. 4/2019), 

Скупштина општине Жабаљ на 31. седници  одржаној    25.03 2019. године донела је: 

 

ОДЛУКУ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се услови и начин обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења 

(у даљем тексту: делатност јавног осветљења) на територији oпштине Жабаљ, права и обавезе вршиоца 

комуналне делатности, обим и квалитет комуналних услуга, финансирање, начин вршења надзора над 

обављањем делатности јавног осветљења и друга питања која су од значаја за обављање делатности. 

 

Члан 2. 

Комунална делатност јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и 

инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. 

 

Јавно осветљење је, у смислу ове одлуке, систем објеката, уређаја и инсталација за осветљавање површина 

јавне намене. 

                     

Површине јавне намене су, у смислу ове одлуке, улице, тргови, мостови, паркови, пешачке површине поред 

стамбених и других објекта, јавни паркинзи и јавне зелене површине у насељима, спортски и објекти за 

рекреацију у јавној својини, гробља, уређена речна обала и друге површине на којима је планским 

документом предвиђена изградња објеката и инсталација јавног осветљења. 

                     

                                                              II. НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

Члан 3. 

  Комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења на територији општине Жабаљ 

поверава се Јавном комуналном предузећу Чистоћа Жабаљ (у даљем тексту: ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ), а део 

који се односи на вршења услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења поверава 

се привредном друштву „ENEF energetska efikasnost“ doo из Новог Сада, Булевар ослобођења 127/4, a сходно 

уговору о јавном приватном партнерству број 404-31/2016-II, са роком важења до 01.02.2030. године. 

 

Члан 4. 

Делатност одржавања јавног осветљења обавља се према годишњем Програму обављања делатности јавног 

осветљења (у даљем тексту: Програм) који, поред садржине одређене законом и одлуком о оснивању ЈКП „ 

Чистоћа“ Жабаљ, садржи нарочито врсту, обим, начин и динамику радова и послова на одржавању, 

адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног осветљења, укупну вредност планираних послова и 

утрошка електричне енергије, предрачун накнаде за извршавање послова из програма и друго.  

   

Програм из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ и доставља га Скупштини 

општине Жабаљ у року који је одређен законом и одлуком о оснивању ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за достављање  

годишњег програма пословања.   

 

Програм из става 1. овог члана сматра се донетим када на њега сагласност да Скупштина општине Жабаљ. 
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Члан 5. 

ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ дужно је да послове комуналне делатности јавног осветљења обавља у складу са 

законом и важећим прописима, да објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења одржава у стању 

функционалне оспособљености за трајно и континуирано обезбеђење јавног осветљења (набавља и врши 

замену сијалица, осигурача, пригушница, протектор светиљки, кондензатора, упаљача за сијалице и др.) и да 

обезбеди услове за редовно снабдевање јавног осветљења. 

 

ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ дужно је да врши набавку, монтира, демонтира, одржава и складишти уређаје за 

декоративно осветљење, као и да обезбеди услове за снабдевање електричном енергијом уређаја за 

декоративно осветљење.                          

Члан 6. 

Насељена места могу се декоративно осветљавати поводом државних и верских празника, културних и 

спортских приредби и манифестација, на основу одлуке Општинског већа општине Жабаљ ( у даљем тексту: 

Општинско веће).  

 

 Објекти и амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, административни, 

привредни или други значај могу се трајно декоративно осветљавати, на основу одлуке Општинског већа 

општине Жабаљ. 

 

Општинско веће доноси одлуку из става 1. и 2. овог члана на основу предлога ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ или 

Савета месне заједнице, уз који се прилаже пројекат декоративног осветљавања, који израђује или прибавља 

ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ. 

 

ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ дужно је да инсталације и уређаје за декоративно осветљавање из става 1. овог члана 

уклони у року од 15 дана после празника, приредбе или манифестације. 

                   

Члан 7. 

Општина Жабаљ дужна је да благовремено закључи уговор са надлежном електропривредним друштвом о 

испоруци електричне енергије за јавно осветљење и да редовно и уредно испуњава обавеза из уговора.   

                   

Уговором из става 1. овог члана ближе се уређује начин снабдевања, рокови плаћања, као и друга питања од 

значаја за функционисање јавне расвете. 

                                

Члан 8. 

 Забрањено је: 

                     1) уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и инсталација 

јавног осветљења; 

   2) разбијање сијалица, лампиона или изолатора на објектима и инсталацијама јавног 

осветљења;                    

                     3) неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења;                         

                       4) неовлашћено постављање рекламних паноа на објекте јавног осветљења; 

                       5) неовлашћено причвршћивање ствари и лепљење плаката на објекте јавног осветљења.                                                  

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

                     

                                                                    Члан 9. 

 Средства за обављање и развој делатности јавног осветљења обезбеђују се из: 

1) прихода буџета града;                         

2) наменских средстава других нивоа власти; 

3) других извора у складу са законом. 
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Члан 10. 

 Средства за обављање и развој делатности, односно обављање послова из члана 2. став 1. ове одлуке, 

обезбеђују се у буџету општине, као и из других извора у  

складу са законом, а на основу Програма и то за следеће намене:                           

                          1) одржавање, адаптацију, реконструкцију и изградњу објеката, уређаја и инсталација јавног 

осветљења; 

                          2) трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења;                     

                       3)трошкове декоративног осветљења (прибављање, монтирање, демонтирање, одржавање и 

складиштење уређаја за декоративно осветљење и др.); 

                       4)трошкове за снабдевање електричном енергијом, и                         

                       5)остале трошкове обављања делатности.       

 

IV. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 11. 

 ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ  дужно је да у средствима јавног информисања или на други погодан 

начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће 

настати или могу настати у обављању делатности јавног осветљења, најкасније 24 сата пре очекиваног 

прекида у обављању делатности.  

Члан 12. 

 У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

делатности јавног осветљења, ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ дужно је да одмах о томе обавести Општинско веће и 

да истовремено предузме мере за отклањање поремећаја. 

 

Уколико ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ не предузме мере за отклањање поремећаја у року који одреди Општинско 

веће, исто ће предузети мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена, на 

терет ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ. 

 

По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности јавног осветљења, односно по 

утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове делатности, Општинско веће је дужно да предузме 

следеће мере: 

                     1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида 

настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, 

односно ненадокнадива штета; 

                     2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

                   3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету. 

Члан 13. 

 У случају наступања непланираних, односно неочекиваних поремећаја или прекида у обављању делатности 

јавног осветљења, ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ. дужно је да обезбеди осветљење јавних површина по следећем 

реду првенства: 

 

1) јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значаја; 

2) јавно осветљење тргова;                       

3) јавно осветљење улица; 

4) јавно осветљење пешачких стаза;                     

5) јавно осветљење спортских објеката. 
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V. НАДЗОР 

 

Члан 14. 

Нaдзoр нaд извршaвaњeм oдрeдaбa oвe oдлукe врши одељење надлежно  зa кoмунaлнe пoслoвe. 

 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши  орган управе надлежан за послове 

комуналне инспекције. 

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које обавља комуналну 

делатност обезбеђења јавног осветљења, ако: 

        1) не обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења на прописан начин (члан 5.Одлуке);                   

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара, казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из 

става 1. овог члана. 

Члан 16. 

Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:     

         1. уклања, руши, и оштећује на било који начин објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења (члан 

8. став 1. тачка 1. Одлуке); 

        2. разбија сијалице, лампионе или изолаторе на објектима и инсталацијама јавног осветљења (члан 8. 

став 1. тачка 2. Одлуке); 

        3.  неовлашћено прикључује на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења (члан 8. став 1. тачка 3. 

Одлуке);                          

        4.  неовлашћено поставља рекламне паное на објекте јавног осветљења (члан 8. став 1. тачка 4. Одлуке); 

       5.  неовлашћено причвршћује ствари и лепи плакате на објекте јавног осветљења  (члан 8. став 1. тачка 5. 

Одлуке).                                                 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара, казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из 

става 1. овог члана. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара, казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог члана. 

 

                                    

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 35-24/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

 

 

 

 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 149 

 

 

 

 
На основу члана 146. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013 -УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), 

члана 40. Закона о оглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016) и члана 42. став 1 тачка 6. Статута 

општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, бр. 4/2019),  Скупштина општине Жабаљ, је на 31. 

седници дана 25.03. 2019. године донела 

ОДЛУКУ 

О ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Одлуком о постављању монтажних, огласних и других објеката на територији општине Жабаљ (у даљем 

тексту: одлука) уређује се поступак, начин и услови за постављање и уклањање мањих монтажних објеката 

привременог карактера (у даљем тексту: монтажни објекти) на јавним и другим површинама, огласних 

објеката на отвореноj површини (у даљем тексту: огласни објекти), надстрешница за склањање људи у 

јавном саобраћају, балон хала спортске намене као и заузимање јавне површине на други начин, на 

територији општине Жабаљ. 

Монтажни објекти  

Члан 2. 

Под монтажним објектима у смислу ове одлуке, подразумевају се објекти монтажне или монолитне 

конструкције, који служе за обављање привредних и других делатности и за задовољавање других потреба 

грађана, и то:  

1) киосци;  

2) баште;  

3) пултови за излагање воћа и поврћа;  

5) пултови за продају лубеница и диња; 

6) расхладни уређаји; 

7) апарати за кокице и друге печењарске производе; 

8) покретне тезге; 

9) објекти за извођење забавних програма;  

10) објекти за одржавање културних и других манифестација;  

11) телефонске говорнице и поштански сандучићи;  

12) други објекти и уређаји односно покретни мобилијар (јарболи, држачи за бицикле, жардињере, објекти 

на дечијим игралиштима, стубови, кугле, ограде и сл).  

Огласни објекти  

Члан 3. 

Под огласним објектом, у смислу ове одлуке, подразумева се средство за оглашавање помоћу кога се 

пословно име, личност, активност или услуга правног лица, предузетника или физичког лица препоручује 

или чини доступном примаоцу и постављају се на отвореној површини. 

Отворена површина, у смислу ове одлуке јесте површина која се налази изван затвореног простора која је 

доступна јавности, односно неодређеном броју прималаца и то: јавна површина, друга површина и спољна 

површина објекта. 

Члан 4 

Средства за оглашавање могу бити: плакатно место као објекат за слободно оглашавање, средства за 

оглашавање којима се врши оглашавање као делатност и средства за оглашавање за сопствене потребе. 

Под средством за оглашавање којим се врши оглашавање као делатност, у смислу ове одлуке, подразумева 

се билборд (рекламни пано) и друго средство којим се врши оглашавање као делатност на којима привредна 

друшта, друга правна лица и предузетници регистровани за обављање делатности рекламирања односно 

маркетинга у комерцијалне сврхе рекламирају делатност, производе и услуге трећих лица или пружају 

услуге сервисних информација. 
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Под средством за оглашавање којим се врши оглашавање за сопствене потребе, у смислу ове одлуке, 

подразумевају се средства на којима привредна друшта, друга правна лица и предузетници рекламирају 

сопствену делатност: 

1. рекламне табле (светлеће ознаке, тотеми, дисплеји, појединачно слово и сл.), 

2. рекламна застава на посебно постављеном стубу 

3. транспарент 

4. рекламне ознаке на фасади и крову зграде 

5. друго средство за оглашавање којим се врши оглашавање за сопствене потребе. 

 

Заузимање јавне површине на други начин  

Члан 5. 

Под заузимањем јавне површине на други начин, у смислу ове одлуке подразумева се обезбеђивање 

несметаног функционисања градилишта, постављање скела, смештај огрева, грађевинског или другог 

материјала и други случајеви постављања предмета или ствари на јавној површини.  

Јавне површине  

Члан 6 

Под јавним површинама у смислу ове одлуке подразумевају се:  

1) изграђено грађевинско земљиште које је у општој употреби и то:  

- коловози, тротоари, пешачке и бициклистичке стазе и траке , пешачка острва, тргови, мостови;  

- аутобуска и такси стајалишта и паркиралишта;  

- површине испред и око аутобуских и железничких станица, бензинских пумпи;  

- јавне зелене површине, као и зелене површине између и око зграда, улични травњаци, паркови, скверови;  

- пијаце, гробља и простор испред улаза у гробља и  

- друге изграђене површине намењене за јавно коришћење,  

2) неизграђено грађевинско земљиште, које је одговарајућим планским актом одређено за уређење или 

изградњу јавних објеката или јавних површина, до привођења овог земљишта планираној намени.  

 

II НАЧИН И УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПРИВРЕМЕНОГ 

ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 

Програм  

Члан 7. 

На територији општине Жабаљ могу се постављати монтажни и други објекти у складу са Програмом за 

постављање монтажних и других објеката на јавним површинама  (у даљем тексту: Програм).  

Локације за постављање киоска и билборда и других средстава којима се врши оглашавање као делатност  на 

јавним површинама на територији општине Жабаљ утврђују се Програмом.  

Програм из става 1. овог члана доноси Општинско веће,  на предлог Стручне комисије коју образује 

Председник општине, на период од 10 година, с тим да у случају потребe Програм може бити измењен.  

Давање у закуп локација  

Члан 8. 

Давање у закуп локација на јавној површини у јавној својини општине Жабаљ за постављање монтажних 

објеката (киоска) и огласних објеката (билборда) врши се јавним надметањем.  

Локације из става 1 овог члана дају се у закуп на одређено време, на период до 5 година.  

Непосредна погодба  

Члан 9. 

Локације на јавној површини ради привременог постављања монтажних и огласних објеката из члана 8. став 

1. ове одлуке, могу се дати у закуп и непосредном погодбом, ако се постављање ових објеката врши за 

потребе државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне 

самоуправе и организација које обављају јавну службу и послују средствима у државној својини, као и у 

другим случајевима кад је то у општем интересу. 

Време трајања закупа и услове давања у закуп локације на јавној површини у случају из става 1. овог члана 

одређује Општинско веће на предлог  комисије из члана 7. ове одлуке. 
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Оглас за јавно надметање  

Члан 10. 

Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради давања у закуп локација из члана 8. став 1. ове 

одлуке, доноси Општинско веће, у складу са Програмом.  

Оглас о јавном надметању из става 1. овог члана садржи, нарочито:  

- опис и ближе податке о локацији;  

- врсту монтажног, огласног и другог објекта који се може поставити на конкретној локацији и врсту 

делатности која се у истом може обављати;  

- рок трајања закупа;  

- почетни износ закупнине;  

- обавезу учесника да уплати депозит; 

- место и време јавног надметања;  

- рок за подношење пријава и  

- друге услове.  

Члан 11. 

Почетни износ закупнине за коришћење локације, утврђује се у годишњем износу накнаде за заузеће јавне 

површине за текућу годину која се утврђује за монтажне објекте (киоске) и огласне објекте (билборде).  

Одржавање јавног надметања  

Члан 12. 

Јавно надметање се може одржати најраније 8 дана по објављивању огласа.  

Поступак јавног надметања спроводи Комисија коју образује председник општине. 

Стручне и административне послове везане за давање у закуп локација из члана 8. став 1. ове одлуке врши 

одељење надлежно за комуналне послове. 

Поступак јавног надметања  

Члан 13. 

Поступак јавног надметања спроводи се сходном применом одредаба одлуке, којом је уређено давање у 

закуп грађевинског земљишта јавним надметањем.  

Записник о раду и предлог решења  

Члан 14. 

На основу записника, Комисија сачињава образложени предлог решења за давање у закуп локације из члана 

8. став 1. ове одлуке које доставља Општинском већу у року од 5 дана од дана јавног надметања. 

Решење о давању у закуп локације 

Члан 15. 

 Након спроведеног поступка јавног надметања Општинско веће на основу образложеног предлога 

Комисије, доноси решење о давању у закуп локације из члана 8. став 1. ове одлуке. 

Уговор о закупу локације  

Члан 16. 

Након доношења решења о давању у закуп локације из члана 8. став 1. ове одлуке, а најкасније  у року од 7 

дана, председник општине закључује уговор о давању у закуп локације из члана 8. став 1. ове одлуке. 

Уговор из става 1. овог члана одређује се локација, површина, намена висина закупнине и рокови плаћања, 

време коришћења локације, услови за раскид уговора, начин решавања спорова, забрана давања локације у 

подзакуп и друго. 

Уколико најповољнији понуђач у наведеном року не закључи уговор, сматраће се да је одустао од локације и 

уговор се закључује са следећим најповољнијим понуђачем. 

 

III ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  

Члан 17. 

Монтажни и други објекти и предмети могу се привремено постављати на јавним површинама односно 

огласни објекти на отвореној површини, под условом да се обезбеди сигурност пешака, моторних возила и 

других учесника у саобраћају, заштита културно-историјских споменика и добара од општег интереса и 

очување и унапређење изгледа насеља, а нарочито доминантне и карактеристичне визуре насељеног места.  
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Одобрење  

Члан 18. 

Решење којим се одобрава привремено постављање монтажних, огласних и других објеката или предмета (у 

даљем тексту: одобрење), доноси одељење општинске управе надлежно за комуналне послове (у даљем 

тексту: Одељење) на основу писменог захтева за издавање одобрења за постављање монтажног објекта, 

огласног и другог објекта (у даљем тексту: захтев). 

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ (у даљем тексту „Чистоћа“) одобрава постављање покретних 

тезги, објеката за извођење забавних програма и објеката за одржавање културних и других манифестација, у 

време празника из члана 41. ове одлуке и у време одржавања културних и других манифестација. 

Лице које је добило одобрење  из става 1. и 2. овог члана, дужно је да мањи монтажни, огласни и други 

објекат или предмет постави у складу са добијеним одобрењем и да исти користи према утврђеној намени, а 

по истеку времена на који је издато одобрење/уговор, објекат уклони и јавну површину врати у првобитно 

стање.  

 

Захтев  

Члан 19. 

Подносилац уз захтев подноси:  

1) доказ о регистрованој делатности на начин утврђен важећим прописима;  

2) пројекат, проспект са гаранцијом и лиценцама произвођача, односно извођача радова на постављању, 

односно технички цртеж у одговарајућој размери, који садржи исказане мере, односно димензије које 

објекат или уређај заузима на јавној површини и мере које одређују положај објекта или уређаја у односу на 

друге елементе јавне површине (коловоз, пешачки прелаз, јавни паркинг и сл.), као и начин на који се 

објекат или уређај поставља на јавну површину односно фотографију са мерама које дефинишу величину 

објекта у простору, у зависности од врсте објекта који се поставља;  

3) уговор о закупу локације на јавној површини за монтажне и огласне објекте из члана 8. став 1. ове одлуке; 

4) доказ да нема неизмирених обавеза по основу накнаде за заузеће јавне површине из ранијег периода; 

5)сагласност за постављање монтажног, огласног и другог објекта, уређаја или предмета са техничким 

условима за постављање које издаје јавно предузеће којем је поверено одржавање чистоће на површинама 

јавне намене и одржавање јавних зелених површина; 

6) доказ о плаћеној локалној административној такси;  

7) друге доказе у зависности од врсте монтажног, огласног или другог објекта.  

Захтев обавезно садржи време на које се тражи постављање мањег монтажног објекта, огласног и другог 

објекта, и површину коју заузима исти објекат или предмет.  

 

Члан 20.  

Јавно предузеће којем је поверено одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних 

зелених површина, односно „Чистоћа“ издаје сагласност са техничким условима за постављање монтажног, 

огласног и другог објекта, уређаја или предмета на јавној површини у складу са овом Одлуком и другим 

прописима. 

 

Време на које се одобрава постављање  

Члан 21. 

Време на које се одобрава постављање монтажног објекта, огласног објекта и другог објекта утврђује се у 

зависности од врсте објекта и оно, по правилу, не може бити дуже од пет (5) година.  

Уколико је уговором о закупу локације та локација дата у закуп, постављање монтажног, огласног и другог 

објекта се одобрава на време које одговара дужини трајања закупа јавне површине, али не дуже од пет 

година.  

Изузетно од одредаба става 1. овог члана, монтажни и други објекти који нису посебно набројани у овој 

одлуци, а имају карактер привременог објекта или је њихово постављање дозвољено одлукама надлежних 

органа, могу се поставити и на дужи период зависно од њихове намене.  

Одредбе става 3. овог члана односе се и на телефонске говорнице, које у складу са овом одлуком поставља 

надлежно јавно предузеће.  
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У случајевима из става 3. и 4. овог члана рок утврђује Општинско веће уз прибављено мишљење Стручне 

комисије.  

 

Жалба  

Члан 22. 

На решење надлежног органа може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана од дана пријема 

решења.  

 

Уклањање са јавне и отворене површине  

Члан 23. 

По истеку времена утврђеног одобрењем односно уговором, монтажни, огласни и други објекат се мора 

уклонити, а јавна површина довести у првобитно стање.  

Монтажни, огласни и други објекат ће се уклонити са јавне површине и отворене површине и пре 

истека времена утврђеног одобрењем односно уговором, ако власник објекта:  

- не измири обавезе по уговору о закупу локације на јавној површини дуже од три месеца од дана настале 

обавезе;  

- не постави монтажни, огласни и други објекат у складу са издатим одобрењем односно уговором;  

- монтажни, огласни и други објекат користи супротно утврђеној намени.  

Монтажни, огласни и други објекат ће се уклонити са јавне површине пре истека времена утврђеног 

одобрењем односно уговором, у случају:  

- када се земљиште на коме је постављен објекат приводи планираној намени и  

- када се изводе радови на јавној површини.  

-брисања локација из Програма из члана 7. 

Одобрење односно уговор обавезно садржи обавезу лица коме је издато, да по престанку заузимања јавне 

површине исту доведе у првобитно стање.  

Ако у року од 8 дана по истеку рока утврђеног одобрењем, односно уговором о закупу, лице не уклони 

објекат са јавне површине уклањање ће бити извршено принудним путем на терет власника објекта. 

 

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА  

 

Киоск  

Члан 24. 

Киоск је монтажно-демонтажни објекат величине, по правилу,  до 10.5 m2, изграђен од материјала који је 

постојан на атмосферске утицаје, лак за одржавање, који служи за обављање занатско-услужних и других 

делатности и  испуњава  санитарно-техничке и амбијенталне  услове. 

У киоску се може обављати искључиво шалтерска продаја производа (штампа, дуван, папирна галантерија, 

књиге, школски прибор, играчке, бижутерија, лутрија и други производи у оригиналној амбалажи) и 

обављати трговачке, занатско-услужне и друге делатности, које не утичу штетно на животну средину.  

Киоск се поставља на готову подлогу (асфалт, бетон, камене плоче, дрво) а може се поставити и уклонити са 

локације у целини или у деловима. 

 

Киоск својим изгледом, обликом и бојом мора бити усклађен са простором у којем се поставља. 

На предњој страни киоска, изнад продајног пулта може се поставити склопива или фиксна конзолна тенда, 

максималне ширине 1,5m од ивице киоска и минималне висине 2,3m рачунајући од коте тротоара. Киоск се 

опрема потребним инфраструктурним инсталацијама. 

 

Опрему киоска обавезно  чини корпа за отпатке постављена непосредно уз киоск или иза киоска. 

 

Локације и услови за постављање киоска одређују се Програмом из члана 7. ове Одлуке. 

 

 

 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 154 

 

 

 

 
Уклањање киоска 

 

Члан 25. 

Поред случајева предвиђених чланом 23. ове одлуке, киоск се може уклонити и пре истека времена 

утврђеног решењем о одобрењу, уколико се локација на којој је постављен брише са списка локација за 

постављање монтажних објеката предвиђених Програмом.  

Члан 26. 

Уколико наступи смрт или инвалидност лица које је закључило уговор о закупу локације на јавној 

површини, одобрење за постављање киоска може се издати његовом брачном другу, деци или родитељима 

под условом да делатност коју ће у киоску обављати није у супротности са важећим Програмом уз 

потписивање анекса уговора о закупу локације.  

 

Башта  

Члан 27. 

Башта је објекат намењен угоститељској делатности који се поставља на јавној површини испред пословног 

простора у коме се делатност обавља, по правилу, у ширини објекта или дела објекта, који захвата пословни 

простор у коме се обавља угоститељска делатност.  

Власник, односно закупац пословне просторије (у даљем тексту: корисник) у циљу обављања угоститељске 

делатности може привремено да постави башту на јавној површини, на основу решења о одобрењу,  које 

издаје надлежно одељење општинске управе.  

Корисник је у обавези да по престанку права коришћења дела јавне површине, уклони башту са јавне 

површине и врати је у првобитно стање.  

Башта може бити отвореног типа и затвореног типа.  

 

Башта отвореног типа  

Члан 28. 

Башта отвореног типа је објекат намењен угоститељској делатности који се поставља на јавној површини 

испред пословног простора у коме се делатност обавља, по правилу, у ширини објекта или дела објекта, који 

захвата пословни простор у коме се обавља угоститељска делатност.  

Башта отвореног типа може се изузетно:  

- поставити изван ширине објекта, односно дела објекта који захвата пословни простор у коме се обавља 

угоститељска делатност, ако испред тог пословног простора не постоје технички услови за постављање 

летње баште, а власник, односно корисник пословног простора у суседном објекту, односно преосталом делу 

објекта није поднео захтев за прибављање одобрења,  

- проширити и изван ширине објекта, односно дела објекта који захвата пословни простор у коме се обавља 

угоститељска делатност, ако власник, односно корисник пословног простора у суседном објекту, односно 

преосталом делу објекта није поднео захтев за прибављање одобрења.  

 

Члан 29. 

На јавној површини башта се на захтев корисника може постављати и користити током целе календарске 

године уколико постоје услови утврђени овом Одлуком. 

Одобрење за постављање баште отвореног типа се издаје на период од једне године или на период од шест 

месеци уколико се башта у потпуности уклони након истека периода на који је одобрење издато и јавна 

површина врати у првобитно стање. 

Члан 30. 

Башта отвореног типа је објекат ненаткривен или наткривен сунцобранима, индустријском склопивом 

тендом или лаком конструкцијом израђеном од металних или дрвених монтажно-демонтажних елемената са 

кровним покривачем израђеним од лаког покривног материјала и ограђен лако покретном оградом или 

жардињерама са амбијенталним зеленилом. 

У башти отвореног типа не може се поставити роштиљ, ражањ, аудио уређај и није дозвољено извођење 

музике уживо. 
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Башта отвореног типа може бити постављена на јавној површини без платоа или на платоу. 

 

Плато за башту отвореног типа може бити на истој коти као тротоар или уздигнут највише до 0,16m од тла 

односно тротоара у циљу омогућавања сливања атмосферских вода и чишћења воденим млазом. 

 

Плато може бити поплочан бетонским плочама, декоративним бетонским елементима или опеком или на 

дрвеној конструкцији обложеној даскама. 

  

Башта отвореног типа може бити  наткривена под условом да се обезбеди минимална висина од 3,00m од 

платоа, односно јавне површине. 

 

Уколико се летња башта поставља на тротоар мора се обезбедити најмање 2,00m ширине тротоара за 

кретање пешака и најмање 3,00m слободне висине. 

 

Башта отвореног типа мора бити удаљена од коловоза или паркинг простора најмање 0,50m. 

 

Башта отвореног типа мора бити постављена тако да се не омета прилаз објектима и удаљена најмање 0,50m 

од ивице колског улаза у објекат. 

 

Уколико се у оквиру  баште отвореног типа постављају грејна тела, подносилац захтева за постављање  

баште отвореног  типа је дужан да прибави атест за грејна тела и извештај о прегледу и испитивању мера 

безбедности опреме, односно грејних тела, израђен од стране овлашћеног правног лица. 

 

Преглед грејних тела врши се периодично на позив корисника, а најмање једанпут годишње. 

 

Башта затвореног типа  

Члан 31. 

Башта затвореног типа је монтажно-демонтажни објекат привременог карактера, дрвене или металне 

конструкције, са испунама од прозирног материјала, у функцији обављања угоститељске делатности, који се 

поставља на јавној површини испред, иза или са стране угоститељског објекта или дела објекта у којем се 

обавља искључиво угоститељска делатност. 

Прозирне испуне из става 1. овог члана имају оквире, који могу бити од алуминијума, челика или дрвета, а 

постављају се тако да се обликом и материјалом уклапају у непосредно окружење.  

Башта затвореног типа се поставља највише до ширине угоститељског објекта.  

Башта затвореног типа може да се постави непосредно уз угоститељски објекат или као слободностојећа 

монтажно-демонтажна конструкција уз услов да се обезбеди минимална ширина пролаза од 3,00 м.  

Башта затвореног типа поставља се на подијум израђен од дрвета или легуре метала висине до 0,16м у циљу 

омогућавања сливања атмосферских вода и чишћења воденим млазом.  

Монтажно-демонтажни  кровни  покривач  баште затвореног типа мора да буде израђен од материјала на 

бази поликарбоната, дрвета, лима и сл.  

Башта затвореног типа не може да се постави ако је зграда испред које се поставља утврђена као културно 

добро или представља добро које ужива претходну заштиту, односно која се налази у просторним културно-

историјским целинама или целинама које уживају претходну заштиту. 

 

Члан 32. 

Башта затвореног типа поставља се у складу са:  

-прописаним техничким нормативима за ту врсту објекта,  

- пројектом  баште затвореног  типа са статичким прорачуном конструкције израђеним од стране лица са 

лиценцом одговарајуће струке, и  

- писаном изјавом подносиоца захтева за постављање баште затвореног типа о стабилности конструкције 

баште затвореног типа,  која се поставља на јавној површини, као и о безбедности и сигурности њених 

корисника.  
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За прикључење баште затвореног типа на комуналну и другу инфраструктуру, одобрење за прикључење 

издаје надлежни орган, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.  

Подносилац захтева за постављање баште затвореног типа уз захтев доставља писану изјаву о постављању 

грејних тела у оквиру баште затвореног типа.  

Уколико се у оквиру баште затвореног типа постављају грејна тела, подносилац захтева за постављање 

баште затвореног типа је дужан да прибави атест за грејна тела и извештај о прегледу и испитивању мера 

безбедности опреме, односно грејних тела, израђен од стране овлашћеног правног лица.  

Преглед грејних тела врши се периодично на позив корисника, а најмање једанпут годишње.  

У башти затвореног типа не може се поставити роштиљ, ражањ и није дозвољено извођење музике уживо. 

 

Башта затвореног типа мора испуњавати противпожарне услове у складу са законом и другим прописима. 

  

Забрана постављања баште  

Члан 33. 

Башта се не може поставити:  

- на јавним паркиралиштима; 

- у зони раскрснице где угрожава безбедност саобраћаја;  

- на стајалишту јавног превоза;  

- на правцу пешачког прелаза;  

- на правцу колског и пешачког улаза у зграду или двориште;  

- на траси противпожарног пута и на платоу за гашење пожара.  

 

Захтев за постављање баште  

Члан 34. 

Власник или закупац пословног простора подноси надлежном одељењу захтев за постављање баште:  

Уз захтев се подноси:  

1) извод из Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) као доказ о обављању угоститељске 

делатности;  

2) доказ да нема неизмирених обавеза по основу накнаде за заузеће јавне површине из ранијег периода;  

3) пројекат за башту затвореног типа са статичким прорачуном конструкције израђен од стране одговорног 

пројектанта са одговарајућом лиценцом, односно технички цртеж или скицу са техничким описом објекта за 

башту отвореног типа. 

4) сагласност са техничким условима за постављање на јавну површину коју издаје „Чистоћа“. 

 

Члан 35. 

Власник или закупац је обавезан да башту уклони о свом трошку најкасније у року од 8 дана од истека рока 

утврђеног решењем-одобрењем за постављање баште.  

 

Члан 36. 

Када захтев за постављање баште подноси власник угоститељског објекта у циљу обављања угоститељске 

делатности, одобрење се може донети на период до 1 године.  

Када захтев  за постављање баште подноси закупац пословних просторија у циљу обављања угоститељске 

делатности, одобрење се доноси на период утврђен уговором о закупу закљученим између закупца и 

закуподавца, а који не може бити дужи од 1 године. 

 

Пулт за излагање воћа и поврћа 

Члан 37. 

Пулт за излагање воћа и поврћа је монтажно-демонтажна конструкција која може да заузима највише 2m2 

јавне површине, а поставља се уз пословни простор ради излагања воћа и поврћа које се у пословном 

простору продаје.  

 

 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 157 

 

 

 

 
Пулт за излагање воћа и поврћа поставља се тако да задња страна пулта буде прислоњена уз излог пословног 

простора у коме подносилац захтева за постављање изложбеног пулта за излагање воћа и поврћа има 

регистровану делатност. 

 

Пулт за продају лубеница и диња 

         

           Члан 38. 

Пулт за продају лубеница и диња је монтажно-демонтажна конструкција која може да заузима највише 5m2 

јавне површине  или се за излагање и продају лубеница и диња користи прикључно возило. Пулт за продају 

лубеница и диња може се поставити на јавној површини у периоду од 1. јуна до 30. септембра текуће године.  

Одобрење за постављање пулта за продају лубеница и диња издаје се на захтев носиоца пољопривредног 

газдинства. 

 

Рaсхлaдни урeђajи  

Члaн 39. 

Расхладни уређај може бити једнокоморни и двокоморни. Уз пословни простор намењен продаји робе могу 

да се поставе највише два расхладна уређаја за продају индустријског сладоледа и кремова и продају 

освежавајућих напитака, уколико за то постоје просторне могућности. 

Одобрење за постављање расхладних уређаја из става 1. овог члана издаје се на захтев власника, односно 

закупца пословног простора испред кога се расхладни уређај поставља, односно на захтев дистрибутера, а уз 

сагласност власника, односно закупца пословног простора, за временски период на који се издаје одобрење. 

Испред киоска може се поставити највише један расхладни уређај за продају индустријског сладоледа и 

кремова, и један расхладни уређај за продају освежавајућих напитака. 

 

Aпaрaти зa кoкицe и другe пeчeњaрскe прoизвoдe  

 

Члaн 40. 

Апарат за кокице и друге печењарске производе (кестење, кукуруз), као и апарат за производе који се прже и 

печењара може се поставити на јавној површини под условом да заузме највише до 3m². 

При jeднaким услoвимa прeднoст имa пoднoсилaц зaхтeвa, кojи je први пoднeo зaхтeв.  

 

Покретне тезге 

Члaн 41. 

Покретна тезга је монтажна конструкција која може да заузима највише 2m2 јавне површине, а намењена је 

за излагање и продају робе пoвoдoм oбeлeжaвaњa држaвних, вeрских и других прaзникa, и тo:  

1) бoжићних и нoвoгoдишњих прaзникa у пeриoду oд 15. дeцeмбрa тeкућe гoдинe дo 15. jaнуaрa нaрeднe 

гoдинe;  

2) прaзникa Дана жена у пeриoду oд 6. дo 8. мaртa тeкућe гoдинe;  

3) ускршњих прaзникa у укупнoм трajaњу нajдужe 15 дaнa рaчунajући врeмe прe нaступaњa прaзникa и зa 

врeмe прaзникa и  

4) сеоских слава у укупном трајању најдуже 5 дана рачунајући време пре наступања сеоске славе и за време 

сеоске славе. 

При jeднaким услoвимa прeднoст имa пoднoсилaц зaхтeвa кojи je први пoднeo зaхтeв.  

 

Oбjeкти зa извoђeњe зaбaвних програма 

Члaн 42. 

Moнтaжни oбjeкaт зa извoђeњe зaбaвних прoгрaмa у смислу oдрeдaбa oвe oдлукe je скуп кoнструктивних 

eлeмeнaтa, урeђaja, aпaрaтa и другe oпрeмe кojи сe мoнтирajу и пoстaвљajу нa jaвну пoвршину рaди извoђeњa 

зaбaвних прoгрaмa (циркус, зaбaвни пaрк, aпaрaти зa зaбaву и сл.).  

Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање мoнтaжног oбjeкта зa извoђeњe зaбaвних прoгрaмa 

дужан је да одреди укупну површину коју објекат заузима. 
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Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање забавног парка дужан је да пре отпочињања рада 

забавног парка прибави Извештај о прегледу и испитивању мера безбедности опреме, односно објеката, 

апарата и уређаја,  који се користе у оквиру забавног парка, израђен од стране овлашћеног правног лица и да 

исти приложи уз захтев са изјавом да су сви елементи забавног парка безбедни за коришћење . 

 

Објекти за одржавање културних и других манифестација 

 

Члан 43 

На јавним површинама за потребе културних, спортских, хуманитарних и других манифестација и 

промоција могу се поставити и монтажно-демонтажни објекти и уређаји (бине, позорнице, пратећа и друга 

опрема за потребе одржавања манифестација и промоција). 

 

Уколико се за потребе културних, спортских, хуманитарних и других манифестација и промоција на јавној 

површини поставља бина, позорница или други монтажно-демонтажни објекат, организатор манифестације, 

односно промоције дужан је да пре отпочињања манифестације и промоције прибави Извештај о прегледу и 

испитивању мера безбедности бина, позорница или других монтажно-демонтажних објеката који се 

постављају на јавној површини, израђен од стране овлашћеног правног лица. 

 

Teлeфoнскe гoвoрницe и пoштaнски сaндучићи  

 

Члaн 44. 

Телефонске говорнице и  поштански сандучићи и постављају се на јавној површини у складу са распоредом 

места, који утврђује јавно предузеће у чијој је надлежности њихово постављање, уз сагласност „Чистоће“. 

Teлeфoнскe гoвoрницe и пoштaнски сaндучићи, кoje нa jaвнoj пoвршини пoстaвљa нaдлeжнo јaвнo 

прeдузeћe, мoгу бити слoбoднoстojeћи и зидни.  

Укoликo сe тeлeфoнскe гoвoрницe oднoснo пoштaнски сaндучићи пoстaвљajу нa jaвну пoвршину кao 

слoбoднoстojeћи, пoрeд пoднoшeњa дoкaзa прeдвиђeних члaнoм  19. oвe oдлукe, нaдлeжнo јaвнo прeдузeћe 

дужнo je дa уз зaхтeв прилoжи и сaглaснoсти jaвних прeдузeћa, кoja су влaсници oстaлих инстaлaциja сa 

кojимa сe инстaлaциje oвoг jaвнoг прeдузeћa дoдируjу или укрштajу.  

Tип и вeличинa, кao и нaчин пoстaвљaњa тeлeфoнских гoвoрницa прoписуje сe техничким нормативима за ту 

врсту објеката.  

Јавно предузеће из става 1. овог члана, дужно је да  телефонске говорнице и поштанске сандучиће одржава у 

исправном и уредном стању. 

 

Дечија и рекреациона игралишта 

Члан 45. 

Дечија и рекреациона игралишта, скејт-паркови и фитнес мобилијар састоје се од подлоге, реквизита и 

пратећег мобилијара (клупе, посуде за сакупљање отпада и сл.). 

 

Локације дечијих и рекреационих игралишта, скејт-паркова и фитнес мобилијара, као и врсте реквизита и 

пратећег мобилијара, утврђује „Чистоћа“. 

 

Дечија и рекреациона игралишта, скејт-паркове и фитнес мобилијар поставља и одржава „Чистоћа“ односно 

друго правно лице или предузетник. 

 

Изузетно од става 3. овог члана, дечија и рекреациона игралишта, скејт-паркове и фитнес мобилијар, у 

оквиру донације Општини, може поставити правно и физичко лице или предузетник, под условима и на 

начин које одреди „Чистоћа“. 

 

Правно лице или предузетник,  коме је поверено одржавање дечијих и рекреационих игралишта, скејт- 

паркова и фитнес мобилијара, дужно је да их одржава у исправном и уредном стању. 
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Други oбjeкти и урeђajи  

Члaн 46 

Украсне жардињере поставља  „Чистоћа“, коме је поверено одржавање јавне зелене површине у складу са 

својим планом. 

Изузетно од става 3. овог члана, украсне жардињере ван планираног места може да постави и правно лице 

или предузетник уз сагласност јавног предузећа коме је поверено одржавање јавне зелене површине. 

Правно лице или предузетник из става 1. и 2. овог члана дужно је да украсне жардињере одржава у 

исправном и уредном стању и негује биљне засаде у њима. 

 Стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека постављају се на јавној површини ради запречавања или 

усмеравања саобраћаја или заштите јавних зелених површина. 

Стубове, кугле, ограде и друге врсте запрека на јавној површини поставља и одржава јавно предузеће у чијој 

је надлежности одржавање јавне површине на којој се постављају. 

 

V ПOСEБНИ УСЛOВИ ЗA ПOСTAВЉAЊE OГЛAСНИХ OБJEКATA  

 

Oглaсни oбjeкти  

Члaн 47 

Oглaсни oбjeкти из члaнa 3. oвe oдлукe пoстaвљajу сe нa oтвoрeнoм   прoстoру рaди рeклaмирaњa и 

оглашавања у склaду са oвoм oдлукoм.  

 

Плакатно место 

Члaн 48 

Плакатно место је oбjeкaт зa слoбoднo oглaшaвaњe, кojи кoристe грaђaни и другa зaинтeрeсoвaнa лицa зa 

истицaњe плaкaтa, oглaсa, oбaвeштeњa и сличнo, рaди инфoрмисaњa и oбaвeштaвaњa o oдржaвaњу зaбaвних, 

културних и спoртских мaнифeстaциja, oбaвљaњу дeлaтнoсти и сличнo, кao и пoсмртнe плaкaтe и другe 

сличнe oглaсe и oбaвeштeњa.  

Нaбaвку, пoстaвљaњe и oдржaвaњe плакатног места из стaвa 1. oвoг члaнa врши „Чистоћа“ .  

Члaн 49 

Лeпљeњe плaкaтa и других рeклaмних и oглaсних пoрукa ниje дoзвoљeнo нa местима која нису прeдвиђeнa зa 

тe нaмeнe.  

 

Средства за оглашавање којима се врши оглашавање као делатност 

Билборди (рекламни панои) и друга средства за оглашавање 

 

Члан 50 

Билбoрди  и друга средства којима се врши оглашавање (нпр. електронски дисплеј без тона и слично) као 

делатност су oглaсни oбjeкти, кojи сe пoстaвљajу нa oтвoрeнoј површини рaди прeзeнтoвaњa, oбaвeштaвaњa 

и рeклaмирaњa у склaду сa Прoгрaмoм.  

Члан 51 

Локације за привремено постављање билборда и других средстава којима се врши оглашавање као делатност  

дају се на коришћење јавним надметањем сходном применом одредаба чл. 8. до чл. 16. ове одлуке, у складу 

са законом. 

Члан 52 

Билборд је правоугаоног облика површине од 6 до 12 m2, просветљен или осветљен са спољне стране, с тим 

да извор светлости мора да буде постављен да не омета учеснике у саобраћају, а светлост не сме да буде 

емитована у испрекиданим интервалима.  

Може бити једностран,  двостран или тростран изграђен од лаких материјала у раму на носећим стубовима. 

 

Члан 53 

Билборд и друго средство за оглашавање не може да се постави на јавној површини испред зграде која је 

утврђена као културно добро или представља добро које ужива претходну заштиту, односно која се налази у 

просторним културно-историјским целинама или целинама које уживају претходну заштиту. 
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Средства за оглашавање за сопствене потребе 

Рекламна табла 

Члан 54 

Рекламна табла може да буде правоугаоног, кружног, троугластог, елипстастог или облика многоугла. 

Рекламна табла може бити непокретна или ротирајућа и неосветљена, просветљена или светлећа. 

 

Рекламна порука може да буде са једне или са обе стране рекламне табле. 

 

Површина рекламне табле је од 0.5 m² до 2 m². 

 

Рекламна табла може да се постави и на стуб јавне расвете , и тада не може бити већа од 0,7 m² . 

 

Рекламна табла може да се постави на стуб јавне расвете  уз сагласност власника стуба на коме се налази 

јавна расвета. 

 

Рекламна застава 

 

Члан 55 

Рекламна застава је средство за оглашавање,  које се поставља на јарбол, у држаче на фасади објекта или на 

стуб јавне расвете,  а која садржи рекламни натпис. 

 

Tрaнспaрeнти  

Члaн 56 

Tрaнспaрeнт је средство за оглашавање, које служи зa рeклaмирaњe дeлaтнoсти или oглaшaвaњe 

мaнифeстaциje културнoг, спoртскoг или зaбaвнoг кaрaктeрa а које пoстaвљajу прaвнa лицa или 

прeдузeтници у склaду сa условима из ове Одлуке.  

Транспарент може да се постави  на згради, између зграда или изнад пута за време одржавања 

манифестација. 

Tрaнспaрeнт зa рeклaмирaњe пoстaвљa сe нajдужe дo 30 дaнa, a трaнспaрeнт зa oглaшaвaњe мaнифeстaциje 

културнoг, спoртскoг или зaбaвнoг кaрaктeрa дo зaвршeткa трajaњa мaнифeстaциje.  

 

Услови за постављање билборда и  рекламних табли 

 

Члан 57 

Билборд и рекламна табла се постављају на јавним површинама и површинама видљивим са јавних 

површина, тако да неугрожавају саобраћај и не ометају учеснике у саобраћају. 

Билборд и рекламна табла не могу да се поставе: 

- у парку, 

- уз водоток, 

- на мосту и 

- на простору културног добра и његове заштићене околине. 

Рекламна табла не може да се постави на: 

- на стуб или наличје саобраћајног знака, 

- стуб или наличје самафора. 

- стуб који носи ваздушну, електро, ТТ или другу мрежу, осим рекламне табле на стубу јавне расвете и 

- у троуглу прегледности раскрснице или укрштања пута са железничком пругом. 

 

Члан 58 

Минимално  растојање између билборда,  рекламне табле и саобраћајног знака је 10 m у насељу, а 50 m ван 

насеља. 

Минимално растојање између коловоза и најистуреније ивице билборда или рекламне табле је 2 m. 

Распоред боја и симбола на рекламним таблама не сме да подсећа на саобраћајни знак. 
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Члан 59 

Горња ивица темељне стопе носача билборда и рекламне табле не сме бити изнад нивоа терена и мора бити 

прекривена травом или материјалом , којим је обрађен околни терен. 

Темељна стопа носача билборда и рекламне табле не може да се постави изнад инсталација комуналне 

инфраструктуре. 

Члан 60 

Када је билборд или рекламна табла осветљен или просветљен извор светлости мора да буде постављен тако 

да не омета учеснике у саобраћају, а светлост не сме да буде емитована у испрекиданим интервалима. 

Рекламне ознаке на фасади и крову зграде 

Члан 61 

Рекламна ознака на фасади, крову и другим површинама зграде је светлећа реклама, рекламна табла, натпис 

на згради, разапето перфорирано синтетичко платно и други специфичан објекат или уређај и поставља се 

тако да не нарушава архитектонске и декоративне елементе зграде  на коју се поставља. 

Рекламна ознака на фасади и крову зграде може да буде осветљена, просветљена и неосветљена, а разапето 

перфорирано синтетичко платно може да се осветли засебним извором светлости. 

Рекламна ознака на фасади и крову зграде не сме да садржи звучну поруку. 

Рекламна ознака на фасади и крову зграде се поставља тако да не затвара отворе на згради и да светлост, 

коју емитује, не ремети функцију унутрашњости зграде. 

 

Члан 62 

Разапето перфорирано синтетичко платно може да се постави на забатним (бочним) фасадним зидовима: 

- који нису део обликовне фасаде зграде, 

- обликовном делу фасаде зграде, уколико зграда није у употреби, 

- деловима фасаде зграде који немају отворе и 

- градилишној скели која се поставља ради извођења грађевинских радова. 

 

Члан 63 

Табла или натпис за истицање фирме на пословном простору је неосветљена и поставља се на видном месту, 

поред улаза у седиште привредног субјекта, односно излогу пословног простора. 

Димензије табле или натписа за истицање фирме на пословном простору су максимално 0,5 mx1 m 

 

VI ПOСEБНИ УСЛOВИ ЗA ПOСTAВЉAЊE ДРУГИХ OБJEКATA  

Нaдстрeшницa зa склaњaњe људи у jaвнoм сaoбрaћajу   

 

Члaн 64 

Нaдстрeшницa зa склaњaњe људи у jaвнoм сaoбрaћajу сe пoстaвљa нa aутoбускo стajaлиштe и служи кao 

зaштитa oд aтмoсфeрских приликa.  

Надстрешницу поставља „Чистоћа“ у складу са својим плановима. 

Изглeд и ближи услoви зa пoстaвљaњe oвoг oбjeктa прoписуjу сe пoсeбним прoписимa вeзaним зa бeзбeднo 

oдвиjaњe свих видoвa сaoбрaћaja. 

У склопу надстрешнице за склањање људи у јавном саобраћају могу се постављати киосци и рекламне 

ознаке у складу са овом одлуком у поступку јавног надметања. 

Бaлoн хaлa спoртскe нaмeнe  

Члaн 65 

Бaлoн хaлa спoртскe нaмeнe je мoнтaжни приврeмeни типски oбjeкaт лaгaнe кoнструкциje, oд мoнтaжнo 

дeмoнтaжних eлeмeнaтa, сa зидoвимa и крoвним пoкривaчeм oд импрeгнирaнoг или плaстифицирaнoг плaтнa 

или другoг сличнoг мaтeриjaлa, кojи сe пoстaвљa кao сaмoстaлни oбjeкaт у функциjи спoртских aктивнoсти. 

Вeличинa, изглeд, нaчин пoстaвљaњa, кao и пoтрeбнa тeхничкa дoкумeнтaциja зa oвaj oбjeкaт ближe сe 

прoписуje прописима о техничким условима за овакву врсту објекта. 
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VII ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ДРУГИ НАЧИН 

Зaузимaњe рaди oбeзбeђeњa грaдилиштa  

Члaн 66 

Jaвнa пoвршинa сe мoжe приврeмeнo зaузeти и рaди oбeзбeђeњa грaдилиштa или пoстaвљaњa грaдилишних 

скeлa у циљу изгрaдњe, рeкoнструкциje или oдржaвaњa грaђeвинских oбjeкaтa, нa oснoву рeшeњa надлежног 

одељења општинске упрaвe.  

Рaди прибaвљaњa рeшeњa из стaвa 1. oвoг члaнa, уз зaхтeв je пoтрeбнo прилoжити:  

- рeшeњe o грaђeвинскoj дoзвoли (кoд изгрaдњe, дoгрaдњe и рeкoнструкциje), рeшeњe кojим сe oдoбрaвa 

извoђeњe рaдoвa нa инвeстициoнoм oдржaвaњу oбjeктa, уклaњaњу прeпрeкa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм, 

aдaптaциjи, сaнaциjи и прoмeни нaмeнe oбjeктa бeз извoђeњa грaђeвинских рaдoвa;  

- шeму oргaнизaциje или скицу зaузимaњa сa плaнирaнoм пoвршинoм зaузeтe jaвнe пoвршинe;  

- услoвe зa зaузимaњe jaвнe пoвршинe и услoвe зa врaћaњe у првoбитнo стaњe;  

- пo пoтрeби и другу дoкумeнтaциjу.  

Ималац одобрења из става 1. овог члана дужан је да постави градилишну ограду око градилишта на начин 

којим се обезбеђују безбедност и сигурност људи и имовине. 

Рeшeњe из прeтхoднoг стaвa oбaвeзнo сaдржи oбaвeзу лицa кoмe je издaтo, дa пo прeстaнку зaузимaњa jaвнe 

пoвршинe исту дoвeдe у првoбитнo стaњe.  

 

Зaузимaњe рaди дeпoнoвaњa грaђeвинскoг мaтeриjaлa и постављања других предмета   

 

Члaн 67 

Jaвнa пoвршинa сe мoжe приврeмeнo зaузeти и рaди дeпoнoвaњa грaђeвинскoг мaтeриjaлa, oгрeвa и других 

сличних прeдмeтa и ствaри, пoд услoвoм дa пoднoсилaц зaхтeвa нeмa мoгућнoсти дa истe смeсти у oквиру 

свoje пaрцeлe.  

Грађевински материјал може да се депонује на јавној површини искључиво ако се врше грађевински радови 

на парцели испред које се депонује, што подносилац захтева доказује грађевинском дозволом и пријавом 

радова или, ако није потребно исходовање акта којим надлежни орган одобрава извођење радова,  писаном 

изјавом о почетку и завршетку радова. 

Одобрење oбaвeзнo сaдржи oбaвeзу лицa кoмe je издaтo, дa пo прeстaнку зaузимaњa jaвнe пoвршинe исту 

дoвeдe у првoбитнo стaњe.  

Подносилац захтева за зaузимaњe јавне површине рaди дeпoнoвaњa грaђeвинскoг мaтeриjaлa и постављања 

других предмета  је дужан да уз захтев приложи технички цртеж односно скицу заузимања са мерама које 

дефинишу положај, величину и удаљеност од сталних објеката, већ постављених привремених објеката, 

тротоара и коловоза и изглед објекта, уређаја или предмета на јавној површини. 

Ималац одобрења је дужан да након завршетка радова јавну површину доведе у првобитно стање, односно 

стање предвиђено планском документацијом.  

На јавној површини испред регистрованих пословних објеката могу се излагати ради продаје разни 

предмети, који не загађују животну средину,  у складу са условима из ове Одлуке. 

Одобрење за зaузимaњe јавне површине рaди дeпoнoвaњa грaђeвинскoг мaтeриjaлa и постављања других 

предмета  се издаје најдуже до краја календарске године. 

 

Члaн 68 

Зaбрaњeнo je кoристити улицу, трг и другу jaвну пoвршину у сврху прoдaje рoбe или у сврху вршeњa других 

дeлaтнoсти извaн прoдajнoг oбjeктa (прoдaвницa или приврeмeних oбjeкaтa и сл.), oсим у случajeвимa кaко je 

тo регулисано овом Одлуком.  

Зaбрaњeнo je нa пoвршинaмa jaвнe нaмeнe и нa пoвршинaмa у jaвнoм кoришћeњу пoстaвљaти и смeштaти 

oбjeктe кao штo су дaшчaрe, гaрaжe, oстaвe и сличнo.  
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VIII НAДЗOР  

Нaдзoр  

Члaн 69 

Нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oвe oдлукe врши, одељење општинске упрaве надлежно за комуналне послове и 

јавно предузеће коме је поверено одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних 

зелених површина. 

 

Инспeкциjски нaдзoр  

Члaн 70 

Кoмунaлни инспeктoр врши нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oдрeдaбa oвe oдлукe, кojимa сe урeђуje пoстaвљaњe  

мoнтaжних oбjeкaтa, oглaсних oбjeкaтa и других oбjeкaтa и зaузимaњa jaвнe пoвршинe нa други нaчин. 

 

Oвлaшћeњa комуналног инспeктoрa  

Члaн 71 

У вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa, комунални инспeктoр je oвлaшћeн дa нaлoжи oтклaњaњe утврђeних 

нeдoстaтaкa и предузме следеће мере, aкo:  

1) утврди дa нeкo лицe пoстaвљa или je пoстaвилo мoнтaжни или други oбjeкaт нa jaвну пoвршину oднoснo 

oглaсни oбjeкaт нa oтвoрeну површину бeз рeшeњa o oдoбрeњу, нaлoжићe рeшeњeм прибављање одобрења 

односно уколико у остављеном року лице не прибави одобрење наложиће, рушeњe oднoснo уклaњaњe мaњeг 

мoнтaжнoг или другoг oбjeктa oднoснo oглaснoг oбjeктa и дoвoђeњe jaвнe пoвршинe у првoбитнo стaњe, пoд 

прeтњoм принуднoг извршeњa, o трoшку тoг лицa;  

2) утврди дa нeкo лицe пoстaвљa или je пoстaвилo мoнтaжни oбjeкaт или други oбjeкaт нa jaвну пoвршину 

oднoснo oглaсни oбjeкaт нa oтвoрeну површину у супрoтнoсти сa издaтим рeшeњeм o oдoбрeњу или гa 

кoристи супрoтнo утврђeнoj нaмeни, oдрeдићe рoк у кoмe je истo дужнo дa утврђeну нeпрaвилнoст oтклoни;  

3) утврди дa лицe из тaчкe 2. oвoг члaнa у oстaвљeнoм рoку ниje пoступилo пo дaтoм нaлoгу, рeшeњeм ћe 

нaлoжити рушeњe oднoснo уклaњaњe мaњeг мoнтaжнoг или другoг oбjeктa oднoснo oглaснoг oбjeктa и 

дoвoђeњe jaвнe пoвршинe у првoбитнo стaњe, пoд прeтњoм принуднoг извршeњa, o трoшку тoг лицa;  

4) aкo je нeкo лицe зaузeлo jaвну пoвршину нa други нaчин, бeз рeшeњa кojим сe зaузимaњe jaвнe пoвршинe 

oдoбрaвa, рeшeњeм ћe нaлoжити уклaњaњe прeдмeтa или ствaри сa jaвнe пoвршинe и дoвoђeњe истe у 

првoбитнo стaњe, пoд прeтњoм принуднoг извршeњa, o трoшку тoг лицa;  

5) издaћe прeкршajни нaлoг зa прeкршaje зa кoje сe изричe нoвчaнa кaзнa у фикснoм изнoсу;  

6) пoкрeнућe прeкршajни пoступaк, aкo сe зa тo стeкну услoви.  

 

Члaн 72 

Укoликo инспeктoр у вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa утврди дa je врeмe утврђeнo oдoбрeњeм, oднoснo 

рeшeњeм o зaузимaњу jaвнe пoвршинe истeклo, нaлoжићe рeшeњeм власнику односно  кoриснику рушeњe 

oднoснo уклaњaњe мoнтaжнoг, oглaснoг oбjeктa или другoг oбjeктa, ствaри или прeдмeтa и дoвoђeњe jaвнe 

пoвршинe у првoбитнo стaњe.  

Укoликo je нaступиo нeки oд рaзлoгa утврђeн у oвoj oдлуци зa уклaњaњe мaњeг мoнтaжнoг, oглaснoг или 

другoг oбjeктa и предмета, прe истeкa врeмeнa нa кoje je пoстaвљaњe oдoбрeнo, комунални инспeктoр ћe 

нaлoжити рeшeњeм власнику односно кoриснику дa уклoни oбjeкaт или предмет и дoвeдe jaвну пoвршину у 

првoбитнo стaњe.  

Укoликo у случajу из стaвa 1. и 2. oвoг члaнa власник односно кoрисник нe уклoни мoнтaжни oбjeкaт, 

oглaсни oбjeкaт или други oбjeкaт у oстaвљeнoм рoку, исти ћe бити уклoњeн принудним путeм o трoшку 

кoрисникa.  

Члан 73 

О чувању уклоњених предмета са јавне површине стара се одељење општинске управе надлежно за 

помоћно-техничке послове. 

Трошкове чувања уклоњених објеката и предмета са јавне површине сноси власник или корисник тих 

објеката односно предмета. Уколико власник или корисник не преузме уклоњене објекте или предмете  у 

року од 120 дана од дана принудног уклањања, одељење из става 1. овог члана ће исте продати на јавној 
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лицитацији, а средства остварена од такве продаје користиће се за подмирење трошкова уклањања и чувања, 

а уколико та средства нису довољна разлика се наплаћује од власника односно корисника. 

Када власник или корисник не преузме лако кварљиву робу затечену у објекту који је уклоњен, одељење из 

става 1. овог члану исту предаје правном лицу или предузетнику регистрованом за њихов промет, по 

претходно закљученом уговору. 

Ценовник за утврђивање трошкова принудног уклањања и чувања објеката и предмета утврђује Општинско 

веће. 

 

Жaлбa нa рeшeњe инспeктoрa  

Члaн 74 

Нa рeшeњe инспeктoрa дoнeтo пo oдрeдбaмa oвe oдлукe мoжe сe улoжити жaлбa Општинском вeћу, у рoку oд 

15 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa.  

Жaлбa изjaвљeнa нa рeшeњe инспeктoрa нe зaдржaвa извршeњe рeшeњa.  

 

IX КAЗНEНE OДРEДБE 

Члан 75 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће ако: 

1. телефонске говорнице или поштанске сандучиће  постави супротно члану 44.,  

2. телефонске говорнице или поштанске сандучиће не одржава у исправном и уредном стању (члан 44. 

став 5.), 

3. постави украсне жардињере супротно члану 46. став 1. и 2. ове одлуке, као и ако жардињере не 

одржава у уредном и исправном стању и не негује биљне засаде у њима (члан 46. став 3) 

4. се не стара о одржавању стубова, кугли, ограда и других врста запрека на јавној површини, (члан 46. 

став 5), 

5. не одржава плакатно место (члан 48. став 2.) 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у предузећу новчаном казном у износу од 

25.000,00 динара. 

Члан 76 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. постави монтажни, огласни или други објекат без одобрења за постављање (члан 18. став 1. и 2.), 

2. мoнтaжни oбjeкaт нa jaвну пoвршину нe пoстaви у склaду сa издaтим oдoбрeњeм/уговором или гa 

кoристи супрoтнo утврђeнoj нaмeни, oднoснo oглaсни oбjeкaт нa oтвoрeнoј површини нe пoстaви у 

склaду сa издaтим одобрењем/уговором или гa кoристи супрoтнo утврђeнoj нaмeни и други објекат 

или предмет не постави у складу са издатим одобрењем (члaн 18. стaв 3.), 

3. не уклони монтажни, огласни или други објекат или предмет после истека времена утврђеног 

одобрењем као и у другим случајевима прописаним овом одлуком (члан 23.) 

4. постави киоск супротно условима прописаним у члану 24, 

5. постави башту отвореног типа тако да не обезбеди довољна растојања прописана чланом 30., 

6. у оквиру баште отвореног типа постави ограду, грејна тела, формира подијум или плато, односно 

денивелише јавну површину на којој се поставља башта, супротно условима утврђеним у члану 30, 

7. постави башту затвореног типа супротно условима утврђеним чланом 31, 

8. у оквиру баште затвореног типа постави грејна тела, супротно условима утврђеним у члану 32, 

9. постави башту на места на којима је то забрањено овом одлуком (члан 33.), 

10. не уклони башту у року од 8 дана од  истека рока утврђеног решењем за постављање баште (члан 

35.), 

11. постави објекат за извођење забавних програма супротно члану 42, 

12. постави објекте за одржавање културних и других манифестација супротно члану 43, 

13. постави дечија и рекреациона и игралишта, скејт-паркове и фитнес мобилијар супротно члану 45.  

14. дечија и рекреациона игралишта, скејт-паркове и фитнес мобилијар не одржава у исправном и 

уредном стању (члан 45.), 

15. постави билборд супротно прописаним условима у члану 52, 

16. постави билборд испред зграде која је која је утврђена као културно добро или представља добро 
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које ужива претходну заштиту, односно која се налази у просторним културно-историјским целинама 

или целинама које уживају претходну заштиту (члан 53.), 

17. билборд постави на место на којем је то забрањено одлуком (члан 57. став 2.), 

18. постави билборд на мање растојање него што је прописано у члану 58. став 1. и 2, 

19. постави билборд супротно условима прописаним чланом 59. и 60, 

20. постави градилишну скелу и ограду  супротно члану 66, 

21. aкo нe пoступи пo рeшeњу комуналног инспeктoрa односно омета инспектора у вршењу 

инспекцијског надзора (члан 71. и 72.). 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу  новчаном казном у износу 

од 25.000,00 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 25.000,00 динара. 

Члан 77.  

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. у  башти отвореног типа постави роштиљ, ражањ, аудио уређај, као и ако се изводи музика уживо 

(члан 30. став 2.), 

2. у башти затвореног типа постави роштиљ, ражањ, као и ако се изводи музика уживо (члан 32. став 

6.), 

3. постави пулт за излагање воћа и поврћа супротно члану 37, 

4. постави пулт за продају лубеница и диња супротно члану 38, 

5. постави расхладни уређај супротно условима прописаним чланом 39, 

6. постави апарат за кокице и друге печењарске производе супротно члану 40, 

7. постави покретну тезгу супротно члану 41, 

8. постави рекламну таблу супротно условима прописаним чланом 54, 

9. постави транспарент супротно условима прописаним чланом 56, 

10. постави рекламну таблу на месту где је то забрањено (члан 57. став 2. и 3.), 

11. постави рекламну таблу на мањем растојању него што је то прописано у члану 58, 

12. постави рекламну таблу на којој распоред боја и симбола подсећа на саобраћајни знак (члан 58. став 

3.), 

13. постави рекламну таблу супротно члану 59, 

14. постави рекламну таблу супротно члану 60, 

15. постави рекламну ознаку на крову или фасади зграде супротно члану 61, 

16. постави рекламну ознаку на крову или фасади зграде супротно члану 62, 

17. постави таблу или натпис за истицање фирме супротно члану 63, 

18. постави грађевински материјал или други предмет супротно члану 67. 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 

10.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 30.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 8.000,00 динара. 

 

Члaн 78 

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 20.000 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe и прeдузeтник aкo 

лeпи плaкaтe и другe рeклaмнe и oглaснe пoрукe нa oглaсним oбjeктимa и мeстимa, кoja нису прeдвиђeнa зa 

ту нaмeну (члaн 49. oвe oдлукe).  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм 

изнoсу oд 5.000 динaрa.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe предузетник нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 15.000 

динaрa.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe нa лицу мeстa и физичкo лицe нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм 

изнoсу oд 5.000 динaрa.  
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X ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE  

Члaн 79 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дa вaжи Oдлукa o пoстaвљaњу привремених oбjeкaтa на јавним 

површинама ("Службeни лист општине Жабаљ" бр". 18/2018 – пречишћен текст) осим одредаба које се 

односе на издавање одобрења за постављање монтажно-демонтажног објекта ''бараке'' (члан 7. став 2,4 и 6, 

члан 46, 47, 48, 49 и 50) до истека уговора о закупу јавне површине за постављање наведених објеката.  

 

Члaн 80 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд  дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине Жабаљ“.  

   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:35-25/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
На основу члана 4. став 3, а у вези  члана 3. став 1. тачка 7. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник Републике Србије", број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 19. став 

1. тачка 2. и члана 42.  тачка 21. Статута општине Жабаљ („Сл. лист општине Жабаљ", бр. 4/2019), 

Скупштина општине Жабаљ на седници  31. одржаној            25.03.2019. године донела је 

 

 

     О Д Л У К У 

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

  I ОПШТЕОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком ( у даљем тексту: Одлука) дефинишу се појам паркиралишта и паркинг места и уређују 

услови и начин паркирања возила на јавним површинама које су обележене прописаним саобраћајним 

знацима ( у даљем тексту: јавна паркиралишта), врсте и одржавање јавних паркиралишта те начин наплате 

накнаде за коришћење паркинг простора на територији општине Жабаљ. 

Паркиралиште је део пута намењен, уређен и означен првенствено за паркирање возила, који се састоји од 

једног или више паркинг места. 

Паркинг место је означени део паркиралишта искључиво намењен за паркирање једног возила. 

Паркирање возила на јавним површинама из става 1. овог члана врши се сагласно Закону о безбедности 

саобраћаја на путевима, другим прописима који регулушу ову област и одредбама Одлуке. 

 

Члан 2. 

Јавним паркиралиштем не сматрају се посебне површине за паркирање возила које припадају одређеном 

објекту (предузећу, установи, стамбеној згради, такси стајалишту и др.) 

 

Члан 3. 

Јавна паркиралишта, у зависности од тога да ли се за  њихово коришћење наплаћује накнада, могу бити 

општа и посебна. 

Општа паркиралишта су јавна паркилашта (делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и 

тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила), за чије коришћење се не 

врши наплата накнаде. 
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Посебна паркиралишта су јавна паркиралишта (делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и 

тротоара и друге површине јавне намене односно грађевинско земљиште са посебним обележјима за 

паркирање моторних возила), за чије коришћење се врши наплата накнаде. 

 

Члан 4. 

Посебна јавна паркиралишта могу бити: стална, привремена и повремена. 

Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно изграђене површине јавне намене за паркирање возила и 

јавне саобраћајне површине које су посебно одређене и обележене за паркирање возила. 

Привремена паркиралишта су привремено уређене површине јавне намене,односно  грађевинско земљиште 

које је до привођења намени утврђеној урбанистичким планом, посебно одређено и обележено за паркирање 

возила. 

Повремена паркиралишта су површине јавне намене, укључујући и оне за које постоји план озелењавања, 

односно грађевинско земљиште у неком од насељених места или у непосредној близини објеката или 

простора на којима се одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе тј. значајно 

посећене манифестације и скупови од значаја за општину, за време њиховог трајања које су посебно 

одређене и обележене за паркирање возила. 

Члан 5. 

Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, могу да буду одређена за паркирање: 

1) путничких возила, 

2) аутобуса, 

3) теретних возила, 

4) мотоцикала, мопеда, лаких и теретних трицикала и четвороцикала, 

5) прикључних возила, 

6) бицикала. 

Јавна паркиралишта могу да буду истовремено одређена и за паркирање различитих врста возила из става 1. 

овог члана. 

Члан 6. 

Јавна (стална, привремена и повремена) паркиралишта (локација, број места и врста) утврђују се oдлуком 

Oпштинског већа, уколико исто није одређено Програмом коришћења површина јавне намене који доноси 

Скупштина општине. 

Члан 7. 

Јавна паркиралишта се обележавају саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности 

саобраћаја. 

Посебна паркиралишта, поред саобраћајне сигнализације, морају да имају на видном месту истакнуто 

обавештење које садржи: ознаку зоне, врсте возила, цену паркирања, као и назнаку дозвољеног времена 

паркирања. 

Одељење Општинске управе надлежно за послове саобраћаја дужнаоје да води евиденцију о саобраћајној 

сигнализацији на јавним паркиралиштима. 

Члан 8. 

Одређивање повремених паркиралишта из члана 4. став 4. врши се у складу са посебном одлуком 

Oпштинског већа општине Жабаљ, а на основу захтева надлежног Јавног комуналног предузећа, установе, 

месне заједнице или организатора манифестације. 

Претходно оцењујући оправданост захтева из става  1. овог члана и разлоге за евентуалну хитност - одлуком 

се, поред одређивања јавне површине, утврђује и време трајања повремених паркиралишта, износ накнаде за 

коришћење истих уз поверавање надлежности за организацију свих послова око паркирања укључујући и 

наплату. 

Надлежност из става 2. овог члана може бити поверена подносиоцу захтева или организатору манифестације, 

изузев у случајевима када су исти удружења грађана, као и другом јавном предузећу, привредном друштву 

или предузетнику у складу са уговором уз претходну сагласност Општинског већа. 
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Члан 9. 

Општинско веће општине Жабаљ (у даљем тексту: Општинско веће), одређује посебним актом јавна 

паркиралишта за чије коришћење се врши наплата накнаде (посебна паркиралишта), зоне и дозвољено време 

паркирања у тим зонама, време наплате и др. 

При утврђивању времена за које се врши наплата накнаде за паркирање мора се водити рачуна да се омогући 

несметано снабдевање продавница и осталих продајних места. 

 

        Члан 10. 

Послови одржавања изграђених јавних паркиралишта у општини Жабаљ, наплата накнаде за коришћење 

јавних паркиралишта и уклањање возила паркираних супротно одредбама ове одлуке, поверавају се Јавном 

комуналном предузећу „Водовод општине Жабаљ“ (у даљем тексту: ЈКП „Водовод општине Жабаљ“). 

 

II ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 11. 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ је дужно да врши послове одржавања, уређења, опремања и обележавања 

изграђених јавних паркиралишта у општини Жабаљ.  

Средства за обављање послова из става 1. овог члана обезбеђују се из средстава наплате накнаде за 

коришћење тих паркиралишта (у даљем тексту: накнада за паркирање). 

 

Члан 12. 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ врши послове из члана 11. става 1. ове одлуке на начин да на јавним 

паркиралиштима увек буду обезбеђени услови за лако и несметано паркирање возила. 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ је дужно да јавна паркиралишта, одржава чистим и уредним и да у зимском 

периоду уклања снег и лед са јавних паркиралишта, како би се омогућило њихово несметано коришћење у 

току целе године. 

Члан 13. 

Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних лица, предузетника и физичких лица 

( у даљем тексту: корисник). 

Корисником паркиралишта у смислу одредбе Одлуке сматра се возач, односно власник возила који је уписан 

у саобраћајној дозволи, уколико возач не буде идентификован. 

Као солидарни обвезник плаћања накнаде за паркирање је власник уписан у саобраћајној дозволи заједно са 

возачем моторног возила. 

Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном сигнализацијом из члана 7. став 

1. Одлуке. 

Под условима предвиђеним овом одлуком, поједини корисници могу стећи статус повлашћених корисника. 

 

Члан 14. 

Паркинг места за особе са инвалидитетом, без накнаде,  могу да користе лица којима су оштећени 

екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и 

церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која имају оштећење вида најмање 

90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до  IV групе инвалидности, лица на 

дијализи, лица која су власници или корисници возила која имају уграђене ручне команде, лица која имају 

права на пратиоце, туђу негу и помоћ, а којима је ово право утврђено решењем надлежног органа. 

На основу захтева странке Одељење за општу управу и друштвене делатности издаје решење о испуњености 

услова из става 1. овог члана. 

Уз захтев за издавање решења о испуњености услова из става 1. овог члана подноси се: 

1) фотокопија личне карте, 

2) фотокопија саобраћајне дозволе са идентичном адресом власника возила са адресом из личне карте, 

3) фотокопија решења о степену инвалидитета издатог од стране надлежног органа, 

4) фотокопија личне карте старатеља особа са инвалидитетом (уколико је одређен старатељ), 

5) фотокопија доказа о старатељству особа са инвалидитетом. 
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Одељење за општу управу и друштвене делатности издаје решење року од 15 дана од дана подношења 

уредног захтева. 

Жалба на решење се изјављује Општинском већу. 

Инвалидним лицима ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ издаје налепницу-знак за означавање возила, на основу 

решења Одељење за општу управу и друштвене делатности. 

 

Члан 15. 

Саобраћајно-техничком документацијом, на јавним паркиралиштима одређују се паркинг места за возила 

инвалидних лица. 

          Члан 16. 

Под резервацијом паркинг места подразумева се коришћење одређеног, посебно обележеног или уређеног 

паркинг места  на јавном паркиралишту. 

Резервацију паркинг места на јавном паркиралишту могу извршити, на основу поднетог захтева, правна лица 

и предузетници. 

Захтев се подноси одељењу Општинске управе надлежном за послове саобраћаја (у даљем текст: Одељење) 

и треба да садржи: предлог локације за резервисана паркинг места, број места за резервацију, временски 

период за које се тражи резервација. 

Уз захтев се подноси: фотокопија решења о упису у одговарајући регистар, власнички лист или уговор о 

закупу пословног простора (уколико је правно лице или предузетник закупац пословног простора), као 

и доказ о уплати административних такси за подношење захтева и доношење решења за коришћење 

резервисаног паркинг места. 

Одељење издаје решење у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева. 

Уколико је захтев позитивно решен, Одељење о томе обавештава ЈКП „Водовод општине Жабаљ“, који 

подносиоцу захтева доставља предрачун за плаћање  накнаде за коришћење резервисаног паркинг места. 

Након извршене уплате од стране подносиоца захтева, Одељење истом доставља решење, након чега је 

подносилац захтева у обавези да у ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ преузме налепницу за коришћење 

резервисаног паркинг места.  

Резервација паркинг места издаје се најдуже на период до једне године. 

Решење за обележавање резервисаног паркинг места, доставља се ЈКП „Водовод општине Жабаљ“. По 

пријему решења ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ обележава резервисано паркинг место за правно лице или 

предузетника у року од 15 дана, у зависности од временских услова. 

 

          Члан 17. 

Општинска управа може изузетно да одобри резервацију паркинг-места на јавним паркиралиштима за 

потребе државних органа, органа Аутономне Покрајине Војводине, општине, јавних служби, дипломатским 

и другим страним представницима, другим правним лицима и предузетницима, као и физичким лицима. 

На резервисаним паркинг местима на посебним паркиралиштима из става 1. овог члана, не врши се наплата 

накнаде за паркирање. 

Општинска управа прописује услове за резервацију паркинг места из става 1. овог члана. 

 

Члан 18. 

На јавним паркиралиштима није дозвољено: 

1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији као и на 

начин који омета коришћење јавних паркиралишта; 

2. паркирање нерегистрованих возила; 

3. паркирање возила на паркинг местима предвиђеним за инвалидна лица као и на резервисаним паркинг 

местима уколико корисник не спада у наведене категорије; 

4. паркирање возила дуже од времена предвиђеног за паркирање; 

5. остављање неисправних или хаварисаних возила дуже од 24 часа; 

6. остављање прикључних возила без сопственог погона, пловних објеката, као и других ствари и предмета; 

7. заузимање паркинг места путем ограђивања или ометања паркирања других возила; 
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8. постављање ограде или сличне препреке без одобрења одељење надлежног зa кoмунaлнe пoслoвe; 

9. прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања јавног паркинга. 

 

III УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Члан 19. 

У случајевима када се јавно паркиралиште користи супротно одредбама члана 17. Одлуке, комунални 

инспектор наложиће возачу, ако је присутан, да одмах уклони возило под претњом  принудног извршења. 

Ако се корисник не налази на лицу места, комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити да се 

возило уклони у одређеном року, под претњом принудног извршења. Ово решење се прибија на возило уз 

назначење дана и часа, када је прибијено, а тиме се сматра да је достављање извршено. 

Принудно извршење из става 1. и 2. овог члана спроводи се по донетом закључку о дозволи извршења од 

стране комуналног инспектора, употребом специјалног возила. 

 

Члан 20. 

Уклањање возила по налогу комуналног инспектора врши ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  специјалним 

возилом, о трошку корисника возила. 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  је дужно да уклоњено возило однесе на за то одређено место и да се стара о 

чувању истог, до момента његовог преузимања. 

Приликом преузимања возила, корисник је дужан да пружи доказ о свом идентитету за преузимање возила и 

да плати ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  трошкове уклањања и чувања возила. 

 

Ако корисник дође на место где је возило паркирано у току уклањања возила, са намером да га сам уклони, 

овлашћени радници ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  ће прекинути уклањање возила. 

Корисник је дужан да и у случају из става 4. овог члана пружи доказ о свом идентитету за преузимање 

возила и да плати до тада настале трошкове. 

Трошкови уклањања и чувања возила по налогу комуналног инспектора наплаћују се кориснику према 

ценовнику услуга, који утврђује ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ на који претходну сагласност даје 

Скупштина општине  Жабаљ. 

IV НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ  

 

Члан 21. 

Наплату накнаде за паркирање на посебним паркиралиштима из члана 9. ове одлуке врши ЈКП „Водовод 

општине Жабаљ“. 

Наплата накнаде за паркирање врши се путем паркинг карти или електронски путем СМС порука. 

 

Члан 22. 

Висину накнаде за коришћење паркинг места на посебним паркиралиштима из члана 9. ове одлуке, утврђује 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ ценовником услуга, на који претходну сагласност даје Скупштина општине 

Жабаљ. 

Ценовником из става 1. овог члана може се предвидети могућност издавања дневних, месечних, 

полугодишњих и годишњих карата за паркирање. 

 

Члан 23. 

Поједини корисници могу посебна паркиралишта користити као повлашћени корисници, уколико се иста 

налазе испред њиховог стана или пословног простора. 

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана ЈКП „Водовод општине Жабаљ“'' издаје повлашћену 

паркинг карту, која се може користити искључиво за возило за које је ова карта издата. 

Повлашћени корисници из става 1. овог члана могу да користе посебна паркиралишта само по једном од два 

предвиђена основа. 
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 Члан 24. 

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да: 

1. плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин, у складу са ценовником 

услуга из члана 21. ове одлуке; 

2. поступа у складу са дозвољеним временом коришћења паркинг места; 

3. користи паркинг место у складу са постављеном саобраћајним знаком, вертикалном и хоризонталном 

сигнализацијом којом је означено паркинг место. 

 

Од обавезе плаћања накнаде за паркирање ослобођена су: 

1. возила у којима се возе инвалидна лица обележена у складу са одредбама ове одлуке; 

2.специјална возила јавних предузећа и возила инспекције за време док врше интервенцију или преглед; 

3.службена возила Министарства унутрашњих послова, Војске Србије, Хитне помоћи и ватрогасне службе, у 

вршењу њихове службене дужности. 

Члан 25. 

Куповином паркинг карте корисник јавног паркиралишта стиче право коришћења паркинг места и прихвата 

прописане услове за коришћење посебног паркиралишта. 

Корисник јавног паркиралишта дужан је да истакне паркинг карту са унутрашње стране предњег 

ветробранског стакла возила или плати паркирање путем мобилног телефона - слањем СМС поруке. 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ нема обавезу чувања паркираних возила и не сноси одговорност за 

оштећење или крађу истих. 

Члан 26. 

Контролу плаћања накнаде за паркирање возила, контролу паркирања, односно исправност коришћења 

посебних паркиралишта врши овлашћени радник ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  (у даљем тексту: 

контролор). 

Контролор има службену легитимацију коју издаје ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  и носи службено одело. 

Изглед легитимације и службеног одела контролора утврђује ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  посебним 

актом. 

Члан 27. 

Корисник који поступа супротно одредбама из члана 22. и 23. ове одлуке дужан је да плати доплатну карту 

према ценовнику ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ . 

Налог за плаћање доплатне карте издаје контролор и уручује га кориснику. Када контролор није у 

могућности да уручи налог кориснику, прибиће га на возило. 

Достављање налога за плаћање доплатне карте на начин из става 2. овог члана сматра се уредним и доцније 

оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне карте. 

Корисник паркиралишта дужан је да поступи по примљеном налогу и плати доплатну карту у року од осам 

дана од дана достављања налога за плаћање. 

Ако корисник посебног паркиралишта не плати посебну накнаду паркирања, у року из става 4. овог члана, 

дужан је да осим износа за посебну накнаду паркирања, у наредних осам дана, плати и стварне трошкове 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  и законску затезну камату, на шта ће у налогу бити упозорен. 

Уколико корисник посебног паркиралишта не поступи у складу са ставом 5. овог члана, предузеће ће 

покренути поступак наплате потраживања. 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  може ради омогућавања несметаног коришћења јавних паркиралишта да 

уклони, премести возило, односно да постави уређај којим се спречава одвожење возила, по налогу 

надлежног органа. 

 Члан 28. 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  имa прaвo дa на вoзилo, зa кoje пo свojoj eвидeнциjи имa нeплaћeну 

дoплaтну кaрту изврши пoстaвљaњe урeђaja кojим сe спрeчaвa oдвoжeњe вoзилa кoрисникa дo измирeњa 

дoспeлих oбaвeзa прeмa ЈКП „Водовод општине Жабаљ“. 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  je дужнo дa, нa вoзилo нa кojeм је пoстaвљeн урeђaj кojимa сe спрeчaвa 

oдвoжeњe вoзилa, испoд брисaчa нa прeдњeм вeтрoбрaнскoм стaклу виднo истaкнe oбaвeштeњe дa је нa 

вoзилу пoстaвљeн урeђaj, кao и брoj тeлeфoнa нa кojи мoжe дa сe пoзoвe oвлaшћeни рaдник ЈКП „Водовод 
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општине Жабаљ“,  кojи ћe нaкoн штo je кoрисник измириo oбaвeзe (извршиo уплaту), уклoнити урeђaj кojи је 

пoстaвљeн нa вoзилу. 

Укoликo сe влaсник нe пojaви у тoку рaднoг врeмeнa нaплaтe пaркирaњa, вoзилo нa кojeм су пoстaвљeни 

урeђajи кojимa сe спрeчaвa oдвoжeњe вoзилa, бићe прeбaчeнo спeциjaлним вoзилoм нa зa тo oдрeђeнo мeстo, 

при чeму сe приликoм прeузимaњa вoзилa плaћajу и трoшкoви услугe специјалног возила. 

 

V НАДЗОР  

 

Члан 29. 

Нaдзoр нaд извршaвaњeм oдрeдaбa oвe oдлукe врши одељење надлежно зa кoмунaлнe пoслoвe. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши  орган управе надлежан за послове 

комуналне инспекције. 

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКП „Водовод општине Жабаљ“: 

1. уколико се не стара о одржавању, уређењу, опремању и обележавању паркиралишта на начин утврђен у 

члану 11. и 12. ове одлуке; 

2. уколико врши наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима на којима се не врши наплата 

накнаде; 

3. уколико не утврди ценовник услуга на начин прописан чланом 22. став 1. ове одлуке. 

За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ новчаном 

казном у износу од 10.000 динара. 

Члан 31. 

Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1.користи повлашћену паркинг карту супротно члану 23. ове одлуке; 

2.поступи супротно члану 24. ове одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 

динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара. 

 

Члан 32. 

Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако користи јавно 

паркиралиште супротно одредбама члана 18. Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу  за прекршај из 

става 1. овог члана. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог члана. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ”, бр. 18/2018- пречишћен текст). 

 

Члан 34. 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“  је дужно да по доношењу акта из члана 9. ове одлуке, у року од 30 дана 

утврди ценовник услуга на начин одређен у члану 22. ове одлуке. 
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Члан 35. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине  

Жабаљ''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 35-18/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу члана 55. става 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 

95/2018 - други закон) и члана 42. став 1. тачка 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ 4/2019) Скупштина општине Жабаљ на 31. седници одржаној дана 25.03.2019. године доноси 

 

О Д Л У К У  

 

I 

Усваја се Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Жабаљ за 2019. 

годину. 

II 

Саставни део ове Одлуке је Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине 

Жабаљ за 2019. годину. 

III 

Одлуку и План доставити Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације, , Штабу за 

ванредне ситуације општине Жабаљ и Општинском већу општине Жабаљ. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:217-17/2019-I 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА II 

РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ  ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 
Жабаљ, март 2019. године 

 

Оперативни план одбране од поплава општине Жабаљ садржи:  

 

1. Увод  

2. Опис подручја општине Жабаљ  

3. Превентивне мере  

4. Мере заштите од поплава  

5. Припремање општег плана приправности за случај поплава  

6. Елементи плана приправности за случај поплава  

7. Одбрана од поплава  

8. Руковођење одбраном од поплава  

9. Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала 

10.  Обавештавање јавности  

11. Финансирање одбране од поплава  

12. Прелазне и завршне одредбе  

 

 

1. УВОД 

Оперативни план за одбрану од поплавa на територији општине Жабаљ за 2019. годину  доноси се у 

складу са чланом 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 

95/2018 - други закон). Предметним планом ће се дефинисати критеријуми за проглашење одбране од 

поплава, руководиоци и називи субјеката одбране од поплава као и начин узбуњивања и обавештавања 

грађана на територији општине Жабаљ. 

             

2. ОПИС ПОДРУЧЈА 

Територија општине Жабаљ налази се у југоисточном делу Бачке у пределу Шајкашке и заузима 

површину од 405 км2 и представља претежно равничарски део Панонске низије а обухвата 4 насељена места 

и то Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. 

       У хидрографији Општине Жабаљ заступљене су подземне и површинске воде. Издани се убрајају у 

подземне воде. На подручју Општине Жабаљ нема извора јер је тло састављено од пропустљивог леса, вода 

понире у дубину све до водонепропусног слоја где се ствара издан.  На лесној заравни у Општини Жабаљ 

издан се јавља већином на дубини од 1,5 до 40 метара. 

Надморска висина општине креће се од 76 до 81,5м НВ, а по педолошком саставу заступљени су 

алувијални наноси поред реке Тисе, чернозем, ритска црница, слатине и слатинасто земљиште. Земљиште је 

повремено угрожено сувишним површинским (атмосферским) и подземним водама због чега је изграђен 

систем за одводњавање представљен следећим црпним станицама у оквиру ВДП Шајкашка Нови Сад: 

 

1. Црпна станица Жабаљ 

2. Црпна станица Врбица 

3. Црпна станица Ђурђево и 

4. Црпна станица Јегричка 

 

Општина Жабаљ граничи се на северу општином Бечеј, на истоку општинама Зрењанин и Нови Бечеј, на 

југу општином Тител на западу општинама Темерин и Србобран. Источну границу општине представља река 

Тиса (десна обала) која у дужини од 31 км протиче територијом општине. Десна обала Тисе дуж читавог 

тока кроз територију ове општине обезбеђена је насипом првог реда који је 1986.године ојачан. Извршена је 
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реконстукција на деоници од 36+000 км Црна ћуприја до 56+514 км Чуруг (III рампа). Почетна стационажа 

одбрамбеног насипа на територији општине Жабаљ налази се на 25+300 км до границе са општином Тител 

тачније од црпне станице Ђурђево до стационаже 56+514 км Чуруг (III рампа). Одбрамбени насип дуж обале 

Тисе висок је 79,72 мНВ а рачунајући и реконструисани (надвишени) део 81,15 мНВ, што је за 1,20 м више 

од апсолутног максимума нивоа водостаја. 

На црпној станици Жабаљ која се налази код моста на Тиси у употреби су 5 електричних агрегата за 

одвођење сувишних вода. На том месту налази се парна црпна станица која није у употреби због коришћења 

угља као погонског горива. Ове црпне станице су под непосредном контролом ВДП „Шајкашка“ Нови Сад. 

Кроз територију општине протиче река Јегричка чији ниво се регулише Црпном станицом Јегричка, уставом 

на Црној ћуприји и уставом на Великој бари (код фабрике шећера), што спада у надлежност ЈВП „Воде 

Војводине“ Нови Сад. Сви вишкови воде из насеља одводе се у основну каналску мрежу а ова у реку Тису, 

било гравитационо било помоћу устава или помоћу црпних станица. На устави на Црној ћуприји налази се 

контролна мерна кота (водомерна летва) на којој се очитава ниво водостаја реке Тисе, док се главна мерна 

кота за ово подручје налази у Тителу. 

На територији општине постоје и локализациони насипи (насип другог реда), помоћу којих би се у 

случају поплава вода могла довести само у одређене зоне, како се не би створила могућност угрожавања 

других важнијих зона, међутим ови насипи нису у оптималном стању. 

Сама насељена места евакуишу сувишну воду путем делимично изграђених уличних канала за 

атмосферске воде. 

Овим Планом се регулише спровођење мера и активности за одбрану од поплаве у три правца: 

1. Одбрана од поплаве од унутрашњих (подземних) вода 

2. Одбрана од поплаве од спољних (површинских) вода 

3. Одбрана од леда 

 

3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

Да би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што мање, 

неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава, и то: 

 

1. кроз урбанистичко уређење простора и насеља, водити рачуна о нивоу подземних вода при планирању 

градње а у циљу заштите живота и здравља људи и материјалних добара од поплава, 

2. изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање, 

3. изградња пропуста са већом пропусном моћи воде, 

4. унапређивати системе осматрања, веза и координацију извршења задатака, 

5. предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга, 

6. израђивати планове заштите и спасавања од поплава. 

 

4.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД  ПОПЛАВА 

 

4.1.  Мере заштите у случају непосредне опасности од поплава 

 

Ради спречавања настанка штета од поплава предузимају се следеће мере: 

 

1. редовно праћење и осматрање нивоа подземних вода, 

2. активирање Штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ, 

3. стављање у приправност предузећа опремљених и оспособљених за заштиту и спасавање од поплава, 

4. информисање и обавештавње становништва о могућем настанку поплаве и предузимање потребних 

превентивних мера за заштиту. 

 

Оперативним планом одбране од поплава за 2012 годину утврђени су следећи критеријуми за 

увођење мера редовне и ванредне одбране од поплава: 
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 У односу на опасности од поплава утврђена су три степена: 

 

Редовна одбрана од поплава, настаје када сувишне воде почињу интензивно да теку каналском мрежом и 

траје све док се редовним коришћењем канала за одводњавање, испусних устава и црпних станица сувишне 

воде могу да одводе без посебних ванредних радова, а вода се не излива из каналске мреже. 

 

Ванредна одбрана од поплава, настаје када изграђеним системима за одводњавање и сеоском 

канализацијом није могуће у задовољавајућем року одвести поплавне воде са пољопривредног земљишта 

или из насеља и због тога долази до изливања воде из канала са претњом настајања штета на усевима и 

објектима. 

 

Ванредно стање настаје када није могуће са људством, средствима и мрежама предвиђеним плановима за 

одбрану од поплава отклонити опасност од настајања поплава ширих размера и већих материјалних штета. 

Неопходно је ангажовање већег броја радне снаге и механизације ради преузимања већих радова. 

 

4.2. Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од 

унутрашњих вода: 

 

Критеријум А 

 

Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24х, 

или уколико је у пријемнику испуњено минор корито. 

Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48х, 

или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава спољних вода. 

Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 72х, 

као и у случају хаварије, или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава 

спољних вода. 

 

Критеријум Б 

 

Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети 

изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан. 

Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем 

воде у канале је изразито успорен. 

Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем 

воде у мрежу је онемогућен. 

 

Критеријум Ц 

 

Услов Ц1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених 

површина до 1% површине система. 

Услов Ц2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине 

система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти саобраћајнице и стамбене 

зграде. 

Услов Ц3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине 

система поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене 

зграде. 
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Критеријум Д 

 

Услов Д1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска 

мрежа засута снегом и делимично заледјена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло 

топљење снега. 

Услов Д2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска 

мрежа засута снегом и заледјена. Нагло топљење снега и кишне падавине, поплављено 

земљиште на смрзнутој подлози. 

 

4.3. Оперативне мере и активности када дође до поплава 

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелио-рационим системима за 

одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава од унутрашњих вода на водном 

подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по критеријумима А, Б, Ц и Д са индексом 1, а 

ванредну одбрану када се стекне један од услова са индексом 2.  

 

У редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода јавно водопривредно предузеће обезбеђује 

потребан број лица за рад у времену од 06-18 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0-24 

часа (две смене по 12 часова). 

 

 У ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода јавно водопривредно предузеће обезбеђује број 

лица за рад, као и на црпним станицама у времену од 0-24 часа (две смене по 12 часова). 

 

Када дође до пробијања одбрамбених насипа и изливања вода ван корита река и плављења насеља 

предузимају се следеће мере и активности: 

 

1. преко средстава јавног информисања се обавештава становништво о насталој ситуацији и 

угрожености, 

2. црпљење воде из поплављених објеката, 

3. прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде, 

4. предузимање хигијенско-епидемиолошких мера за заштиту становништва, 

5. пружање здравствене и друге потребне помоћи становништву. 

 

 

4.4. Оперативне мере и активности у отклањању последица од поплава Када дође до повлачења 

воде из поплављених насеља у корита река, јаруга и канала предузимају се следеће мере и 

активности: 

1. темељно чишћење поплављених објеката, 

2. одвођење и испумпавање заосталих вода, 

3. чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката, 

4. микробиолошка контрола исправности хране и воде, 

5. укидање забране употребе воде, 

6. здравствено и санитарно обезбеђивање угроженог подручја. 

 

5. ПРИПРЕМАЊЕ ОПШТЕГ ПЛАНА ПРИПРАВНОСТИ ЗА СЛУЧАЈ ПОПЛАВА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

 

Делови плана приправности су међузависни. Свака је ситуација проблем за себе а најчешће добра 

решења базирају пре на искуству него на чврстим правилима. 
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1. Значај времена за упозорење 

Потребно време да би се извеле поједине активности као што је упућивање, упозорења и евакуација, 

износи од један до седам дана у зависности од прогнозе хидрометеоролошког завода. 

 Потребно време да би се извеле поједине активности, као што је упућивање и евакуације на 

најугроженијем подручју од око 10.000 ха који је ненасељен и има само неколико салаша износи од 2-10 

дана. 

 У случају кратког расположивог времена за упозоравање требало би обратити пажњу на следеће: 

 - преиспитати потребу доношења Одлуке за издавање упозорења корак по корак као и потребе да се 

фазно активира технички систем упозоравања, 

 - издизање или измештање имовине, 

 - потреба спровођења дихтовања на објектима и 

 - друге евентуалне могућности које захтевају минимално време за комплетирање. 

 

2. Значај препознавања карактеристика поплаве 

Следеће основне поставке би требало узети у обзир при планирању појединих поступака: 

- процес одлучивања и евакуације по фазама не би требало предвиђати за случај кратког расположивог 

времена за упозорење и брзог подизања таласа, односно водостаја, 

- код изласка на више спратове и објекте потребно је прибавити детаљне инжењерске прорачуне, 

- обим потребног смештаја у прихватном центру и дужина коришћења зависе делом од трајања 

поплаве али и од величине штете која се очекује. 

 

3. Значај расположивих ресурса 

Могућност да се План припреми, успостави и спроведе зависи пре свега од спремности друштвене 

заједнице да то учини од расположивог кадра и опреме. 

 

4. Комуникације 

Начини којима се може упутити упозорење зависе од ургентности и садржаја упозорења и уређаја и 

веза које су на располагању. 

Посебну пажњу треба обратити на поузданост предвиђене процедуре за комуникацију. Поред 

електро и телефонске мреже веома је битно успоставити и алтернативне начине комуникације. Начини 

комуникације се морају посебно разрадити за специјалне примаоце упозорења као што су слепи, глувонеми, 

неписмени. Уобичајени вид обавештавања је преко разгласа, преко радија и телевизије а када је довољно на 

располагању и преко новина. 

Могу бити коришћени и други видови комуникације и то: 

- сирене система осматрања раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања 

- обавештавање од врата до врата, 

- црквена звона, 

- позиви телефоном и  

- путем летака. 

 

У случају опасности употребљавају се сви начини комуникације и то горе побројаним редом. 

 

5. Специјални примаоци упозорења 

Када то раположиво време дозвољава поруку о потенцијалној опасности од поплаве треба упутити 

оним организацијама или појединцима који касније треба да учествују у даљем преношењу и проширивању 

пријема поруке као и  онима којима је потребно више времена за припрему због наилазеће опасности. 

 

Такви примаоци су: 

- Штаб за ванредне ситуације – стручно – оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава, 

- ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, 

- МУП – Сектор за ванредне ситуације, 

- комуналне службе, 
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- службе јавних радова, 

- појединци које не могу примити поруку на уобичајени начин, 

- школе и инвалидне организације, 

- особе које су задужене за рад у прихватним центрима за угрожене или они који треба да помогну при 

евакуацији, 

- државни и општински органи власти. 

 

6. ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА ПРИПРАВНОСТИ ЗА СЛУЧАЈ ПОПЛАВА 

 

6.1.  УПОЗОРАВАЊЕ 

До појаве водолежа на пољопривредном и другом земљишту, односно до плављења појединих нижих 

делова насељених места може доћи због појаве наглог топљења веће количине снега праћених кишом 

или после јаких киша интензитета већег од 50 мм за 24 сата или пак у периодима узастопних кишних 

година. У последњем случају долази до подизања виоа подземних вода, што је нарочито изражено у 

нижележећим деловима насељеног места, где је ниво подземних вода по правилу виши од нивоа 

подземних вода у атару због сталне употребе вода из водовода, односно због отпадних вода. 

На основу висине подземних вода подручје је подељено на две зоне: 

 

- прва зона са вишим нивоом подземних вода (0,80 до 1,20 м испод терена) 

- друга зона са нижим нивоом подземних вода (2,10 до 3,00 м испод терена) 

 

Најугроженије је обрадиво земљиште у приобалном делу Тисе у површини од око 10.000 ха. Обзиром на 

већу удаљеност насеља од водотока која се креће у распону од 4 до 15 км изузев насељеног места 

Госпођинци које је од Тисе удаљено око 20 км угроженост од исте опасности је мања. 

Угроженост Чуруга од Мртве Тисе је незнатна, међутим опасност од поплава моће бити присутна на 

већем делу територије општине у тзависности од побројаних фактора. 

 

6.2.  УОЧАВАЊЕ НАИЛАЗЕЋЕ ПОПЛАВЕ И ПРОГНОЗА 

 

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад у сарадњи са ВДП „Шајкашка“ Нови Сад дужно је да: 

 

- израђује дугорочне и средњорочне планове и годишње програме за доградњу и реконструкцију 

система за одводњавање и насипа, 

- врши истраживања у циљу повећања степена сигуности од поплава и прихватања сувишних вода из 

насељених места, 

- обезбеди финансијска средства (накнаду – допринос за одводњавање), 

- врши одржавање и обезбеди погонску спремност система за одводњавање у складу са расположивим 

финансијским средствима, 

- израђује оперативни план за одбрану од поплаве и иновира га сваке године (организација одбране, 

списак особља, механизације, алата, материјала и др.), 

- обезбеди и држи у ажурном стању техничку документацију за одвођење сувишних вода (ситуације, 

угрожене зоне, уздужни и карактеристични попречни профили, места прихвата сувишних вода из 

месне канализације), 

- врши одвођење сувишних вода са пољопривредног, шумског и другог земљишта и пријем и 

одвођење сувишних вода из месне канализације. 

 

Локална самоуправа је дужна да: 

- изради дугорочне, средњорочне и годишње планове и програме за уређење месне кишне 

канализације, 

- обезбеди за то финансијска средства, 

- обезбеди одржавање канализационе опреме у границама урбанистичког плана насеља, 
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- донесе план за одбрану од поплава и оперативни план за одбрану од поплава општине Жабаљ који ће 

ажурирати сваке године и 

- обезбеди и држе у ажурном стању техничку документацију о кишној канализацији. 

 

Пољопривредна предузећа, задруге и индивидуални пољопривредници дужни су да: 

- обебеде извођење повремених бразда на својим њивама за ефикасан одвод сувишних вода из 

депресије до најближих канала за одводњавање. 

 

Становници насељених места и власници државних друштвених и других објеката и земљишта у 

насељеним местима дужни су да: 

 

-  редвоно одржавају чисте канале и пропусте испред својих станбених зграда, службених просторија, 

пословних објеката, дворишта и грађевинског земљишта. 

  

6.3.  ОГЛАШАВАЊЕ УПОЗОРЕЊА 

 

Процедура за издавање упозорења: 

 

Упозоравање ће бити вршено путем радија, телевизије или новина. 

 

Могу бити коришћени и други видови упозоравања и то: 

- сирене система за рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање 

- обавештавање од врата до врата,  

- црквена звона, 

- позиви телефоном и 

- путем летака. 

 

У случају опасности употребљавају се сви начини комуникације и то горе побројаним редом. 

Начин и упозорења су компатибилни и координирана са РХМЗ. 

 

. Процедура којом се шаљу упозорења о опасности од поплаве посебним примаоцима: 

 

Када то расположиво време дозвољава, поруку о потенцијалној опасности од поплаве треба упутити 

оним организацијама или појединцима који касније треба да учествују у даљем преношењу и проширивању 

пријема поруке као и онима којима је потребно више времена за припреме због наилазеће опасности. 

 

Такви примаоци су: 

- Штаб за ванредне ситуације- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава, 

- ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, 

- МУП – Сектор за ванредне ситуације, 

- комуналне службе, 

- службе јавних радова, 

- појединци који не могу примити поруку на уобичајен начин, 

- школе и инвалидне организације, 

- особе које су задужене за рад у прихватним центрима за угрожене или они који треба да помогну при 

евакуацији и 

- државни и општински органи власти. 
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6.4.  ЕВАКУАЦИЈА И СПАСАВАЊЕ 

 

Да би се спречили губици живота због поплава или узрока изазваних поплавом врши се евакуација 

становништва и спашавање људи и имовине. 

 

6.4.1. .Идентификација простора који се евакуише 

 

Идентификација простора који би били плављени због унутрашњих и спољних вода ће бити вршена на 

основу извештаја са терена који даје ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад. 

 

Најпоузданији путеви за евакуацију су тврди путеви а у случају немогућности коришћења истих и летњи 

путеви. 

 

6.4.2. . Успостављање приоритета за евакуацију 

 

Успостављање приоритета за евакуацију се врши у зависности од: 

- времена плављења с обзром на поједине просторе, 

- силине поплаве и 

- губитка путева за евакуацију 

 

6.4.3. Успостављање процедуре за спровођење евакуације 

 

Успостављање процедуре за спровођење евакуације је у складу са расположивим временом за 

позоравање. Потребно је нарочито следеће: 

- осигурати обавештавање угроженог становништва о потреби евакуације и о томе где је сигурно и 

крајње одредиште и којим путевима се иде као и расположиво време за то, 

- обезбедити помоћ за транспорт и припрему становништва за евакуацију, 

- обезбедити специјалну помоћ онима којима је потребна, 

- осигурати да се сви евакуишу, 

- успоставити контролу саобраћаја како се не би ушло у опасне зоне као и идентификовати путеве и 

возила за евакуацију и 

- успоставити надзор над спровођењем евакуације како би се обезбедила сигурност. 

 

7.  ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА  

 

7.1.  ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ (ПОДЗЕМНИХ) ВОДА 

 

Одбрана од поплава унутрашњих вода (у даљем тексту: одбрана од поплава) на мелрационом подручју 

БДП „Шајкашка“ Нови Сад вршиће се у складу са Планом одбране од поплавних унутрашњих вода 

поменуте водопривредне организације. 

Под одбраном од поплава подраузмевају се организоване мере на извршавању евакуације изазване од 

изузетно високих унутрашњих вода из хидромелиорационалног система за одводњавање (у даљем тексту: 

ХСО) у реципејент. 

Под изузетно високим унутрашњим водама подраузмевају се оне површинске, атмосферске или 

подземне воде које изграђени капацитети ХСО нормалним радом нису у стању да одведу, при чему би без 

посебних мера и радова дошло до нарушавања меродавног режима, односно прописаног режима 

одводњавања и масовног плављења пољопривредног земљишта, насеља, индустријских и других објеката уз 

причињавање штета већег обима. 

Одбрана настаје када услед подизања нивоа подземних вода долази до појаве водолежи, односно до 

плављења нижих делова насељених места општине Жабаљ. 
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7.2. . СТЕПЕНИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

На територији општине Жабаљ налазе се 4 електричне црпе станице за одвођење сувишних вода из 

каналске мреже и реке Јегричке у Тису које су у могућности да у зависности од степена угрожености 

задовоље потребе. 

У односу на опасност од поплава од унутрашњих вода све активности морају бити усклађене са Општим 

планом за одбрану од поплава Републике Србије и Правилником за одбрану од поплава од унутрашњих вода 

ВДП „Шајкашка“ Нови Сад.  

Уводе се следеће фазе: 

 

Прва фаза – Редовна одбрана од поплава 

Настаје када сувишне воде почињу интензивно да теку каналском мрежом и траје све док се сувишне 

воде редовним коришћењем канала за одводњавање испусних устава и црпних станица могу да одводе без 

посебних ванредних радова а вода се не излива из каналске мреже. 

 

Друга фаза – Ванредна одбрана од поплава 

Настаје када изграђеним системима за одводњавање и месном канализацијом није могуће у 

задовољавајућем року одвести поплавне воде са пољопривредног земљишта или из насеља и због тога 

долази до изливања вода из канала са претњом настајања штета на усевима и објектима. 

 

Трећа фаза – Ванредно стање 

Ако мере и активности које се спроводе ванредном одбраном нису довољне а ниво вода прети да изазове 

уништавање већих размера, тада главни руководилац одбране од поплаве предлаже министру за 

водопривреду да прогласи ванредно стање и ступа на снагу закон о елементарном непогодама тада је 

потребна мобилизација. За нашу општину ванредно стање проглашава Општинско веће.. 

 

7.3.  ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ (ПОВРШИНСКИХ) ВОДА 

 

Настаје када услед наглог топљења веће количине снега праћеног кишом или после јаких киша 

интензитета већег од 50 мм за 24 сата.  

Примењују се исте мере и степени као код одбране од поплава од унутрашњих вода. По неписаном 

правилу, обично те две појаве иду заједно. 

 

7.4.  ОДБРАНА ОД ЛЕДА 

 

Одбрана од леда настаје када се река Тиса услед дуготрајних ниских температура замрзне делимично 

или 100%. Ломљење леда спроводи специјалан брод ледоломац а могућа су гомилања санти леда на уским 

грлима као што су мостови и оштре кривине, што би изазвало зачепљење протока воде и могућу одбрану од 

поплава. 

Мере одбране од леда спроводи ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад. 

 

8.   РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 

Одбраном од поплава на системима за одводњавање руководи главни руководилац за одбрану од 

поплава Републике Србије, који има помоћника за водно поручје „Дунав“ и „Тиса“ и секторске руководиоце 

за територије водопривредних предузећа. Секторски руководиоци имају своје помоћнике за хидротехничке 

деонице. Одбраном од поплава руководи се на основу Оперативног плана за одбрану од поплава којим се 

уређује организација службе за одбрану од поплава, системи за одводњавање, објекти за одбрану, 

хидрометеоролошка осматрања, систем веза за одбрану од поплава и лица одговорна за спровођење 

одређених активности. 

Одбраном од поплава у општини Жабаљ руководи Општински штаб за ванредне ситуације. На челу штаба за 

ванредне ситуације налази се Председник општине по функцији. 
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Одбрану од поплава наређује Министар за пољопривреду и водопривреду РС, односно ЈВП „Воде 

Војводине“ Нови Сад, а за наше подручје ВДП „Шајкашка“ Нови Сад, на основу већ поменутих критеријума 

– степена поплаве. 

Руководилац одбране у општини дужан је да сарађује са секторским руководиоцем у Водопривредном 

предузећу „Шајкашка“ Нови Сад, који је у  обавези да пружа стручну помоћ општинском руководиоцу, као и 

да обезбеди непосредну сарадњу између деоничког руководиоца и општинског Штаба за ванредне ситуације, 

руководиоца одбране и његових повереника. 

Општински руководилац одбране за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове: 

- сарађује са секторским руководиоцем ВДП „Шајкашка“ Нови Сад и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

- координира рад помоћника у насељеним местима општине, 

- прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава председника општине и 

друге органе, 

- предлаже у складу са ситуацијама увођење степена одбране од поплава укључујући и ванредно стање. 

 

Чланови Штаба за ванредну ситуације и стручно оперативни тимови врше нарочито следеће послове:  

- израђују своје оперативне планове одбране од поплаве у складу са Планом одбране од поплаве општине 

Жабаљ, 

- обезбеђују ажурирање техничке документације о месној канализацији, 

- старају се о одржавању месне канализације у исправном стању, 

- врше непосредан увид у стање на угроженом подлручју, издају налоге и организују све хитне радове на 

месној канализационој мрежи, 

- спроводе наредбе Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације за одбрану од поплава, 

информишу га о стању на терену и предлажу предузимање радова и мера који изискују одређена 

материјална улагања, 

- воде евиденцију о предузетим мерама, извршеним радовима и утрошеним средствима, 

- подносе Штабу за ванредне ситуације извештај по завршетку одбране од поплава а по треби и током 

одбране. 

 

Повереници општинског Штаба за ванредне ситуације врше нарочито следеће послове: 

- предлажу спровођење мера и радова на свом терену, 

- организује и руководе хитним радовима и мерама у свом реону (улици) по налогу помоћника, 

- извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом 

људству, механизацији, средствима и др. 

 

8.1.  КОНТРОЛА ПРЕЛИВАЊА, ПРОЦУРИВАЊА И ДРУГОГ НАЧИНА ПЛАВЉЕЊА 

 

Установљавање поступка за контролу преливања, процуривања или друго начина плављења врши ВДП 

„Шајкашка“ Нови Сад.  

. 

8.2.  КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА 

 

Идентификовање потреба у контроли саобраћаја пре за време и одмах после поплаве коју врши полиција 

подразумева: 

- спречавање саобраћаја који би донео незгоде у поплављеном простору, 

- успостављање путева за евакуацију и убрзавање саобраћаја при евакуацији, 

- оспособљавање приступа простору који се евакуише за кретање, спасавање и други витални 

саобраћај, 

- забрану коришћења оштећених путева и мостова, 

- контролисање приступа оштећеним подручјима. 
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Процедура за контролу саобраћаја обухвата: 

- идентификацију простора које треба контролисати зависно од очекиване количине поплаве, 

- одређивање локације где ће иста бити успостављена, 

- одређивање одступања или начин контроле који ће такође бити од користи, 

- спецификација распореда особља, барикада и знакова да би се оснажио ефекат неопходне контроле и 

средства присиле. 

-  

8.3.  ОДРЖАВАЊЕ ВИТАЛНИХ СИСТЕМА 

 

 Идентификација виталних субјеката као што су, полиција и противпожарне и медицинске службе 

Идентификација полиције и противпожарне и медицинске службе је уствари именовање истих служби у 

општини Жабаљ као одговорних и потребних у датом моменту. Одлука (закључак) се доноси на Штабу 

за ванредне ситуације. 

 

8.4. ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА 

 

Потребно је спроводити постплавне активности да би се одржало здравље угрожених, успоставио 

нормалан рад сервисних служби у што је могуће краћем року и да би се обезбедила потпора и помоћ у 

отклањању последица. Постплавне активности су различитог обима и садржаја и своде се на здравствену 

заштиту, успостављање функције сервисних служби, ревизализацију и реконструкцију као и активирање 

помоћи. 

 

9. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

             Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се на основу Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закона о водама („Службени гласник 

РС“, бр.30/10, 93/2012 и 101/2016), одлука надлежних органа Општине Жабаљ, наредби командата Штаба за 

ванредне ситуације општине Жабаљ и важећих прописа и аката везаних за одбрану од поплава. 

 

9.1.  Дужности и обавезе субјеката одбране од поплава (правна лица носиоци активности) 

 

За заштиту подручја од поплава потребно је, од стране Штаба за ванредне ситуације Општине 

Жабаљ, обезбедити радну снагу, материјал и опрему од оспособљених правних лица од значаја за заштиоту 

и спасавање и ватрогасно  - спасилачких јединица. 

У случају проглашења ванредне ситуације, ови субјекти су дужни да: 

1. обезбеде сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних вода, 

2. одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава, 

3. обезбеде функционалност и заштиту објеката у ванредним ситуацијама од штетног дејства воде 

(редовно чишћење око мостова, канала, сливника, пропуста у склопу ), 

4. обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних објеката 

система за водоснабдевање који могу бити угрожени штетним дејством вода, 

5. обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредним ситуацијама, 

6. обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним ситуацијама и 

са њом учествују у реализацији оперативних мера, активности и радова у свим фазама одбране од 

поплаве, а у складу са шемом руковођења и координације. 

 

9.2.  Дужности и обавезе других правних субјеката (остала предузећа) 

У току поплава и отклањању последица од поплава за организацију пружања прве медицинске 

помоћи, прве ветеринарске помоћи, асанацију, спасавање, евакуацију, збрињавање и спровођење других 

мера заштите од поплава ангажују се предузећа и други привредни субјекти у зависности од делатнoсти: 
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9.3.  Дужности и обавезе Месних заједница потенцијално угрожених подручја 

 

Месне заједнице су дужне да предузму широке мере указивања потребе да свако домаћинство узме 

учешћа у заштити око угрожених површина, које би редовним одржавањем оспособили за одбрану од 

поплава и већих размера. 

Месне заједнице су дужне да предузму све потребне мере за ангажовање обавезне радне снаге, за 

уређење канала за одвод воде на својој територији, као и да за своју територију именују председнике Савета 

за поверенике Штаба за ванредне ситуације. 

 

9.4. Дужности и обавезе пољопривредника, пољопривредних предузећа и власника и корисника 

државних, јавних и других објеката и земљишта       потенцијално угроженог подручја 

 

Пољопривредници, пољопривредна предузећа и власници и корисници државних, јавних и других 

објеката и земљишта потенцијално угроженог подручја су дужни да превентивно обезбеде извођење 

повремених бразда на својим њивама, ради ефикасног одвођења сувишних вода у најближи канал, као и да 

редовно одржавају канале и пропусте око својих зграда, службених просторија и дворишта, како би исти 

били у функционалном стању. 

 

10.   ОБАВЕШТАВАЊЕ  ЈАВНОСТИ 

Штаб за ванредне ситуације Општине Жабаљ, у оквиру својих активности, предузима мере да се 

преко средстава јавног информисања становништво упозна са свим битним околностима у вези предстојеће 

поплаве, о предузетим мерама док је поплава у току, као и о престанку опасности од поплава и о 

предузимању даљих мера за отклањање последица поплаве. 

 

У спровођењу ових активности, јавност се обавештава о следећем: 

 

1. о степену угрожености од  поплаве, 

2. о активностима које се предузимају да би се смањила штета на имовини, 

3. о безбедоносним активностима и могућностима реконструкције на оштећеним објектима након 

поплаве и сл. 

 

11.   ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Средства за реализацију Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији 

Општине Жабаљ се обезбеђују из буџета Општине Жабаљ, у складу са Законом. 

 

12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

        По један примерак Оперативног плана се чува у архиви Општинске Управе Жабаљ, у Одељењу за 

заједничке – стручне послове и  Управи за ванредне ситуације у  Новом Саду. 

Овај План ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о водама („Службени гласник РС“ 30/2010, 93/2012, 101/2016, 

95/2018 и 95/2018 - други закон ) члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Р.С” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), и члана 42, став 1. тачка 6. 

Статута Општине Жабаљ (Службени лист Општине Жабаљ, број 4/2019), Скупштина општине на својој 31. 

седници дана 25.03.2019. године, донела   је 

 

О Д Л У К У  

 

I 

Усваја се Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава  поплава  на територији општине Жабаљ за 

2019. годину. 

II 

Саставни део ове Одлуке је Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава  поплава  на територији 

општине Жабаљ за 2019. годину 

 

III 

Одлуку и План доставити Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације, , Штабу за 

ванредне ситуације општине Жабаљ и Општинском већу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:217-8/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 187 

 

 

 

 

ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД 

ПОПЛАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 
Жабаљ, Март 2019. године 

 

 

1. Одржавање и санација водних објеката 

Одржавање и санацију водних објеката на територији општине Жабаљ обавља  ЈВП “Воде Војводине” у 

сарадњи са водопривредним предузећем “Шајкашка” из Новог Сада, као и за насељена места Чуруг, 

Госпођинце и Ђурђево. Ван насељених места на територији општине Жабаљ одржавање и санацију врше 

Месне заједнице Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци у сарадњи ЈВП “Воде Војводине” и власницима 

пољопривредних земљишта. 

 

2. Одржавање водотокова  

Све водотокове на територији општине Жабаљ одржава ЈВП “Воде Војводине” у сарадњи са 

Водопривредним друштвом „Шајкашка Д.о.о“ из Новог Сада. 

 

3. Организација одбране од поплава 

У Општини одбраном од поплава руководи Општински штаб за ванредне ситуације за територију 

општине Жабаљ. Општински штаб за ванредне ситуације руководи свим активностима означеним у шеми 

активности у надлежности општине (административне, хидротехничке и комуналне активности), у периоду 

редовног стања (у периоду без непосредне опасности од поплава), као и у периоду ванредних хидролошких 

околности – од момента најаве поплаве до престанка опасности, руководи и координира учешћа ових 

субјеката у одбрани од поплава, у синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од вода;  

У току одбране, Штаб је у пуној приправности.  

 

Командант општинског штаба  

Командант општинског штаба за ванредне ситуације кординира рад са Руководиоцем за одбрану од 

поплава, врши следеће послове (по фазама у току одбране):  

 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава:  

1/1. Заказује и руководи седницама одговорних за одбрану од поплава на којима се усвајају планови 

рада.  

1/2. Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката;  

1/3. У случају да постоји потреба, врши усаглашавање општег и оперативног плана за заштиту и 

спасавање од поплава са општим и оперативним планом за одбрану од поплава водопривреде Србије.  

1/4. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију плана за 

зашштиту и спасавање од поплава код институција које чине виталне системе општине.  

1/5. Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних 

планова, активности у реализацији активности у склопу припрема за одбрану од поплава и организован рад у 

ванредним условима.  

1/6. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје општине.  

1/7. Обезбеђује услове за реализацију програм мера и активности за информисање и едукацију 

јавности.  

1/8. Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за 

обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима.  

1/9. Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада.  

1/10. Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља 

Хидрометеоролошки завод.  
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Фаза 2.: Ванредна одбрана од поплава:  

2/1. Руководи радом штаба за ванредне ситуације.  

2/2. Координира активности са задуженима за одбрану од поплава.  

2/3. Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног Оперативног плана.  

2/4. Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне заштите и 

оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање.  

2/5. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на ангажовање радне 

снаге, механизације и других средстава и др.  

2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се односе на 

ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.  

2/7. Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним 

околностима у координацији са штабом цивилне заштите.  

2/8. Даје предлог за проглашавање ванредне ситуације.  

 

Фаза 3.: Ванредна ситуација:  

3/1. У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање 

воде и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације проглашава ванредну ситуацију.  

3/2. Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до 

прихватних центара у ванредним околностима у координацији са штабом цивилне заштите;  

 

Фаза 4.: Отклањање последица поплава:  

4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању 

последица поплава по престанку опасности,  

4/2. Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и 

материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју општине.  

 

Заменик Команданта општинског штаба  

У одсуству Команданта штаба или по његовом налогу, у свему га замењује.  

 

Помоћници Команданта (чланови штаба)  

Помоћник Команданта штаба за одбрану од поплава врши следеће послове (по фазама у току одбране):  

 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава:  

1/1. Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у заштити и 

спасавања од поплава;  

1/2. Координира рад повереника на терену и о томе обавештава руководиоца штаба;  

1/3. Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено, у сарадњи са општинским 

штабом и предлаже градском штабу потребне мере из свог домена.  

 

Фаза 2,3,4.: Ванредна одбрана од поплава, Ванредна ситуација, отклањање последица поплава :  

1. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју сарадњи са општинским штабом и предлаже 

потребне мере.  

2. Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и предлаже предузимање 

радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица поплава;  

3. Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима, по 

добијању сагласности руководиоца штаба. изузетно уколико би нечињенем били угрожени животи 

становника предузима мере беза добијања сагласности;  

4. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и 

отклањању последица поплава;  

5. Подноси извештај Команданту штаба по завршетку одбране од поплава, а обавезно у току одбране.  
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Повереници  

 

Повереници врше следеће послове у свим фазама одбране као и у фази ванредне ситуације, односно у 

фази отклањања последица поплава:  

1. Врши непосредан увид у стање на подручју и достављају информације помоћницима;  

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;  

3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону;  

           4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом 

људству, механизацији и др. 

 

4. План комуникација учесника у одбрани 

• Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју општине Жабаљ, обезбеђен је 

применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у одбрани, телефакс веза као и радио веза.  

• Мобилне везе обезбеђене су за руководство Општинског штаба за ванредне ситуације.  

• Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава и руководства Општинског штаба, 

одвија се по датој шеми руковођења и координације.  

 

Општинским Оперативним годишњим планом, по усвојеној шеми руковођења, координације и 

субординације, дефинисани су подаци од значаја за успостављење ефикасне и поуздане комуникације 

између учесника у одбрани.  

 

 Командант штаба је задужен за ажурност ових података и благовремено успостављање 

комуникације са субјектима у свима фазама одбране. 

 

 

 

 

На основу члана 7. став 1. и став 3. и чл. 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-ускл. дин. изн., 125/2014-ускл. дин. изн., 95/2015-ускл. дин. изн., 

83/2016, 91/2016-усклађ. дин. изн., 104/2016-др. закон, 96/2017-усклађени дин. изн. и 95/2018-усклађени дин. 

износи), члана 4. и члана 278. Тачка 16) Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гласник РС“, 

бр. 95/18) и 42. Тачка 3. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', бр. 4/2019), Скупштина 

општине Жабаљ на  31. седници одржаној дана  25.03. 2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 

Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Жабаљ“, бр. 25/2012, 24/2014, 

50/2016, 15/2018-пречишћен текст и 28/2018),члан 5. мења се и гласи:  

 

„Члан 5. 

Комуналне таксе се уводе за: 

1. истицање фирме на пословном простору; 

2. брише се  

3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 

4. брише се  

5. држање средстава за игру („забавне игре“); 

6. брише се 

7. брише се 

8. брише се“ 
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Члан 2. 

У члану 6. став 2. мења се и гласи: 

„Комуналне таксе из члана 5. тачке 5. се утврђују у дневном износу, а комуналне таксе из члана 5. тачке 1. и 

3. се утврђују у годишњем износу, односно сразмерно времену за коришћење права, предмета и услуга.“ 

 

Члан 3. 

 Члан 8. став 1. мења се и гласи: 

„Наплату комуналне таксе, осим таксе из члана 5. тачка 3., врши служба Општинске управе надлежна за 

администрацију локалних јавних прихода.“ 

 

Члан 4. 

 Члан 11. брише се. 

 

Члан 5. 

Члан 12. мења се игласи: 

 Ако не уплати комуналну таксу или не поднесе тачну и потпуну пореску пријавуили не пријави 

тачну промену података на начин и у роковима прописаним овом одлуком, казниће се за прекршај новчаном 

казном: 

1. Физичко лице и одговорно лице у правном лицу-5.000,00 дин 

2. Предузетник- 10.000,00 дин 

3. Правно лице- 500.000,00 дин 

 

Члан 6. 

 У Тарифи локалне комуналне таксе  брише се Тарифни број 2., Тарифни број 4., Тарифни број 6., 

Тарифни број 7. и Тарифни број 8. 

Члан 8. 

 Мења се образац пријаве за локалну комуналну таксу и дат је у прилогу ове одлуке.  

 

Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине 

Жабаљ“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 434-9 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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ПРИЛОГ 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ – ОБРАЗАЦ ПКТ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

Општинска управа Жабаљ       Образац ПКТ 

Одељење за локалну пореску администрацију 

 

ПРИЈАВА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 

 

I    ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ 

1. 
Назив (привредно друштво, 

предузетник) 

 

 

2. ПИБ                                        

3. Матични број  

4. Шифра делатности и опис  

5. 
Адреса (седиште: место, улица, број, 

спрат, стан) 

 

 

6. Телефон  

7.  e-mail                                                                                               

8. 
Разврставање по величини правног 

лица (микро, мало, средње или велико) 

 

9.  
Пословни приход према последњем 

финансијском извештају 

 

 

II  ПОДАЦИ О ИСТИЦАЊУ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

ЗА СЕДИШТЕ 

 

1. 
Делатност се обавља у:  

 - стану           - пословном простору 

 

2. 

Основ коришћења објекта  

(власништво, закуп, подзакуп и др.), 

доказ (број уговора, решење и др.) 

 

3. 
Делатност која се обавља у објекту  

(шифра и назив) 

 

4. 
Обвезник има истакнуту фирму од:  

(датум од када) 

 

 

ЗА ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ** 

 

Ред. 

број 
Адреса пословне јединице 

Назив пословне 

јединице 

Делатност која се обавља у 

објекту (шифра, опис) 

Фирма истакнута 

од-до (датум од 

када и до када) 

1.     

2.     
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3.     

4.     

5.     

 

 

III  ПОДАЦИ О ДРЖАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ – „ЗАБАВНЕ ИГРЕ“ 

 

ОБВЕЗНИК ДРЖИ СРЕДСТВА ЗА ЗАБАВНЕ ИГРЕ У ОБЈЕКТУ: 

 

1. 

Адреса објекта (место, улица, број, спрат, 

стан) 

 

2. 

 

Основ коришћења објекта  

(власништво, закуп, подзакуп и др.) 

доказ (број уговора, решење и др.) 

 

 

3. 
Број апарата за забавне игре по врстама  

Рулет Билијар Флипери 
Компју-

тери 
Пикадо 

Стони 

фудба

л 

      

 

4. 

Период држања апарата за забавне игре по 

врстама (од......до......) 

Рулет Билијар Флипери 
Компју-

тери 
Пикадо 

Стони 

фудба

л 

      

 

 

 

Н А П О М Е Н А: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у пријави 

потпуни и тачни. 

 

 

Дана _______________     

 

     М.П. 

       ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

 

 

       ______________________________________ 
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Списак прилога:  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

* Пријава се подноси служби Општинске управе Жабаљ надлежној за администрацију изворних 

прихода општине-Одељењу за локалну пореску администрацију. 

** Прилоком пријаве или одјаве пословне јединице као прилог пријави подноси се интерни акт о 

оснивању, односно укидању пословне јединице или решење АПР-а о упису промене. 
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На основу члана 4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ 

бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и  члана 42. тачка 6. и тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 4/2019), Скупштина општине на 31. седници, дана 25.03.2019. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ бр. 18/2018 – пречишћен текст)  члан 8. мења се и гласи:  

 

„Члан 8. 

У општини Жабаљ постоје два јавна комунална предузећа којима су поверене одређене комуналне 

делатности из члана 3. ове одлуке, и то:  

1. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ коме су поверене: 

- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 

- управљање комуналним отпадом, 

- делатност зоохигијене, 

- мере заштите пољопривредног земљишта, 

- обезбеђивање јавног осветљења, 

- одржавање улица и путева, 

- управљање гробљима и сахрањивање, 

- погребна делатност, 

- управљање пијацама, 

- одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

- одржавање јавних зелених површина, 

- димничарске услуге, 

- уништавање амброзије. 

2. Јавно комунално предузеће „Водовод општине Жабаљ“ коме је поверено: 

- снабдевање водом за пиће, 

- управљање јавним паркиралиштима.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 35-26/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 11. става 4. Закона о финансијској подршци породици са децом  (''Службени гласник РС“ 

број 113/2017 и 50/2018), а у вези са чланом 189. тачка 5. Закона о основама систена образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 и 10/2019 ) и члана 42. тачка 6. Статута општине Жабаљ 

(''Службени лист општине Жабаљ'' број 4/2019) Скупштине општине Жабаљ на 31. седници одржаној дана  

25.03.2019. године донела je 

ОДЛУКA O ИЗМЕНИ  

ОДЛУКЕ О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о регресирању трошкова превоза ученика и студената („Службени лист општине Жабаљ“ број 

15/2018- пречишћен текст) у члану 15. мења се и гласи: 

„Члан 15. 

„Студентима припадницима ромске национале мањине који се школују на терет буџета или су 

самофинансирајући студенти, регресирају се трошкови превоза у висини 100% цене месечне карте. 

Студенти из става 1. овог члана поред наведеног морају испунити и следеће услове да су уписани на 

високошколским установама  које су образоване и регистроване у складу са законом на територији 

Републике Србије, а које се финансирају из буџета; да први пут уписују годину студија; немају статус 

запосленог лица и друге услове утврђене од стране покрајинског секретаријата надлежног за област 

образовања.“ 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 451-11 /2019-I 

  ПРЕДСЕДНИК  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС, 95/2018) и  члана 42.  тачка 1. став 6. Стаута 

општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2019), а у складу са тачком 7. подтачком  80. 

Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних 

служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018 и 78/2018, 89/2018, 

102/2018), Скупштина општине Жабаљ, на 31. седници, дана 25.03.2019. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 

СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1.  

У Одлуци о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног 

сектора општине Жабаљ за 2017. годину („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 23/2017, 28/2017, 25/2018) 

члан 2. мења се и гласи:  

„Члан 2. 

Максималан број запослених  на неодређено време  у систему јавног сектора општине Жабаљ јесте  

241, а по организационим облицима износи: 

javascript:void(0)
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javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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р.бр. назив организационог дела максималан број 

запослених на 

неодређено време за 

2017.годину 

1. Општинска управа 89 

2. Скупштина општине  2 

3. Општинско правобранилаштво  2 

4. Служба за буџетску инспекцију  3 

5. Месна заједница Жабаљ 1 

6. Месна заједница Ђурђево 1 

7. Месна заједница Чуруг 1 

8. Месна заједниица Госпођинци 1 

9. Предшколска установа „Детињство“ Жабаљ 43 

10. Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ 

Жабаљ 

10 

11. Јавна установа „Спортски објекти“Жабаљ  3 

12. Туристичка организација општине Жабаљ 4 

13. Канцеларија за инклузију Рома 2 

14. Јавно комунално предузеће “Водовод општине Жабаљ“ 22 

15. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ 50 

16. Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител 

„Слидарност“  Жабаљ 

7 

   УКУПНО 241 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:02-20/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 32.  тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 42. тачка 

1.  Статута општине Жабаљ  ("Службени лист општине Жабаљ" број 4/2019), Скупштина општине Жабаљ је 

на 31. седници одржаној дана25.03.2019. године, донела 

 

П О С Л О В Н И К   

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

            Пословником Скупштине општине Жабаљ (у даљем тексту: Пословник) уређује се конституисање, 

организација и рад Скупштине општине Жабаљ (у даљем тексту: Скупштина), начин остваривања права и 

дужности одборника, јавност рада, као и друга питања везана за рад Скупштине и њених радних тела. 
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Члан 2. 

            Скупштина је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене 

Уставом, законом и Статутом општине (у даљем тексту: Статут).  

            Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у 

складу са законом и Статутом.  

Члан 3. 

            Скупштину представља и заступа председник Скупштине. 

 

Језик, писмо и родна неутралност израза 

 

Члан 4. 

            У Скупштини је у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо и језик и писмо русинске 

националне мањине у складу са Уставом, законом и Статутом.  

 

Члан 5. 

            Сви појмови у овом Пословнику употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и 

женски природни род. 

            Именице које означавају службене позиције, положаје и функције у Општини Жабаљ (у даљем 

тексту: Општина), користе се у облику који изражава пол лица које је њихов носилац. 

 

Печат Скупштине 

Члан 6. 

Изглед печата Скупштине, његов садржај, број, овлашћења за руковање, чување и друга питања од 

значаја за употребу печата утврђује Скупштина посебном одлуком. 

 

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ  

 

Сазивање конститутивне седнице  

Члан 7. 

            Конститутивну седницу новог сазива Скупштине, после спродених избора за одборнике, сазива 

председник Скупштине из претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања коначних резултата 

избора. 

            Ако је председник Скупштине из претходног сазива одсутан, спречен или не жели да сазове 

конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, то чини најстарији присутни кандидат за одборника  

који то прихвати и то  у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана. 

Секретар Скупштине из претходног сазива одмах по истеку рока из става 1. овог члана писаним 

путем обавештава најстаријег кандидата за одборника о томе да председник Скупштине из претходног 

сазива није сазвао конститутивну седницу и позива га да он то учини, у складу са овлашћењем из закона 

којим се уређују питања локалних избора.  

Обавештење из става 3. овог члана секретар Скупштине из претходног сазива доставља, ради 

упознавања,  свим подносиоцима изборних листа. 

Који кандидат за одборника испуњава услове за сазивање конститутивне седнице утврђује секретар 

Скупштине из претходног сазива, на основу извештаја Општинске изборне комисије и издатих уверења о 

избору за одборнике.  

            Уз позив за конститутивну седницу сваком кандидату за одборника обавезно се достављају:  Статут, 

Пословник, Извештај Изборне комисије општине (у даљем тексту: Изборна комисија) о спроведеним 

изборима и Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе у Србији (у даљем тексту: Етички 

кодекс).  
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Председавање конститутивном седницом  

 

Члан 8. 

            Конститутивном седницом, до избора председника Скупштине, председава најстарији кандидат за 

одборника који је присутан на седници и који се прихвати те дужности (у даљем тексту: председавајући), а у 

раду му помажу секретар Скупштине из претходног сазива и најмлађи кандидат за одборника који је 

присутан на седници и који се прихвати те дужности. 

            Пре почетка седнице, прозивком коју врши секретар из претходног сазива, утврђује се укупан број 

присутних кандидата за одборнике  чиме се проверава да ли седници присуствује довољан број кандидата за 

одборнике потребан за рад и одлучивање.   

            Одредбе овог Пословника које се односе на овлашћења председника Скупштине, сходно се 

примењују и на овлашћења председавајућег конститутивне седнице. 

Дневни ред конститутивне седнице 

Члан 9. 

            На конститутивној седници Скупштине врши се потврђивање мандата одборника, избор председника 

и постављење секретара Скупштине.  

            Осим обавезних тачака дневног реда из става 1. овог члана, конститутивна седница Скупштине може 

имати следеће тачке дневног реда: 

 

- избор  председника, заменика председника, чланова и секретара Комисије за кадровска, 

административна и мандатно-имунитетна питања,  

- утврђивање престанка  мандата  председнику и заменику председника Скупштине из 

претходног сазива, 

- утврђивање престанка  мандата секретару и заменику секретара из претходног сазива, 

-  утврђивање престанка  мандата извршним органима општине и 

- утврђивање престанка  мандата председнику, заменику председника, члановима и 

секретару Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања из претходног сазива.  

            Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара 

Скупштине. 

Скупштина може да ради и одлучује када је потврђен мандат за више од половине укупног броја 

одборника. 

 

Потврђивање мандата одборника 

Члан 10. 

            Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје четири  године, односно до 

престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.  

            О потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници.  

            Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за одборника и извештаја 

Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике. 

  Потврђивањем мандата новоизабраних одборника престају функције председника и заменика 

председника Скупштине из претходног сазива. 

 

Верификациони одбор 

Члан 11. 

            На почетку конститутивне седнице, на предлог председавајућег, Скупштина већином гласова 

присутних кандидата за одборнике именује Верификациони одбор од три члана, које предлажу три изборне 

листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини.  

            Верификационим одбором председава његов најстарији члан.  
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            Верификациони одбор ради на седници којој присуствују сви чланови одбора и одлучује већином 

гласова чланова одбора. 

            Када Скупштина потврди мандате одборника, Верификациони одбор престаје са радом. 

 

Члан 12. 

            По именовању Верификационог одбора, председавајући одређује паузу у раду Скупштине најдуже до 

20  минута, како би се састао Верификациони одбор.  

            На основу извештаја Изборне комисије, Верификациони одбор утврђује да ли су подаци из уверења о 

избору сваког кандидата за одборника истоветни са подацима из извештаја Изборне комисије, као и да ли је 

уверење издато од Изборне комисије, као надлежног органа, те о томе подноси писани извештај Скупштини 

који садржи предлог да ли треба потврдити мандате одборника. 

            Извештај и предлог из става 2. овог члана Верификациони одбор доноси већином гласова. 

 

Члан 13. 

            Извештај Верификационог одбора садржи предлог: 

- за потврђивање мандата одборника; 

- да се не потврде мандати појединих кандидата за одборника, са образложењем (у случају смрти 

кандидата за одборника или наступања другог разлога за недодељивање мандата новом одборнику); 

- да се одложи потврђивање мандата појединих кандидата за одборника (у случају неслагања, односно 

неистоветности података из уверења о избору и извештаја Изборне комисије или издавања уверења о 

избору од стране неовлашћеног органа,  као и у случајевима када је  одборник оправдано  спречен да 

присуствује седници о чему мора поднети писани доказ председавајућем најкасније до отварања 

конститутивне седнице. О томе да ли се разлог неприсуствовања седници сматра оправданим 

изјашњавају се кандидати за одборнике већином гласова присутних.  

Члан 14. 

            Председавајући Верификационог одбора подноси Скупштини извештај. 

 О извештају Верификационог одбора Скупштина расправља у целини. 

            После завршене расправе, уколико Верификациони одбор не оспори ни један мандат, о његовом 

извештају Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем. 

            Ако Верификациони одбор у свом извештају, односно поједини кандидат за одборника на самој 

седници, предложи да се потврђивање мандата поједином кандидату за одборника одложи или да му се 

мандат не потврди, Скупштина о томе посебно гласа. 

             

Члан 15. 

            О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина 

одлучује јавним гласањем.  

            У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са 

Законом о локалним изборима и који имају уверење Изборне комисије да су изабрани. 

 

Члан 16. 

            Скупштина може да ради и одлучује када су мандати потврђени за више од половине укупног броја 

одборника који чине Скупштину општине утврђеног Статутом. 

            Скупштина може одложити верификацију мандата појединог кандидата за одборника и затражити од 

Изборне комисије да изврши проверу ваљаности уверења о избору за одборника и о томе обавести 

Скупштину најкасније у року од осам дана.  

            По извршеној провери из става 2. овог члана, кандидату за одборника коме је верификација мандата 

одложена, мандат се потврђује или се мандат додељује другом кандидату за одборника са листе, у складу са 

законом. 
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Члан 17. 

            Даном потврђивања мандата новоизабраних одборника престаје мандат одборника Скупштине из 

претходног сазива. 

 

Потврђивање мандата одборника после конституисања Скупштине 

 

Члан 18. 

            Када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових кандидата за 

одборника, у гласању поред одборника могу учествовати и кандидати за одборнике којима су мандати 

додељени у складу са законом и који имају уверење Изборне комисије да су изабрани. 

             Послове Верификационог одбора, после конституисања, врши Комисија за административна и 

мандатно-имунитетна питања. 

 

Заклетва 

Члан 19. 

            После доношења одлуке о потврђивању мандата, новоизабрани одборници полажу заклетву, гласно 

изговарајући текст заклетве који чита председавајући, која гласи: "Заклињем се да ћу се у раду Скупштине 

општине Жабаљ  придржавати Устава Републике Србије, закона и Статута општине и да ћу часно и 

одговорно вршити дужност одборника у интересу грађана општине Жабаљ". 

            По обављеној заклетви, одборници потписују текст заклетве који се прилаже изборном материјалу. 

            Истовремено, одборник потписује  и изјаву да је упознат са садржином Етичког кодекса. 

            Одборници који нису присуствовали конститутивној седници, или им је мандат био оспорен па 

касније потврђен, заклетву дају појединачно на првој наредној седници којој присуствују, после 

потврђивања њихових мандата. 

 

III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ 

СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

 

Избор председника Скупштине 

Члан 20. 

            Председник Скупштине бира се на конститутивној седници из реда одборника, на предлог најмање 

трећине укупног броја  одборника Скупштине, на мандатни период од четири године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.  

 

Члан 21. 

            Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у писаном облику, након 

потврђивања мандата одборника. 

            Ради припреме предлога из става 1. овог члана, председавајући може, на предлог сваког одборника 

коме је мандат потврђен, да одреди паузу у трајању до 30 минута.  

            Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.  

            Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, податак о страначкој припадности 

кандидата, краћу биографију, образложење, потписе предлагача, име и презиме известиоца у име предлагача 

и сагласност кандидата у писаном облику.  

            Председавајући доставља одборницима све поднете предлоге кандидата за председника Скупштине.  

            Представник предлагача има право да у име предлагача усмено образложи предлог.  

            Предложени кандидат за председника Скупштине има право да се представи у виду краћег обраћања 

Скупштини. 

            О предлогу кандидата за председника Скупштине отвара се расправа.  

            После расправе, председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине по азбучном 

реду презимена, а испред имена сваког кандидата ставља се редни број.  
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Спровођење гласања 

Члан 22. 

            По утврђивању листе кандидата из члана 21. овог Пословника, образује се Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања од три  члана (у даљем тексту: Комисија).  

            За чланове Комисије,  на предлог председавајућег одређују се по један одборник са три изборне листе 

које су добиле највећи број одборничких места у Скупштини. Уколико се на трећем месту по броју 

добијених мандата у Скупштини, налазе две или више изборних листи, у састав верификационог одбора 

улази представник оне изборне листе која се налази на трећем месту а прва је проглашена. 

            Чланове Комисије бира Скупштина јавним гласањем, већином гласова присутних одборника. 

 Председник Комисије је најстарији члан Комисије.  

 

Члан 23. 

            Кад се утврди листа кандидата за председника Скупштине, приступа се гласању.  

            Избор председника Скупштине врши се тајним гласањем у просторији где се одржава конститутивна 

седница. 

Члан 24. 

            Одборник може гласати само за једног кандидата за председника Скупштине.  

 

Члан 25. 

            Гласање се врши гласачким листићима.  

            Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и оверени су печатом Скупштине. 

 Текст гласачког листића исписује се на српском језику, ћириличким писмом и на језику  и писму 

русинске националне мањине. 

            Број штампаних гласачких листића једнак је броју одборника.  

            Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа за избор председника Скупштине, колико се кандидата 

бира, редни број који се ставља испред имена кандидата, презиме и име кандидата према редоследу 

утврђеном на листи кандидата и његова страначка припадност, као и начин гласања.  

            Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога одборник гласа, а 

гласа се за једног од кандидата између кандидата чија су имена наведена на гласачком листићу.  

            У случају да је предложен само један кандидат за председника Скупштине, на гласачком листићу, 

испод његовог имена, стоји реч ''за'' на левој, а реч ''против'' на десној страни. Гласање се врши 

заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 

 

Ток гласања 

Члан 26. 

            Председник Комисије објављује почетак гласања, прозива одборнике према списку изабраних 

одборника, уручује им гласачки листић и заокружује редни број испред имена и презимена одборника, као 

доказ да је одборнику уручен гласачки листић, а одборник потписује списак одборника.  

            За гласање се обезбеђује гласачка кутија каква је прописана за избор одборника, као и одговарајући 

параван, како би се обезбедила сигурност и тајност гласања. Гласа се иза паравана за гласање. Гласачка 

кутија мора бити од провидног материјала, празна и пре почетка гласања запечаћена. 

            Кад одборник попуни гласачки листић, пресавија га тако да се не види за кога је гласао, прилази 

месту где се налази гласачка кутија и лично убацује у њу гласачки листић. 

 

Члан 27. 

            Гласање се закључује онда када гласа и последњи одборник који жели да гласа, а најкасније 10 

минута након што је гласачки листић уручен последњем прозваном одборнику. 

            Када је гласање завршено, председник Комисије констатује да је свим присутним одборницима 

омогућено да гласају и закључује поступак гласања.  

            Комисија утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је гласање и обављено и о томе 

сачињава записник.  
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Утврђивање резултата гласања 

Члан 28. 

            Утврђивање резултата гласања спроводи се на седници следећим редом: 

1. утврђује се број припремљених гласачких листића;  

2. утврђује се број одборника који присуствују седници; 

3. утврђује се број одборника који су гласали; 

4. утврђује се број неупотребљених, а неуручених гласачких листића, који се печате у посебан коверат;  

5. отвара се гласачка кутија и ако се утврди да је број гласачких листића у кутији већи од броја одборника 

који су гласали, поступак се поништава и спроводи се понављање гласања, а употребљени гласачки 

листићи се печате у посебан коверат;  

6. ако се утврди да у гласачкој кутији има једнак или мањи број гласачких листића од броја одборника који 

су гласали, наставља се поступак тако што се неважећи гласачки листићи одвајају и печате у посебан 

коверат;  

7. са сваког важећег гласачког листића чита се име кандидата који је добио глас, што се евидентира на 

посебном обрасцу, 

8. утврђује се број гласова који је добио сваки од предложених кандидата.  

            Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију који кандидат је изабран, односно да ни један 

кандидат није изабран прописаном већином. 

Члан 29. 

            Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, гласачки листић који је попуњен тако 

да се не може утврдити за који је предлог одборник гласао, односно да ли је одборник гласао ''за'' или 

''против'' предлога, гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја који се бира, као и 

гласачки листић на коме је заокружен нови кандидат који је дописан. 

Члан 30. 

            О утврђивању резултата гласања Комисија саставља записник који потписују сви чланови Комисије.  

            Председник Комисије је дужан да прочита записник из става 1. овог члана и објави који кандидат је 

изабран, односно да ниједан кандидат није изабран прописаном већином. 

 

Члан 31. 

            За председника Скупштине изабран је одборник који је добио већину гласова од укупног броја 

одборника. 

Члан 32. 

            Ако у првом кругу гласања ни један од предложених кандидата не добије потребну већину, у другом 

кругу гласаће се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова.  

            У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника.  

            Ако ни у другом кругу ни један од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, 

поступак кандидовања и избора се понавља. 

Поступак кандидовања и избора председника Скупштине се понавља и у случају ако је на листи био 

само један кандидат, а није добио потребну већину гласова, као и у случају да су на листи била два 

кандидата од којих ниједан није добио потребну већину гласова. 

 

Члан 33. 

            Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата гласања и преузима даље вођење 

седнице.  

            Ако изабрани председник Скупштине није присутан на седници, председавајући одборник наставља 

са председавањем до избора заменика председника Скупштине. 

 

Избор заменика председника Скупштине  

 

Члан 34. 

            Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који је овим 

Пословником утврђен за  избор председника Скупштине.  
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Постављење секретара и заменика секретара Скупштине 

 

Члан 35. 

            Кандидата за секретара Скупштине предлаже председник Скупштине.  

            Предлог кандидата за секретара Скупштине подноси се Скупштини у писаном облику.  

            Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, краћу биографију, образложење и 

сагласност кандидата дату у писаном облику.  

Члан 36. 

            Секретар Скупштине поставља се јавним гласањем, на четири године и може бити поново постављен.  

            За секретара Скупштине постављен је кандидат за кога гласа већина од присутног броја одборника. 

Постављењем секретара Скупштине престаје функција секретара Скупштине из претходног сазива. 

Члан 37. 

            Уколико предложени кандидат не добије потребну већину гласова, председник Скупштине поново ће 

предложити кандидата за секретара Скупштине.  

            До постављења секретара Скупштине послове из његове надлежности обављаће секретар из 

претходног сазива Скупштине. 

Члан 38. 

            Заменик секретара Скупштине поставља се на исти начин и под истим условима као и секретар 

Скупштине. 

 

IV ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА  

 

Избор извршних органа 

Члан 39. 

            Извршне органе Скупштина, по правилу, бира на конститутивној или првој наредној седници, а 

најкасније у року од месец дана од дана конституисања. 

            Председника општине и заменика председника општине бира Скупштина, из реда одборника, на 

време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине. 

            Чланове Општинског већа бира Скупштина, на време од четири године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника Скупштине. 

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници. 

 

Члан 40. 

            Председник Скупштине предлаже кандидата за председника општине.  

            Предлог кандидата за председника општине подноси се Скупштини у писаном облику.  

            Предлог из става 2. овог члана садржи име и презиме кандидата, личну и радну биографију, 

образложење и сагласност кандидата у писаном облику.  

 

Члан 41. 

            Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда 

одборника, кога бира Скупштина на исти начин као председника општине.  

            Кандидат за председника општине предлаже и кандидате за чланове Општинског већа.  

            Предлог из ст. 1. и 2. овог члана садржи име и презиме кандидата, назначење функције за коју се 

кандидат предлаже, личну и радну биографију, образложење и сагласност кандидата у писаном облику. 

            О кандидатима за председника општине, заменика председника општине и чланове Општинског већа 

води се обједињена расправа. 

Члан 42. 

            Скупштина истовремено и обједињено одлучује о избору председника општине, заменика 

председника општине и чланова Општинског већа.  
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Члан 43. 

            Скупштина бира извршне органе општине непосредном применом поступка који је утврђен законом, 

Статутом и овим Пословником за избор председника и заменика председника Скупштине. 

 

Члан 44. 

            Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат 

одборника у Скупштини.  

            Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у Општини. 

            Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.  

            Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.  

 

Разрешење и оставка извршних органа 

 

Члан 45. 

            Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложени 

предлог најмање седам  одборника, на исти начин на који је изабран.  

            О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана 

од дана достављања предлога председнику Скупштине, уз примену минималног рока за сазивање седнице, у 

складу са законом.  

            Ако Скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење 

не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања 

претходног предлога. 

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и Општинског 

већа. 

Члан 46. 

            Заменик председника општине, односно члан Општинског већа, могу бити разрешени пре истека 

времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање седам одборника, на исти начин на 

који су изабрани.  

            Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника општине или члана Општинског већа, 

председник општине је дужан да Скупштини поднесе предлог за избор новог заменика председника општине 

или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору, у складу са одредбама 

овог Пословника о њиховом избору. 

У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине или члана Општинског 

већа на предлог једне трећине одборника, председник општине је дужан да на првој наредној седници 

Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине, односно члана 

Општинског већа.  

Члан 47. 

            О поднетој оставци председника општине, заменика председника општине или члана Општинског 

већа се не отвара расправа, већ се престанак функције због поднете оставке само констатује, без гласања, 

тако што то чини председник Скупштине у име Скупштине. 

            Председник општине, заменик председника општине или члан Општинског већа који су разрешени 

или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника општине, 

заменика председника општине или члана Општинског већа.   

            Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа Општине, с тим да они врше 

текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и Општинског 

већа, односно председника и чланова привременог органа, ако је Скупштини мандат престао због 

распуштања Скупштине.  
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V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ 

 

Председник Скупштине 

Члан 48. 

            Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред, председава 

седницама, стара се о примени Пословника и остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта која 

доноси Скупштина, представља Скупштину, остварује сарадњу са председником општине и Општинским 

већем, стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела Скупштине и врши друге послове утврђене 

законом и Статутом. 

Члан 49. 

            Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран, уколико поднесе 

оставку, буде разрешен или му престане мандат одборника, на начин утврђен законом. 

            Ако је оставка поднета на седници Скупштине усмено или у писаној форми, Скупштина на истој 

седници, без отварања расправе и без гласања, констатује да је председнику Скупштине престала функција. 

            Ако је оставка поднета између две седнице Скупштине у писаној форми, о оставци председника 

Скупштине обавештавају се одборници Скупштине на почетку прве наредне седнице Скупштина, без 

отварања расправе и без гласања. 

            Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти начин 

на који се бира. 

            Скупштина је обавезна да се о предлогу за разрешење председника Скупштине изјасни на првој 

наредној седници од дана подношења захтева за разрешење. 

 

Члан 50. 

            У случају престанка функције председника Скупштине пре истека времена на које је изабран, 

Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној седници, започети поступак избора председника 

Скупштине, у складу са одредбама Пословника.  

            У случају из става 1. овог члана, дужност председника Скупштине, до избора новог, врши заменик 

председника Скупштине. 

Члан 51. 

            У случају престанка мандата одборника, председнику Скупштине престаје функција председника 

даном одржавања седнице на којој је утврђено да му је мандат престао. 

 

Заменик председника Скупштине 

 

Члан 52. 

            Председник Скупштине има заменика који помаже председнику у обављању послова из његове 

надлежности и замењује га у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. 

 

Члан 53. 

            Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, 

заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини. 

            Заменик председника Скупштине може поднети оставку или бити разрешен са функције по поступку 

предвиђеним овим Пословником за подношење оставке, односно разрешење председника Скупштине. 

 

Секретар Скупштине 

Члан 54. 

            Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и других послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за 

њихов рад. 

            Секретар Скупштине присуствује седницама Скупштине и по потреби даје стручно мишљење у вези 

примене Пословника и других питања везаних за рад Скупштине. 
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            Секретар Скупштине одговоран је за благовремено достављање обавештења, тражених података, 

списа и упутстава, када се они односе на делокруг и рад Скупштине. 

 

Члан 55. 

           Скупштина може, на предлог председника Скупштине разрешити секретара Скупштине и пре истека 

времена на које је постављен. 

           Секретар Скупштине може поднети оставку. У случају подношења оставке, секретару Скупштине 

престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници 

Скупштине, ако је оставку поднео у периоду између две седнице. О поднетој оставци не отвара се расправа, 

нити се одлучује, већ се престанак функције секретара по овом основу само констатује. 

 

Заменик секретара Скупштине 

Члан 56. 

            Секретар Скупштине може да има заменика, који га замењује у случају његове одсутности или 

спречености да обавља своју дужност. 

            Заменик секретара Скупштине се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и 

секретар Скупштине и може поднети оставку. 

 

VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 

 

Образовање одборничке групе 

 

Члан 57. 

Одборници имају право да у Скупштини образују одборничке групе.  

Једна одборничка група броји најмање два одборника са једне или више изборних листа.  

Одборник може бити члан само једне одборничке групе. 

            Одборник који није члан ниједне одборничке групе, доставља обавештење председнику Скупштине  

да ће у Скупштини иступати самостално. Изглед и садржину  обрасца обавештења утврђује секретар 

Скупштине општине. 

Члан 58. 

Одборничка група се сматра образованом даном достављања списка чланова одборничке групе 

Председнику Скупштине. 

У списку  чланова одборничке групе наводи се који од одборника је њен председник. Списак  мора 

бити потписан од стране свих чланова одборничке групе.  

Одборничку групу представља председник одборничке групе. 

О промени састава одборничке групе њен председник обавештава Председника Скупштине и 

прилаже изјаву одборника да иступа из одборничке групе. 

О образовању  одборничке групе и о променама у саставу постојећих одборничких група, председник 

Скупштине обавештава одборнике на првој наредној седници Скупштине. 

 

Члан 59. 

Одборничка група има право да преко свог председника подноси предлог за стављање појединих 

питања на дневни ред седнице Скупштине, савета и комисија. 

Одборничка група може овластити једног свог члана да представља одборничку  групу на седници 

Скупштине, савета и комисија,  по одређеној тачки дневног реда о чему председник одборничке групе 

писмено обавештава председника Скупштине односно председника савета и комисије, најкасније до 

отварања расправе по тој тачки дневног реда. 

Председник Скупштине може консултовати председнике одборничких група приликом састављања 

дневног реда и решавања појединих питања од значаја  за рад Скупштине. 

 

Члан 60. 

            Одборничка група учествује у раду Скупштине на начин утврђен овим Пословником.  
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            Одборничка група заузима ставове о питањима која разматра Скупштина, покреће иницијативу за 

разматрање појединих питања, предлаже доношење општих аката Скупштине и предузима и друге 

активности у складу са овим Пословником.  

 

Шеф одборничке групе 

Члан 61. 

            Одборничку групу представља шеф одборничке групе.  

            Одборничка група има заменика шефа одборничке групе који га замењује у случају одсутности или 

спречености.  

            У току седнице Скупштине, одборничка група може овластити једног свог члана да представља 

одборничку групу по одређеној тачки дневног реда, о чему шеф одборничке групе писмено обавештава 

председника Скупштине, најкасније до отварања расправе по тој тачки дневног реда. Изглед и садржину 

обрасца обавештења утврђује секретар Скупштине општине. 

 

            Ако одборничку групу представља заменик шефа, односно овлашћени представник, он преузима 

овлашћења шефа одборничке групе.  

 

Члан 62. 

            Шеф одборничке групе, у писаном облику, обавештава председника Скупштине о промени састава 

одборничке групе.  

            Приликом приступања нових чланова одборничкој групи, шеф одборничке групе доставља 

председнику Скупштине њихове потписане изјаве о приступању.  

            У случају да одборник иступа из састава одборничке групе, о томе писаним путем обавештава 

председника Скупштине. 

 Изглед и садржину образаца из става 1. до 3. овог члана утврђује секретар Скупштине општине. 

            О образовању нове или о промени састава у постојећим одборничким групама, председник 

Скупштине, у усменој форми обавештава одборнике на првој наредној седници. 

 

Члан 63. 

            Стручне и административно-техничке послове за потребе одборничких група обавља организациона 

јединица Општинске управе надлежна за скупштинске послове. 

 Стручне и административно-техничке послове за потребе одборничких група обављају и друге 

организационе јединице Општинске управе када је реч о питањима из надлежности тих организационих 

јединица. 

 

VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ  

 

Стална радна тела 

Члан 64. 

            За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге општих 

аката које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују 

се стална радна тела Скупштине.  

            Стално радно тело прати стање у области за коју је образовано, извештава Скупштину о томе и 

Скупштини предлаже мере за побољшање стања у области за коју је основано. 

            Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, на мандатни период за који су 

изабрани и одборници Скупштине. 

 

Члан 65. 

            Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које 

имају у Скупштини, осим за избор чланова Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна 

питања. 

            Одборник може бити члан највише два  стална радна тела Скупштине. 
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            Чланови Општинског већа не могу бити чланови сталних радних тела Скупштине. 

            Поред одборника, чланови сталних радних тела Скупштине могу бити и грађани - стручњаци за 

поједине области, с тим да њихов број мора бити мањи од броја чланова који су одборници. 

            Чланове сталних радних тела из реда грађана - стручњаке за поједине области, одборничким групама 

могу предлагати месне заједнице,  јавне службе, као и удружења грађана основана у области за коју се радно 

тело образује. 

Члан 66. 

            О предложеној листи за избор чланова сталног радног тела Скупштина одлучује у целини, јавним 

гласањем. 

            Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних одборника. 

            Ако стално радно тело не буде изабрано, цео поступак се понавља са новим кандидатима. 

Члан 67. 

            Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама сталног радног тела, 

формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине. 

            Заменик председника сталног радног тела замењује председника сталног радног тела у случају његове 

одсутности или спречености. 

Члан 68. 

            Скупштина може, и пре истека времена на које су изабрани, разрешити поједине чланове сталних 

радних тела и изабрати нове путем појединачног предлагања и избора. 

            Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине, председник 

сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог тај члан  изабран. 

            Члан сталног радног тела разрешен је када за то гласа већина одборника који присуствују седници 

Скупштине. 

 

Седнице сталних радних тела 

Члан 69. 

             Председник сталног радног тела дужан је да сазове седницу на захтев најмање једне трећине чланова 

сталног радног тела, као и на захтев председника Скупштине. Рок за сазивање седнице је 15 дана од дана 

подношења захтева.  

Ако то не учини председник сталног радног тела у року из става 1. овог члана, седницу сталног 

радног тела може сазвати председник Скупштине. 

 

Члан 70.  

            Радна тела Скупштине раде у седницама којима присуствује већина чланова, а одлучују већином 

гласова од броја присутних  чланова. 

            Председнику, заменику председника и члановима радног тела се, у електронској форми,  доставља 

обавештење о месту, датуму и часу одржавања седнице, предлог дневног реда и материјали од значаја за 

разматрање појединих тачака.  

 

Члан 71. 

            На седницу сталног радног тела, по свакој од тачака  дневног реда,  обавезно се позива представник 

предлагача – известилац  као и лице које је радило на изради текста предлога или нацрта акта или је са истим  

детаљно упознато – повереник.    

            У раду сталног радног тела по позиву могу учествовати стручни и научни радници из области која се 

разматра на седници сталног радног тела, без права одлучивања. 

            Седници сталног радног тела могу присуствовати и учествовати у раду без права одлучивања и 

одборници који нису чланови тог сталног радног тела, као и Локални омбудсман. 

 

Члан 72. 

            У извршавању послова из свог делокруга, радно тело Скупштине може тражити од надлежних 

органа и служби податке и информације од значаја за свој рад. 
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  На предлог Секретара Скупштине, у циљу боље сарадње и координације и зависно од сродности 

тачака дневног реда, два или више радних тела могу одржати заједничку седницу радних тела, при чему 

свако од радних тела одвојено гласа о предлогу дневног реда као и по  појединим тачкама  усвојеног дневног 

реда. 

Члан 73. 

            По завршеној седници стално радно тело подноси Скупштини закључке који садрже мишљења или 

предлоге  радног тела.. 

Закључке  сталних радних тела Скупштине потписује председник радног тела.  

            Стално радно тело одређује известиоца који на седници Скупштине, по потреби, образлаже мишљење 

или предлог  сталног радног тела. 

Члан 74. 

             На захтев појединог члана радног тела, његово издвојено мишљење изнеће се пред  Скупштину у 

оквиру закључка о давању мишљења или предлога.  

   Члан радног тела Скупштине који је издвојио мишљење има право да га образложи као први 

говорник  одмах по отварању расправе о тачки дневног реда на седници Скупштине. 

 

Члан 75. 

            На седници сталног радног тела води се записник, у који се обавезно уносе имена присутних, 

предлози изнети на седници, ставови сталног радног тела, резултати сваког гласања, свако издвојено 

мишљење и друге околности које су од значаја за рад  Скупштине општине. 

 Записник са претходне седнице сталног радног тела, разматра се као тачка 1. дневног реда.  

 

Јавна слушања 

Члан 76. 

Стално радно тело може организовати јавно слушање о предлозима општих аката које доноси 

Скупштина.           

Јавно слушање се организује  ради прибављања информација, односно стручних мишљења о 

предлогу општег акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или 

важећег општег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога општег акта или другог питања 

које је у надлежности сталног радног тела, као и ради праћења спровођења и примене важећег општег акта. 

 

Члан 77. 

Предлог за организовање јавног слушања може да поднесе сваки члан сталног радног тела. 

Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног слушања и списак лица која би била позвана. 

Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално радно тело. 

О одлуци из става 3. овог члана, председник сталног радног тела обавештава председника 

Скупштине. 

Председник сталног радног тела на јавно слушање позива чланове сталног радног тела, одборнике и 

друга лица чије је присуство од значаја за тему јавног слушања. 

Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и место одржавања јавног слушања, као и 

обавештење о позваним учесницима. 

Јавно слушање се одржава без обзира на број присутних чланова сталног радног тела. 

Након јавног слушања, председник сталног радног тела доставља информацију о јавном слушању 

председнику Скупштине, члановима сталног радног тела и учесницима јавног слушања. Информација 

садржи имена учесника на јавном слушању, кратак преглед излагања, ставова и предлога изнетих на јавном 

слушању. 

Чланови сталног радног тела и учесници јавног слушања могу да поднесу писане примедбе на 

информацију о јавном слушању председнику сталног радног тела, који их доставља лицима из става 8. овог 

члана. 
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Комисије и савети 

Члан 78. 

            Стална радна тела Скупштине образују се као комисије и савети. Савети имају председника, заменика 

председника и пет чланова, а Комисије председника, заменика председника и три члана. 

Стална радна тела  Скупштине су: 

1. Савет за финансије и привреду;  

2. Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;  

3. Савет за друштвене делатности; 

4. Комисија за статутарна питања и нормативна акта; 

5. Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања и  

6. Комисија за представке и притужбе.  

 

 Савет за финансије 

Члан 79. 

 Савет за финансије и привреду разматра и даје мишљење на предлог програма развоја Општине и 

појединих делатности и предлаже мере за његово спровођење, разматра стратешке планове и друга 

документа од значаја за економски развој Општине, разматра предлоге одлука из области привреде, 

занатства, туризма, угоститељства и трговине;  разматра предлоге одлука и других општих аката који се 

односе на финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја 

делатности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање 

Општине и друга економско-финансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и 

даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача; разматра питања из области развоја и 

планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, 

шумарства и водопривреде.  

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

 

Члан 80. 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине  разматра питања из 

области урбанизма, стамбено-комуналних делатности, уређивања грађевинског земљишта и заштите 

животне средине, предлаже Скупштини доношење општих аката који се односе на обављање и развој 

комуналних делатности, уређивање грађевинског земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, 

просторно планирање и урбанизам на територији Општине, јавни градски и приградски превоз путника 

(линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица;  

прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и 

природних добара, заштиту од буке  и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица 

које угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих аката и даје мишљење о 

предлозима других овлашћених предлагача. 

 

 Савет за друштвене делатности 

Члан 81. 

Савет за друштвене делатности разматра годишње програме и извештаје о раду установа чији је 

оснивач Општина из области предшколског,  основног и средњег образовања, културе, спорта, здравства, 

друштвене бриге о деци, социјалне заштите, информисања, разматра питања и проблеме у областима 

уметничког стваралаштва, бриге о младима, малолетничке деликвенције, бриге о особама са посебним 

потребама, родне равноправности и једнаких могућности за све, заштите породице и слично. 

 Савет разматра предлог буџета Општине, посебно у делу који се односи на финансирање програма 

друштвених делатности, а своје мишљење, ставове, закључке и сугестије доставља Скупштини ради 

доношења одговарајућих  аката. 

Савет је дужан да разматра евентуалне приговоре установа чије програме финансира Општина из 

свог буџета, а који се односе на реализацију усвојеног програма и финансијског плана одређене делатности, 

установе или организације, и да о томе обавести Скупштину; разматра питања односа и сарадње Скупштине 
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са верским заједницама, помаже им у решавању проблема на које наилазе, стара се о стварању и очувању 

добрих међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и верске и међунационалне толеранције, врши 

друге послове из области односа са верским заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих 

одлука које се односе на верске заједнице и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.  

 

Комисија за статутарна питања и нормативна акта 

 

Члан 82. 

            Комисија за статуарна питања и нормативна акта разматра усклађеност предлога одлука и других 

општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје 

предлоге и мишљења Скупштини; прати стање у области нормативне делатности Скупштине и указује на 

потребу доношења, односно усаглашавања одлука и других општих аката; утврђује пречишћене текстове 

одлука и других прописа Скупштине; разматра и утврђује предлоге аутентичног тумачења прописа чији је 

доносилац Скупштина; даје мишљење о предлогу Статута, његовој измени и допуни; прати спровођење 

Статута и даје предлог аутентичног тумачења његових одредби;  разматра  питања везана за промену статута 

предузећа, установа и других организација чији је оснивач  Општина и о томе доставља Скупштини своје 

мишљење;  утврђује предлог Пословника о раду Скупштине, односно предлог о измени и допуни овог акта; 

утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, 

односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина; разматра 

остваривање система локалне самоуправе у Општини, остваривање послова државне управе које Република 

повери Општини; разматра питања организације рада управе и даје мишљење о предлогу  одлуке о 

организацији Општинске управе; разматра питања међуопштинске сарадње и подноси предлоге надлежном 

органу за успостављање, одржавање и даље развијање односа и веза Општине са другим општинама и 

градовима у земљи и иностранству, питања остваривања слобода, права и дужности грађана, као и друга 

питања из области локалне самоуправе и управе. 

 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања 

 

Члан 83. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања предлаже избор, 

именовање и постављење лица која бира, именује и поставља Скупштина општине, као и њихово разрешење, 

за које  законом, Статутом или другим прописом није одређен други предлагач; предлаже састав управних и 

надзорних одбора у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина; даје мишљења на предлоге 

општих аката којима се уређују положај и права изабраних, именованих и постављених лица на сталном 

раду у органима Општине; даје мишљење на предлоге општих аката којима се утврђују права из радног 

односа, плате, накнаде и друга примања изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине; 

доноси појединачне акте којима се утврђују права из радног односа, плате, накнаде и друга примања 

изабраних, именованих и постављених лица, ако законом или општим актом Скупштине општине није 

другачије одређено; предлаже Скупштини општине доношење аката који се односе на имунитет одборника, 

као и на заштиту њихових појединачних права.  

 

Комисија за представке и притужбе 

Члан 84. 

 Комисија  за представке и притужбе разматра представке и притужбе које грађани упућују 

Скупштини, председнику општине и Општинском већу, као и представке уступљене од стране републичких  

органа, испитује њихову основаност;  предлаже Скупштини доношење одговарајуће одлуке и мере које треба 

предузети у циљу отклањања утврђених неправилности у раду органа Општине, о чему обавештава 

подносиоце; у поступку разматрања представки и притужби, прибавља извештаје од органа и организација 

на које се наведени поднесци односе, у року који сам одређује. 

 Ако орган или организација из става 1. овог члана не доставе извештај у одређеном року, Савет о 

томе обавештава Скупштину, односно орган који је уступио представку. 
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Посебна стална радна тела 

Члан 85. 

            Поред сталних радних тела предвиђених овим Пословником, Скупштина оснива посебна стална радна 

тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и то: 

1. Савет за младе, 

2. Савет за здравље, 

3. Савет за праћење примене Етичког кодекса, 

4. Савет за борбу против корупције, 

5. Савет за безбедност, 

6. Комисија за родну равноправност, 

7. Кориснички савет јавних служби, 

            Поред одборника, чланови посебних сталних радних тела Скупштине морају бити и грађани - 

стручњаци за поједине области, с тим да њихов број може бити и већи од броја чланова који су одборници. 

 Сва посебна стална радна тела имају председника, заменика председника и пет чланова, уколико 

општим актом или актом о образовању посебног радног тела није другачије одређено. 

 

Савет за младе 

Члан 86. 

            Савет за младе разматра питања у вези са унапређивањем положаја младих, даје мишљења на 

предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина у областима од значаја за младе, иницира 

припрему пројеката и учешће Општине у пројектима и програмима за унапређење положаја младих, 

подстиче сарадњу Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових 

активности, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или у целини 

финансирају из буџета Општине и прати њихово остваривање, иницира и учествује у изради стратегије и 

локалних акционих планова из области положаја младих, прати њихово остваривање, као и друге послове од 

интереса за младе, у циљу стварања услова за квалитетнији живот младих и њихово активно учешће у 

савременим токовима развоја друштва. 

           Најмање једна половина чланова Савета морају бити старости од 15 до 30 година. 

           Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности председника 

и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом. 

 

Савет за здравље 

Члан 87. 

            Савет за здравље разматра питања и предлоге из области примарне здравствене заштите, као и из 

области развоја и унапређивања здравствених услуга у оквиру надлежности Општине и предлаже 

Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера ради спровођења друштвене бриге за здравље, 

обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирања и спровођења програма у 

области здравља и подизање свести о томе да је здравље врхунска вредност. 

            Савет за здравље обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, и то: 

- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених 

доказа и утврђених чињеница; 

- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно 

оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарујуће препоруке; 

- разматра извештаје Заштитника права пацијената, прати остваривање права пацијената на територији 

Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената; 

- подноси Скупштини, као и министарству надлежном за послове здравља, годишњи извештај о свом раду 

и о предузетим мерама за заштиту права пацијената. 

            Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности председника 

и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом. 
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Савет за праћење примене Етичког кодекса 

 

Члан 88. 

            Савет за праћење примене Етичког кодекса прати примену Етичког кодекса понашања функционера 

локалне самоуправе у Србији, пружа објашњења и даје мишљења у вези са његовом садржином, прати да ли 

се функционери Општине придржавају одредаба Етичког кодекса, анализира догађаје и појаве од значаја за 

успешну примену Етичког кодекса, промовише његову примену преко средстава јавног информисања и даје 

препоруке функционерима, грађанима и медијима. 

            Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смернице у вези са пријављивањем 

приватног интереса одборника, води евиденцију о пријавама приватног интереса, прати извршавање обавезе 

пријављивања приватних интереса одборника и о томе сачињава извештај. 

            Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности председника 

и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом. 

 

 

Савет  за борбу против корупције 

 

Члан 89. 

 Савет  за борбу против корупције врши анализу појавних облика корупције на локалном нивоу, 

разматра и даје Скупштини мишљење на предлог Локалног акционог плана за борбу против корупције (у 

даљем тексту: ЛАП), активно учествује у едукацији о антикорупцијским механизмима, начину и значају 

надзора над спровођењем ЛАП-а, помаже у спровођењу кампања за информисање грађана о механизмима 

ЛАП-а, прати и разматра стање и појаву корупције у свим областима друштвеног живота и сагледава 

активности у борби против корупције, предлаже Скупштини мере које треба предузети, прати њихово 

спровођење и даје иницијативе за доношење одговарајућих аката и мера у овој области, како би органи 

Општине и носиоци јавних овлашћења на локалном нивоу своја овлашћења вршили у складу са начелима 

владавине права, нулте толеранције на корупцију, одговорности, ефикасности и транспарентности. 

 

Савет за безбедност 

Члан 92. 

Савет за безбедност: разматра питања из области безбедности грађана у Општини; врши праћење 

безбедносне ситуације на територији Општине; остварује сарадњу са организационим јединицама 

Министарства унутрашњих послова  за Општину Жабаљ и шире; сарађује са Одбором за безбедност 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине; сарађује на спровођењу мера које пропише Председник 

Републике Србије или вршилац дужности Председника Републике Србије у циљу спречавања последица 

ванредност стања и активности које могу угрозити сувереност; уставни поредак и безбедност Републике и 

њених грађана, као и заштите објеката од виталног интереса на територији Општине; оснива радне групе са 

дефинисаним безбедносним проблемима; доноси програме превенције у циљу спречавања или даљег 

ширења друштвено негативних појава; извештава надлежне органе о уоченим проблемима и оствареним 

ефектима предузетих мера и програма; разматра и друга питања из области безбедности. 

 

Комисија за родну равноправност 

Члан 90. 

            Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси 

Скупштина са становишта унапређивања родне равноправности, сагледава резултате вођења политике и 

извршавања аката Скупштине од стране извршних органа Општине и других органа и функционера 

одговорних Скупштини у погледу поштовања родне равноправности, посебно оних којима се остварује 

политика једнаких могућности на нивоу Општине, разматра локалне акционе планове из области родне 

равноправности и примене стандарда о равномерној заступљености жена и мушкараца на местима 

одлучивања у јавном и политичком животу Општине.  

            Најмање четири  члана Комисије морају бити припадници мање заступљеног пола. 
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            Актом о образовању Комисије уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности 

председника и чланова Комисије и друга питања од значаја за рад Комисије, у складу са законом. 

 

Кориснички савет јавних служби  

Члан 91. 

           Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби, а нарочито 

остварени ниво обима и квалитета услуга јавних служби, цене комуналних услуга, односно висину накнади 

за услуге јавних служби и о свом ставу извештава Скупштину и јавност. 

            Актом о образовању Корисничког савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности 

председника и чланова Корисничког савета и друга питања од значаја за његов  рад, у складу са законом. 

 

Повремена радна тела 

Члан 93. 

          Скупштина, по потреби, на предлог одборника, председника општине или Општинског већа, оснива 

повремена радна тела ради разматрања одређених питања, односно за обављање одређеног задатка из 

надлежности Скупштине, која не спадају у делокруг сталних радних тела, а њихов мандат престаје 

извршењем посла и подношењем извештаја Скупштини. 

 

Члан 94. 

          Скупштина оснива повремена радна тела актом којим се утврђују назив радног тела и област за коју се 

оснива, задаци радног тела, број и састав чланова радног тела, рок за извршење задатка, права и дужности 

председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 

          Актом о оснивању повременог радног тела уређује се и обављање стручних и административно-

техничких послова за то радно тело. 

          Председник и чланови повременог радног тела бирају се из реда одборника и грађана, већином гласова 

присутних одборника. 

          На рад повремених радних тела сходно се примењују одредбе овог Пословника о раду сталних радних 

тела. 

 

Анкетни одбор 

Члан 95. 

            Скупштина може из реда одборника образовати анкетни одбор ради сагледавања стања у одређеној 

области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима.  

            Скупштина обавезно образује анкетни одбор ако то затражи најмање једна трећина одборника.  

            Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се састав и задатак одбора.  

            Анкетни одбор не може вршити истражне и друге судске радње.  

            Одбор има право да тражи од државних органа, предузећа, установа, организација и служби податке, 

исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које су му потребне.  

            Представници државних органа, предузећа, установа, организација и служби, као и грађани, 

достављају истините изјаве, податке, исправе и обавештења у раду анкетног одбора.  

            После обављеног рада, анкетни одбор подноси Скупштини извештај са предлогом мера.  

            Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на седници Скупштине.  

 

VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ  

 

Припремање и сазивање седнице 

Члан 96. 

            Скупштина ради и одлучује у седницама. 

            Седнице Скупштине могу бити: 

- редовне, које се одржавају по потреби, а обавезно једном у три месеца;  

- свечана седница, која се одржава поводом обележавања значајних датума и догађаја. 
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Члан 97. 

            Седнице Скупштине одржавају се по правилу радним даном.  

            Редовна седница Скупштине по правилу започиње у 10,00 сати. 

 

Члан 98. 

            О припремању седница Скупштине стара се председник Скупштине, уз помоћ секретара Скупштине, 

који се стара о обављању стручних  и административно-техничких послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница. 

            Пре заказивања седнице Скупштине, председник Скупштине може да сазове заједнички састанак са 

шефовима одборничких група ради упознавања и договора о предложеном дневном реду и раду на седници 

Скупштине. На састанак се могу позвати и одборници који не припадају ни једној одборничкој групи. 

 

Предлог дневног реда 

Члан 99. 

            Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине.  

            Предлози који се могу уврстити у дневни ред седнице председнику Скупштине могу поднети: 

Општинско веће, одборничка група, одборник, радна тела Скупштине за питања из своје надлежности, као и 

предлагачи овлашћени законом, Статутом и  актима Скупштине.  

            У дневни ред седнице могу се уврстити само предлози, који су сачињени у складу са одредбама овог 

Пословника и који су председнику Скупштине достављени најкасније два  часа пре  почетка седнице.  

            Уколико су предлагачи одборничка група или једна трећина одборника, а предлог не садржи име и 

презиме представника предлагача, сматраће се да је представник предлагача шеф одборничке групе, односно 

првопотписани одборник уколико  шеф одборничке групе и заменик шефа одборничке групе  не присуствују  

седници Скупштине.  

            Општинско веће као предлагач, за образлагање поднетог материјала на седници,  одређује известиоца 

и једног или више повереника. о утврђивању текста предлога или нацрта акта одређује известиоца и 

повереника. 

Члан 100. 

            Материјали из члана 101. овог Пословника, који се као предлози упућују председнику Скупштине 

ради увршћивања у дневни ред седнице, достављају се у писаној форми, у два примерка са образложењем, и 

у електронском облику.  

            Предлог општег акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са образложењем сачињеним 

у складу са одредбама члана 153. овог Пословника.  

            Предлог појединачног акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси.  Уколико предлагач  

утврди да је то сврсисходно, уз предлог појединачног акта се доставља и образложење. 

 

Члан 101. 

            У предлог дневног реда седнице Скупштине могу се уврстити само они предлози аката који су 

припремљени у складу са Статутом и овим Пословником.  

 

Члан 102. 

            Секретар Скупштине се стара да материјали који су увршћени у предлог дневног реда седнице, као и 

материјали који су у складу са одредбама овог Пословника упућени као предлози за измену и допуну 

предложеног дневног реда, изузев предлога за допуну дневног реда по хитном поступку, буду разматрани на 

надлежном радном телу Скупштине.  

Члан 103. 

            Седнице Скупштине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једанпут у три месеца.  

            Председник Скупштине је дужан да на захтев једне трећине одборника, Општинског већа или 

председника општине закаже седницу Скупштине и одреди дан и час њеног одржавања најкасније у року од 

седам  дана од дана подношења писаног захтева, уколико су уз захтев достављени материјали сачињени у 

складу са одредбама овог Пословника, с тим да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од 

дана подношења захтева. 
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            Ако председник Скупштине не закаже седницу Скупштине у року из става 2. овог члана, седницу 

може заказати подносилац захтева, који предлаже дневни ред седнице, а седницом председава одборник кога 

одреди подносилац захтева. 

Члан 104. 

            Председник Скупштине писаним путем одређује дан и час одржавања седнице Скупштине, са 

предлогом дневног реда, најмање седам дана пре дана за који се сазива седница. 

  

Члан 105. 

            У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник Скупштине 

може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. 

            Захтев за сазивање седнице из става 1. овог члана мора да садржи разлоге који оправдвају хитност 

сазивања, као и образложење последице које би наступиле њеним несазивањем. 

            Минималан рок за сазивање седнице Скупштине из става 1. овог члана не односи се на сазивање 

седнице Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.  

 

Позив за седницу 

Члан 106. 

            Седнице Скупштине сазивају се електронским путем.  

            Позив за седницу обавезно садржи: место и време одржавања седнице, предлог дневног реда, потпис 

председника, односно сазивача из члана 112. овог Пословника и печат Скупштине. 

            Позив и материјал за седницу обавезно се доставља свим одборницима, председнику општине, 

заменику председника општине, члановима Општинског већа, помоћницима председника општине, 

локалном омбудсману, начелнику Општинске управе, заменику начелника Општинске управе, известиоцима 

и повереницима по појединим тачкама дневног реда и представницима средстава јавног информисања. 

 

Члан 107. 

 Уз позив за седницу одборницима се обавезно доставља материјал који се односи на предложени 

дневни ред и записник  са претходне седнице.  

            Материјал за седницу, као и записник  са претходне седнице одборницима се доставља у 

електронском облику.  

            Изузетно, у ситуацијама које изискују хитност у сазивању седнице Скупштине, материјал који се 

односи на предложени дневни ред и записник са претходне седнице може се  одборницима доставити и на 

самој седници Скупштине, пре утврђивања дневног реда седнице, у ком случају је председник Скупштине 

дужан да образложи разлоге за такво поступање. 

   

Промене предложеног дневног реда 

Члан 108. 

            На предложени дневни ред седнице Скупштине, овлашћени предлагачи, могу предлагати измене и 

допуне предложеног дневног реда.  

            Предлози се достављају председнику Скупштине, у писаној форми, непосредно на писарници 

Општинске управе.  

Измене и допуне предложеног дневног реда могу да предлажу одборници (као појединци,  

одборничка група или  група одборника),  Општинско веће и стална радна тела Скупштине за питања из 

своје надлежности. 

Предлози за измене и допуне предложеног дневног реда достављају се председседнику Скупштине у 

писаној форми, најкасније два сата пре почетка седнице. 

Ако је предлагач група одборника, у предлогу се назначава који од њих је представник предлагача. 

Ако то није учињено, сматра се да је представник предлагача први потписани одборник. 

            Ако је предлагач одборничка група, односно једна трећина одборника, у предлогу мора бити назначен 

један представник предлагача. Ако то није учињено, сматра се да је представник предлагача шеф одборничке 

групе, односно први потписани одборник. 

 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 217 

 

 

 

 
Члан 109. 

            Предлог за повлачење поједине тачке дневног реда може поднети само њен предлагач.  

            Предлог за повлачење из става 1. овог члана може се поднети писаним путем председнику 

Скупштине, или усмено на седници Скупштине, све до закључења расправе по тој тачки дневног реда.  

            О предлогу за повлачење поједине тачке дневног реда Скупштина се не изјашњава, већ председник 

Скупштине о томе само обавештава одборнике и констатује повлачење. 

 

Члан 110. 

            О предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не отвара се расправа, али предлагач 

може образложити свој предлог уколико то жели. 

 

Отварање седнице и учешће на седници 

 

Члан 111. 

            Седницом Скупштине председава председник Скупштине, кога у случају одсутности или спречености 

замењује заменик председника Скупштине.  

Члан 112. 

            Уколико заказаној седници Скупштине не присуствују председник и заменик председника 

Скупштине, или председник и заменик председника Скупштине одбију да председавају заказаном седницом, 

седницом ће председавати најстарији одборник који присуствује седници и који ту дужност прихвати. 

  

Члан 113. 

            Седници Скупштине присуствују позвана лица. 

            Представници јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина позивају се на седницу када се 

разматрају питања из њиховог делокруга.              

            На седницу Скупштине могу се позивати посланици, начелник управног Округа, представници 

других државних органа, представници верских заједница и друга лица за која председник Скупштине 

процени да је потребно њихово присуство или учешће у раду седнице, о чијем учешћу ће се изјаснити 

Скупштина.  

Члан 114. 

            На почетку седнице, председник Скупштине обавештава Скупштину о одборницима који су спречени 

да присуствују седници Скупштине, као и о томе ко је позван на седницу.  

            Истовремено, председник Скупштине даје потребна објашњења у вези са радом на седници и другим 

питањима, уколико оцени да за тим има потребе.  

 

Кворум 

Члан 115. 

            По отварању седнице, пре утврђивања дневног реда, председник Скупштине, на основу  прозивке коју 

изврши секретар Скупштине, утврђује да ли седници присуствује довољан број одборника, односно више од 

половине од укупног броја одборника (у даљем тексту: кворум).  

            Кворум се утврђује пребројавањем одборника.  

            Ако се утврди да седници није присутна потребна већина одборника за рад Скупштине, односно да 

нема кворума, председник Скупштине одлаже почетак седнице док се кворум не обезбеди, а најдуже два  

сата.  

            Ако се утврди да ни после одлагања, седници није присутна потребна већина одборника, председник 

одлаже седницу за одговарајући дан и сат о чему, без одлагања, уусменој форми упознаје присутне 

одборнике а одсутне одборнике у писаној форми, такође без одлагања. 

 

Члан 116. 

            Скупштина заседа, расправља и одлучује уколико седници присуствује већина од укупног броја 

одборника.  
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            Ако председник Скупштине у току седнице пре гласања посумња да седници присуствује већина 

одборника, наложиће прозивање или пребројавање. Прозивка или пребројавање пре гласања извршиће се и 

кад то затражи неки од одборника. Прозивање на седници врши секретар Скупштине. 

 

Ток седнице 

Члан 117. 

            Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне седнице Скупштине.  

            О примедбама на записник Скупштина одлучује без расправе.  

 

Члан 118. 

            Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда, 

следећим редоследом предлога:  

- за хитан поступак;  

- за измену дневног реда; 

- за допуну дневног реда; 

- за промену редоследа појединих тачака;  

- за спајање расправе; 

- за спајање гласања; 

- за спајање и расправе и гласања. 

 

Члан 119. 

            Нове тачке које су унете у дневни ред на основу предлога за допуну дневног реда, предлога за 

спајање расправе или предлога за хитан поступак, увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, осим 

ако је предлагач или председник Скупштине предложио други редослед разматрања, о чему се Скупштина 

изјашњава без претреса. 

Члан 120. 

            О дневном реду у целини Скупштина одлучује без расправе, већином гласова присутних одборника.  

            Скупштина у току седнице, на предлог председника Скупштине, без расправе, може да одлучи о 

промени редоследа тачака у дневном реду. 

 

Расправа 

Члан 121. 

            Након одлучивања о дневном реду у целини, председник Скупштине отвара расправу по тачкама 

усвојеног дневног реда, осим оних за које је овим Пословником, односно  посебним актом Скупштине, 

уређено да о њима Скупштина одлучује без расправе. 

 

Члан 122. 

            Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине и одредбе Етичког кодекса.  

            Одборници су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем.  

            Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница и оцена које се односе на 

приватни живот других лица.  

Члан 123. 

            Нико не сме прићи говорници док му председник Скупштине то не дозволи.  

            Нико не може да говори на седници Скупштине пре него што затражи и добије реч од председника 

Скупштине.  

Члан 124. 

            Пријава за реч подноси се председнику чим расправа почне и може се поднети све до закључења 

расправе по тачки дневног реда за коју се говорник пријављује, у усменој или писаној форми.  

            Председник Скупштине даје реч говорницима по редоследу пријаве, осим председнику општине и 

заменику председника општине, којима даје реч одмах пошто је затраже. 
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Члан 125. 

            На седници Скупштине има право да говори сваки одборник, председник општине, заменик 

председника општине, члан Општинског већа и начелник Општинске управе, у складу са одредбама овог 

Пословника.  

            Предлагач, односно представник предлагача, има право да говори 15 минута и то 10 минута одмах по 

отварању расправе по тачки дневног реда чији је предлагач,  односно повереник или известилац, као и да 

буде последњи говорник пре закључења расправе по тој тачки у трајању до пет минута.  

            Уколико предлагач, у складу са одредбама овог Пословника, одреди више од једног лица за 

представника предлагача (известиоца односно повереника), време за њихово укупно излагање не може бити 

дуже од времена утврђеног ставом 2. овог члана.  

            Шеф сваке одборничке групе, председник општине, заменик председника општине и члан 

Општинског већа, има право да говори укупно 10 минута по свакој тачки дневног реда.  

            Говор одборника у расправи по тачки дневног реда може трајати до пет минута, с тим што одборник о 

истом питању може добити реч само једанпут. 

            Скупштина може да одлучи да по одређеним питањима говори представник појединих предузећа, 

установа и других облика организовања, као и поједини грађани, највише до пет минута. 

            Изузетно, на предлог председника Скупштине, Скупштина може да одлучи да време трајања говора 

појединих представника из става 6. овог члана траје и дуже од утврђеног времена. 

            Председник Скупштине ће у случају прекорачења времена излагања утврђеног одредбама овог члана, 

опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног минута не заврши говор, одузеће му 

реч.        

Члан 126. 

            Свако питање се расправља док о њему има пријављених говорника.  

            Расправу по одређеној тачки дневног реда закључује председник Скупштине, када се исцрпи листа 

пријављених говорника излагањем предлагача, уколико предлагач то право жели да искористи.  

            Кад се закључи расправа о одређеном питању, не може се поново отварати. 

 

Члан 127. 

            Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника Скупштине у случајевима 

предвиђеним овим Пословником.  

            Председник Скупштине је дужан да се стара да говорник не буде ометан у свом излагању. 

            За време говора одборника или других учесника у расправи није дозвољено добацивање, односно 

ометање говорника.  

Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду. 

            Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда о којој траје расправа, или од дефинисања повреде 

Пословника, председник ће га опоменути.  

            Уколико одборник и поред опомене настави да говори чинећи повреду из става 5. овог члана, 

председник ће му одузети реч.  

Члан 128. 

            Председник Скупштине, када председава седницом Скупштине, ако жели да учествује у расправи, 

препушта председавање заменику председника Скупштине.  

             

Реплика 

Члан 129. 

            Уколико се говорник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво изрази о одборнику, 

односно другом позваном лицу на седници, на расној, верској, националној или родној основи, или на други 

начин увреди његов углед и достојанство наводећи његово име и презиме или функцију, или говори о 

стварима које се односе на његов приватни живот или приватни живот чланова његове породице, одборник, 

односно друго позвано лице на кога се излагање односи, има право на реплику.  
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            Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, односно политичку странку чији 

одборници чине неку од одборничких група, у име одборничке групе право на реплику има шеф одборничке 

групе.  

            Постојање основа за реплику процењује председник Скупштине. 

            Председник Скупштине може ускратити право на реплику, уколико оцени да нису испуњени услови 

из става 1. и 2. овог члана. 

            Уколико председник Скупштине процени постојање основа за реплику, лицима из става 1. и 2. овог 

члана, даје реч чим је затраже.  

            Реплика не може трајати дуже од три минута.  

            Није дозвољена реплика на реплику.  

Члан 130. 

            Уколико одборник, шеф одборничке групе, односно друго позвано лице при коришћењу права на 

реплику, увреди одборника, друго позвано лице или одборничку групу на начин утврђен чланом 129. овог 

Пословника, председник Скупштине ће га опоменути, а уколико након опомене настави са повредама из 

члана 129. овог Пословника, председник Скупштине ће му одузети реч.  

             

Повреда Пословника 

Члан 131. 

            Одборнику који затражи да говори о повреди овог Пословника, председник даје реч чим је затражи.  

            Одборник може да укаже на повреду Пословника у сваком тренутку, и пре отварања расправе. 

            Образложење повреде овог Пословника не може трајати дуже од три минута.  

            Одборник који је затражио да говори о повреди Пословника обавезан је да пре образложења повреде, 

наведе члан овог Пословника који је по његовом мишљењу повређен.  

            Ако одборник пре почетка образложења не наведе члан овог Пословника који је по његовом 

мишљењу повређен, председник је дужан да га опомене.  

            Ако и после изречене опомене одборник настави да говори чинећи повреде из става 4. овог члана или 

нa други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби право на указивање на повреду Пословника, председник Скупштине 

ће му одузети реч.  

            Председник Скупштине може да да објашњење поводом изречене примедбе на повреду Пословника.  

            Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем, председник Скупштине одмах позива 

одборнике да одлуче о изреченој повреди наведеног члана овог Пословника.  

             

Одлагање, прекид и паузе у току седнице 

 

Члан 132. 

            Председник Скупштине може одложити седницу Скупштине када утврди недостатак потребне већине 

одборника за почетак седнице Скупштине, док се кворум не обезбеди, а најдуже  за два сата.  

            Ако се утврди да ни после одлагања у случају из става 1. овог члана, седници није присутна потребна 

већина одборника, председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан и сат.  

            У случају из става 2. овог члана председник Скупштине обавестиће одборнике и друга лица која су по 

одредбама овог Пословника позвана, о почетку седнице која је одложена, у складу са одредбама овог 

Пословника.  

Члан 133. 

            Седница Скупштине може се одложити и када услед обимности дневног реда или из других разлога, 

не може да се заврши расправа или одлучивање по свим тачкама дневног реда у заказани дан, у случајевима 

који онемогућавају рад Скупштине, као и из других оправданих разлога.  

            У случајевима из става 1. овог члана, председник Скупштине или шеф одборничке групе могу 

предложити да се седница Скупштине одложи.  

            О одлагању седнице Скупштине у случају из става 1. овог члана, Скупштина одлучује већином 

гласова присутних одборника, одмах по изношењу предлога.  
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Члан 134. 

            Председник Скупштине одређује прекид седнице Скупштине у случајевима настанка инцидентних 

околности због којих Скупштина не може да настави рад.  

            О дану и часу наставка прекинуте седнице из става 1. овог члана, председник Скупштине обавештава 

одборнике одмах по прекиду седнице или накнадно, писаним путем. 

            Наставак седнице почиње тачком дневног реда код које је прекид и наступио.  

 

Члан 135. 

            Председник Скупштине може да одреди паузу у раду Скупштине и утврђује трајање паузе. 

            У току седнице Скупштине, председник Скупштине може одредити паузу седнице, не дужу од 20 

минута, како би одржао заједнички састанак са шефовима одборничких група ради усаглашавања ставова о 

одређеним тачкама дневног реда, као и ради обезбеђивања нормалног рада и одлучивања у Скупштини. О 

резултатима усаглашавања председник Скупштине обавезно извештава одборнике у наставку седнице 

Скупштине. 

            Скупштина може на предлог председника Скупштине или на предлог шефа одборничке групе, да 

одлучи да ради без паузе, о чему одлучује одмах по изношењу предлога.  

 

Одржавање реда на седници 

Члан 136. 

            О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине. 

            Председник Скупштине, због повреде реда на седници, изриче мере:  

- опомене и 

- одузимања речи. 

            Скупштина, на предлог председника Скупштине, изриче и меру удаљења са седнице, већином гласова 

присутних одборника.  

            Евиденцију о изреченим мерама води секретар Скупштине.  

 

Члан 137. 

            Опомена се изриче одборнику: 

- који говори пре него што је затражио и добио реч; 

- који, и поред упозорења председника Скупштине, говори о питању које није на дневном реду; 

- ако на било који начин омета излагање говорника; 

- ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица; 

- ако употребљава псовке и друге увредљиве изразе; 

- ако другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог Пословника.  

 

Члан 138. 

            Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је претходно изречена опомена, а који и после тога 

чини повреду из члана 137. овог Пословника.  

            Одборник коме је изречена мера одузимања речи дужан је да се, без одлагања, удаљи од говорнице. У 

супротном председник Скупштине одређује прекид седнице Скупштине.  

            Мера одузимања речи не односи се на право одборника на реплику у даљем току седнице. 

 

Члан 139. 

            Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере одузимања речи омета или 

спречава рад на седници, не поштује одлуку председника Скупштине о изрицању мере одузимања речи, или 

наставља да чини друге прекршаје, као и у другим случајевима одређеним овим Пословником.  

            Мера удаљења са седнице изриче се одборнику и без претходно изречених мера опомене и одузимања 

речи, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава физички или морални 

интегритет учесника седнице у сали Скупштине.  

            Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се 

одржава седница Скупштине.  
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            Уколико одборник одбије да се удаљи из сале у којој се седница Скупштине одржава, председник 

Скупштине ће наложити служби физичко-техничког обезбеђења овлашћеној за одржавање реда у згради коју 

користе органи Општине, да тог одборника удаљи са седнице и одредиће прекид до извршења мере 

удаљења.  

            Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице нема право на накнаду трошкова насталих 

вршењем одборничке дужности, за седницу на којој је мера изречена. 

 

Члан 140. 

            Ако председник Скупштине редовним мерама не може да одржи ред на седници, одредиће прекид у 

трајању потребном да се успостави ред.  

Члан 141. 

            Мере опомене, одузимања речи и удаљења са седнице примењују се за седницу Скупштине на којој 

су изречене.  

Члан 142. 

            У просторији у којој се одржава седница Скупштине забрањено је уношење оружја, коришћење 

мобилних телефона и других средстава и предмета који могу ометати рад Скупштине.  

            На седницу није дозвољен долазак лица која су под дејством наркотика или су у алкохолисаном 

стању. 

 

Одлучивање 

Члан 143. 

            По закључивању расправе по тачки утврђеног дневног реда, Скупштина прелази на одлучивање.  

 

Члан 144. 

            Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом 

није утврђено другачије.  

            Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином гласова од укупног броја одборника, одлучује 

о:   

1. доношењу, изменама и допунама и предлогу за доношење и измене и допуне  Статута; 

2. доношењу буџета и усвајању завршнoг рачуна буџета; 

3. доношењу плана развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у 

одређеној области; 

4. доношењу  просторног плана;             

5. доношењу урбанистичких планова; 

6. јавном задуживању Општине; 

7. избору и разрешењу председника и  заменика председника Скупштине општине, председника Општине и 

заменика председника Општине и чланова Општинског већа; 

8. образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика 

месне самоуправе;  

9. називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места; 

10. делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе; 

11. искључењу јавности са седнице Скупштине општине;  

12. расписивању референдума;  

13. сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне 

самоуправе у другим државама; 

14. доношењу Пословника о раду Скупштине општине; 

15. усвајању Етичког кодекса; 

16. утврђивању празника Општине; 

17. додели звања „почасни грађанин“ Општине; 

18. другим случајевима утврђеним законом и Статутом.  
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Члан 145. 

            Скупштина одлучује гласањем одборника, на начин, по поступку и већином утврђеном законом, 

Статутом, актима Скупштине и овим Пословником. 

            Гласање на седници Скупштине је јавно, осим када је законом, Статутом или овим Пословником 

уређено другачије.  

            Одборници гласају изјашњавањем "за" предлог или "против" предлога или се уздржавају од гласања.  

            Гласање се врши дизањем руке.  

            Председник Скупштине прво позива да се изјасне одборници који гласају "за", затим они који гласају 

"против" а потом они који се уздржавају од гласања. 

 

Члан 146. 

            На усмени захтев одборника или одборничке групе, Скупштина може, без расправе, одлучити да се 

гласа прозивком, на начин одређен овим Пословником.  

            Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком, секретар Скупштине прозива одборнике по списку 

одборника, а сваки прозвани одборник изговара реч "за", "против", или "уздржан".  

            Секретар Скупштине записује изјаву одборника или његову одсутност, уз његово име и презиме на 

списку.  

            Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком у поступку именовања, односно постављења у коме је 

предложено два или више кандидата одборници који приступају гласању изговарају пуно име и презиме 

кандидата за које гласају. 

Члан 147. 

            Након обављеног гласања, председник Скупштине закључује гласање и саопштава резултат гласања.  

            Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине присутних одборника, односно 

законом, Статутом или одлуком Скупштине утврђена већина за њено доношење.  

 

Члан 148. 

            Седницу Скупштине закључује председник Скупштине после спроведеног одлучивања по дневном 

реду. 

 

Записник 

Члан 149. 

            О раду на седници Скупштине води се записник. 

            Ток седнице Скупштине може се, на предлог председника Скупштине бележити тонским или 

дигиталним записом који се трајно се чува.  

            Са седнице се прави записник који се доставља одборницима уз позив за наредну седницу.  

            Записник обавезно садржи: време и место одржавања седнице, имена председавајућег и секретара, 

имена оправдано и неоправдано одсутних одборника, ток седнице са назнаком питања о којима се 

расправљало и одлучивало и именима говорника, резултат гласања о појединим питањима, име и презиме 

одборника који је издвојио мишљење (уколико је одборник захтевао да се издвајање мишљења унесе у 

записник) и назив свих аката донетих на седници.  

 Записник потписују председник и секретар Скупштине, као и лице које је водило записник. 

 

IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ 

 

Акта Скупштине и поступак предлагања аката 

 

Члан 150. 

 Скупштина општине доноси статут Општине, пословник о раду, програме, документе јавних 

политика (стратегије, програме, концепт политике и акционе планове) , буџет, завршни рачун, планове, 

просторни план Општине, урбанистичке планове, одлуке, правилнике, упутства, наредбе, препоруке,  

решења, закључке и друге опште и појединачне акте, у оквиру послова из своје надлежности. 
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Члан 151. 

            Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Скупштине.  

            Пословником се уређују питања од значаја за организацију и рад Скупштине.  

            Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са 

законом, Статутом и одлукама Скупштине.  

            Закључком се одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, утврђују 

ставови о томе како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним питањима, односно стварима, 

иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта.  

 

Члан 152. 

            Предлог за доношење или промену Статута општине може поднети најмање 5% грађана са бирачким 

правом на територији Општине, једна трећина  одборника, општинско веће, председник општине и Комисија 

за статутарна питања и нормативна акта. 

Право предлагања одлука и других аката имају Општинско веће, одборник, односно одборничка 

група, радна тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени законом и Статутом. 

 

Члан 153. 

            Овлашћени предлагач акта из члана 152. овог Пословника подноси предлог акта у облику у коме се 

акт доноси, са образложењем.  

            Образложење треба да садржи: 

- правни основ;  

- разлоге за доношење акта; 

- објашњење циља који се доношењем акта жели постићи;  

- објашњење основних правних института и образложење конкретних решења;  

- преглед одредаба одлуке које се мењају, односно допуњују, ако се предлаже одлука о изменама, односно 

допунама и 

- процену износа финансијских средстава потребних за спровођење акта.  

 

            Предлог акта који је утврђен након спроведене јавне расправе обавезно садржи и извештај са 

приказом свих предлога и сугестија датих у јавној расправи, као и са образложењем разлога због којих 

поједини предлози или сугестије нису прихваћени. 

             

Члан 154. 

            Предлог акта који је упућен Скупштини, председник Скупштине одмах по пријему обавезно доставља 

надлежним сталним радним телима и Општинском већу, ако Општинско веће није предлагач.  

            Ако предлог акта није припремљен у складу са овим Пословником, председник Скупштине затражиће 

од предлагача да предлог акта усклади са одредбама овог Пословника, при чему ће прецизно навести у чему 

се састоји та неусклађеност.  

            Предлагач акта може у року од 15 дана да поднесе предлог акта усклађен са одредбама овог 

Пословника.  

            Уколико предлагач не усклади предлог акта у складу са ставом 1. и 2. овог члана, предлог акта сматра 

се повученим.  

Члан 155. 

            Председник Скупштине, на основу информације добијене од секретара Скупштине о пристиглим 

материјалима, одлучује на којој седници ће се материјали, односно акти упућени и достављени председнику 

Скупштине у складу са одредбама овог Пословника, уврстити у предлог дневног реда седнице, осим када се 

ради о предлозима за које је овим Пословником утврђено да се морају уврстити у предлог дневног реда прве 

наредне седнице.  

Члан 156. 

            Предлог акта, пре разматрања у Скупштини, обавезно разматрају надлежна стална радна тела 

Скупштине и Општинско веће, ако Општинско веће није предлагач акта.  
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            Надлежна стална радна тела Скупштине и Општинско веће, ако није предлагач акта, у својим 

извештајима, могу предложити Скупштини да прихвати или не прихвати предлог акта.  

            Уколико надлежна стална радна тела Скупштине и Општинско веће, ако није предлагач акта, 

предложе прихватање акта, дужни су да наведу да ли акт прихватају у целини или са изменама које 

предлажу у форми амандмана.  

 Уколико се предлог акта тиче националне равноправности, мишљење се прибавља и од Савета за 

међунационалне односе. 

 

Амандман 

Члан 157. 

            Амандман - предлог за промену члана предлога општег акта, могу поднети Општинско веће, 

одборничка група, одборник и стална радна тела Скупштине за питања из своје надлежности. Уколико се 

предлог акта тиче националне равноправности, амандман може поднети и Савет за међунационалне односе. 

            Амандман садржи назив предлога акта на који се амандман односи, пун текст измене, образложење са 

разлозима за подношење амандмана и назив подносиоца амандмана.  

Предлог за промену члана предлога општег акта којим се исправљају очигледне, односно 

штампарске грешке на које у току седнице скупштине укаже одборник или надлежно радно тело скупштине, 

не подноси се у форми амандмана и предлагач акта га може одмах прихватити у ком случају постаје 

саставни део општег акта. 

   Члан 158. 

Предлог за измену и допуну предлога општег акта подноси се у облику амандмана. 

Амандман може поднети овлашћени предлагач општег акта и надлежно стално радно тело 

Скупштине. 

                                                                            Члан 159. 

Амандман се подноси у писаном облику и мора бити образложен. 

Амандман садржи: назив предлога општег акта на који се амандман подноси, текст измена односно 

допуна које се предлажу, образложење и назив подносиоца амандмана. 

Амандман се подноси председнику Скупштине који га доставља предлагачу и надлежном радном 

телу Скупштине ради давања мишљења. 

Члан 160. 

Амандман се подноси најкасније 24 сата пре почетка седнице Скупштине на којој се разматра општи 

акт на који се амандман подноси односно у року од 48 сати пре почетка седнице ако се амандман подноси на 

предлог Статута општине, програма развоја, буџета и генералног плана. 

Изузетно, амандман може да се поднесе на самој седници до закључења расправе о предлогу општег 

акта и то уколико: 

- се односи на општи акт који се доноси по хитном поступку или 

- амандман подноси предлагач општег акта. 

 

Члан 161. 

Пре гласања о амандману, о њему ће се изјаснити предлагач и надлежно стално радно тело 

Скупштине. 

            Излагање о поднетом амандману не може трајати дуже од три минута. 

Амандман са којим се сагласи предлагач одлуке као и амандман који поднесе предлагач, постаје 

саставни део предлога одлуке и о њему се не гласа. 

Ако се предлагач одлуке не сложи са формулацијом амандмана, предложиће нову формулацију. 

Ако подносилац амандмана прихвати нову формулацију, амандман постаје саставни део предлога 

одлуке. 

Ако подносилац не прихвати нову формулацију, онда Скупштина прво гласа о амандману онаквом 

каквим га је формулисао подносилац, а затим о амандману који је формулисао предлагач на основу става 3. 

овог члана. 
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Члан 162. 

Скупштина  одлучује о поднетим амандаманима по редоследу чланова предлога општег акта на које 

се односе. Уколико је поднето више амандмана на исти члан предлога општег акта, Скупштина прво 

одлучује о амандманима одборника,  затим о амандманима Општинског већа ако оно није предлагач и 

амандманима надлежних радних тела. 

Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога општег акта, прво се одлучује о амандману 

којим се предлаже брисање тог члана. 

Члан 163. 

            О амандманима одборници гласају "за", "против" или се уздржавају од гласања.  

            О амандманима на акт се одлучује истом већином гласова која је потребна за доношење акта. 

 

Доношење аката по хитном поступку 

 

Члан 164. 

            Акт се изузетно може донети и по хитном поступку.  

            Ако за доношење појединог акта постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог акта у 

одређеном року имало или могло имати штетне последице по интересе грађана или правних лица, односно за 

обављање послова из надлежности Општине, предлог акта може се изнети Скупштини на разматрање и 

одлучивање без претходног разматрања у радним телима Скупштине. 

            Предлагач акта је дужан да у писаном образложењу предлога акта наведе разлоге или последице које 

би настале због недоношења овог акта по хитном поступку.  

 

Члан 165. 

            Предлог акта за чије се доношење предлаже хитни поступак може се ставити на дневни ред седнице 

Скупштине ако је поднет најкасније до утврђивања дневног реда те седнице. 

 

Члан 166. 

            Предлог да се акт донесе по хитном поступку Скупштини могу поднети Општинско веће или једна 

трећина одборника.  

            Предлог се подноси председнику Скупштине у писаној форми, са образложењем. Скупштина се 

одмах изјашњава о томе да ли прихвата предлог. Ако Скупштина прихвати предлог да се акт донесе по 

хитном поступку, тај предлог постаје прва тачка дневног реда. 

Предлог акта, који је предмет разматрања, расправе и одлучивања на седници Скупштине заказаној 

по хитном поступку, не разматрају стална радна тела Скупштине. 

 

Члан 167. 

            О предлогу акта посебно се изјашњава Општинско веће, у писаној или усменој форми, уколико оно 

није предлагач акта.  

            Амандман на предлог акта који се доноси по хитном поступку може бити дат у писаној или усменој 

форми до закључивања расправе по тој тачки дневног реда. 

            О амандману из става 3. овог члана Скупштина одлучује без изјашњавања надлежних сталних радних 

тела Скупштине.  

 

Поступак за доношење појединачних аката по скраћеном поступку 

 

Члан 168. 

У скраћеном поступку Скупштина одлучује без претходне расправе. 

 

Члан 169. 

У скраћеном поступку Скупштина може да одлучује о појединачним актима. 
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Одлучивање по скраћеном поступку може да се спроведе само ако су предлози из става 1. овог члана, 

у предлогу дневног реда седнице Скупштине посебно груписани и означени као "предлози о којима се 

одлучује по скраћеном поступку". 

Члан 170. 

У материјалу који се одборницима доставља уз позив за седницу, мора се у прописаној форми 

доставити предлог појединачног акта о коме се одлучује по скраћеном поступку и образложење предлога. 

 

Израда,  потписивање и објављивање аката 

 

Члан 171. 

            Акта Скупштине израђују се на основу изворника записника о раду седнице на којој су донети.  

            Акта Скупштине потписује председник Скупштине. 

            Изворник акта поднетог на потпис председнику Скупштине својим потписом претходно оверава 

секретар Скупштине. На основу изворника акта сачињавају се отправци акта који су истоветне садржине као 

изворник акта.  

            О изради изворника аката и њихових отправака, о чувању изворника аката и њиховој евиденцији, 

објављивању аката Скупштине и њиховом достављању заинтересованим органима и организацијама стара се 

секретар Скупштине. 

            Акта Скупштине објављују се у „Службеном листу општине Жабаљ“, у складу са посебном одлуком 

Скупштине.  

 

X СВЕЧАНА СЕДНИЦА 

Члан 172. 

            Свечану седницу Скупштине сазива председник Скупштине поводом одређеног датума или догађаја а 

обавезно због  обележавања Дана општине   ради уручења годишњих награда и признања истакнутим 

појединцима и колективима. 

            Свечана седница Скупштине одржава се у великој сали Скупштине или на другом прикладном месту 

које одговара свечарском поводу њеног одржавања.  

 

Члан 173. 

            Свечану седницу Скупштине сазива председник Скупштине свечаном позивницом. 

            Свечана позивница садржи програм свечаности са  обавезно назначеним даном и часом одржавања 

седнице, као и места на коме  ће седница бити одржана.  

            На свечаној седници Скупштине уручују се признања и награде Општине. 

 

Члан 174. 

            За одржавање свечане седнице Скупштине није потребно присуство већине од укупног броја 

одборника.  

            На свечаној седници Скупштине не отвара се расправа.  

            На свечану седницу Скупштине обавезно се позивају добитници признања почасног  грађанина.  

            На свечаној седници Скупштине, поред председника Скупштине, односно председника општине који 

уручују признања и награде, могу говорити лауреати, односно добитници признања и награда за годину у 

којој им се признање и награда додељује, као и истакнути гости који желе да се обрате одборницима и 

позваним гостима. 

 

XI РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ СТАЊА ИЛИ 

ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

Члан 175. 

            У случају непосредне ратне опасности или ванредног стања Скупштина ради по овом Пословнику, 

ако конкретне прилике и околности то дозвољавају.  

            Ако у наведеним условима није могућ рад по овом Пословнику, Скупштина на првој седници доноси 

посебан Пословник о свом раду и остваривању функција у насталим околностима.  
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Члан 176. 

            Председник Скупштине у случају непосредне ратне опасности или ванредног стања: 

- одређује време и место одржавања седнице Скупштине; 

- одлучује о начину позивања одборника на седницу и о начину и роковима достављања материјала за 

седницу; 

- по потреби може одредити посебан начин вођења и чувања записника, бележака и других докумената 

Скупштине и њених органа, наложити да се одређени материјали не стављају на располагање средствима 

јавног информисања и предузети друге мере у циљу безбедности и заштите; 

- успоставља контакте и сарадњу са одговарајућим државним и војним органима Републике Србије и 

предузима мере за реализацију донетих закона, одлука, закључака, наређења и других аката ових органа; 

- одлучује о начину рада Општинске управе у циљу што успешнијег остваривања послова и задатака у 

насталим околностима.  

Члан 177. 

            Одборници су дужни да у случајевима непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања, 

извештавају секретара Скупштине о свакој промени адресе, пребивалишта или боравишта.  

 

Члан 178. 

            У случају ратног стања Општинско веће доноси акте из надлежности Скупштине, с тим што је дужно 

да их поднесе на потврду Скупштини, чим она буде у могућности да се састане.  

 

XII ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ  

 

Члан 179. 

              Седнице Скупштине су јавне. 

              За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине. 

 

Члан 180. 

   Седница Скупштине може бити у целини или делимично затворена за јавност, из разлога 

безбедности и одбране земље и у  другим случајевима предвиђеним законом. 

   Образложени предлог за искључење јавности може дати председник Скупштине, Општинско веће  

или најмање једна трећина одборника и о њему се гласа без претреса. 

   Одлука о искључењу јавности је донета ако се за њу изјаснила већина од укупног броја одборника. 

   Седници Скупштине која је затворена за јавност могу присуствовати само одборници, председник 

општине и стручна лица која помажу у раду седнице Скупштине. 

   Председник Скупштине је дужан да лица из става  4. овог члана упозори на обавезу да чувају као 

тајну оно што сазнају током седнице која је затворена за јавност. 

             Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду са седнице која није јавна. 

 

Члан 181. 

              Седници Скупштине могу да присуствују и заинтересовани грађани, односно представници 

предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач Општина, месних заједница, удружења и 

слично, који своје присуство најаве Председнику скупштине најкасније 24 сата  пре одржавања седнице, 

осим када се седница држи без присуства јавности. 

              У случају да не постоје техничке могућности или за то потребан простор да сви заинтересовани 

присуствују седници Скупштине, председник Скупштине може, у циљу обезбеђивања несметаног тока 

седнице, ограничити укупан број грађана и одлучити коме ће омогућити присуство седници, полазећи од 

редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду и истовремено ће позвати остале 

пријављене грађане и представнике удружења да своје предлоге и коментаре доставе у писаној форми, које 

ће председник Скупштине доставити одборницима најкасније до почетка седнице.  

              Грађанин коме је омогућено да присуствује седници Скупштине, у обавези је да на улазу у салу за 

седнице овлашћеном лицу покаже своју личну карту ради идентификације и уношења у евиденцију 

присутних на седници. 
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Члан 182. 

            Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и 

њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду. 

            Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози  општих и 

појединачних аката као и информативни и документациони материјали о питањима из рада Скупштине и 

њених радних тела. 

Члан 183. 

            Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. 

            Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи председник 

Скупштине, заменик председника Скупштине, одборничка група или одборник кога овласти Скупштина, а 

председник радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела. 

 

Члан 184. 

            У циљу обавештавања јавности о раду Скупштине и њених радних тела, на званичној интернет 

презентацији Општине објављују се: 

- информатор о раду Скупштине; 

- обавештење о времену и месту одржавања седница Скупштине, са предлогом дневног реда; 

- одлуке и друга акта донета на седници Скупштине; 

- нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа, са обавештењем о времену и месту 

одржавања јавне расправе; 

- '“Службени лист општине Жабаљ“ у електронској форми; 

- предлози аката, као и акта донета од стране Скупштине, за која је јавност посебно заинтересована. 

            О објављивању аката из става 1. овог члана стара се секретар Скупштине. 

 

XIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

 

Права и дужности одборника 

Члан 185. 

            Право је и дужност одборника да бира и буде биран на функције у Скупштини, органе Општине и 

радна тела Скупштине, да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан, подноси амандмане на 

предлог општег акта, тражи  информације и податке који су му потребни за остваривање функције 

одборника и да учествује у другим активностима Скупштине. 

            Одборник је дужан да присуствује седницама Скупштине и седницама радних тела Скупштине у која 

је биран. 

            У случају оправдане спречености да присуствује седници Скупштине или радног тела Скупштине, 

одборник је дужан да благовремено пријави своје одсуство   председнику Скупштине односно председнику 

или секретару радног тела Скупштине.     

        Председник Скупштине, односно председник радног тела Скупштине може да одобри одборнику 

одсуство са седнице, о чему обавештава присутне на седници. 

            У случају поступања супротно ставу 2. овог члана, одборник нема право на накнаду из члана 191. 

овог Пословника.    

Члан 186. 

            Одборник је дужан да одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног дана, Савету за праћење 

примене Етичког кодекса писмено пријави постојање приватног интереса, у смислу закона којим се уређује 

спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, у погледу предмета предлога одлуке или другог 

општег акта о којем ће бити расправљано и да о томе обавести јавност.  

            Сматраће се да приватни интерес одборника не постоји уколико се ради о предлогу   општег акта који 

се односи на све грађане на територији Општине. 
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Члан 187. 

            Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог 

мишљења или давања гласа на седници Скупштине или радних тела. 

             

Члан 188. 

            Одборник има право да предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима. 

            Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно ради 

вршења функције одборника. 

            Одборник има право да му се редовно достављају службене публикације, информативни материјали и 

документациони материјали о питањима која су на дневном реду Скупштине, као и о другим питањима из 

делокруга Скупштине. 

            Одборник има право да од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине, 

осталих функционера Скупштине и начелника Општинске управе тражи податке, обавештења и објашњења 

о питањима која се односе на послове из оквира њихових права и дужности, а која су му потребна за вршење 

функције одборника.  

            За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је 

секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се обавештење, тражени податак, спис и 

упутство односе на делокруг и рад Општинске управе. 

 

Одборничка питања 

Члан 189. 

            Одборник има право да поставља одборничка питања на крају седнице, пошто Скупштина заврши рад 

по свим тачкама дневног реда, с тим што је дужан да питање достави непосредно председнику Скупштине у 

писаном облику. 

            Одборничка питања морају бити јасно формулисана. 

            Лица којима су упућена одборничка питања морају одборнику дати одговор. 

            Објашњења, обавештења и одговори на постављена одборничка питања дају се, ако је могуће, на 

истој седници, а ако то није могуће, на првој наредној седници. 

            Када се одговор на одборничко питање не даје на истој седници на којој је питање постављено, 

одговор се, по правилу, даје у писаном облику одборнику који је одборничко питање поставио, најкасније у 

року од десет дана од дана одржавања седнице на којој је питање постављено.  

            Изузетно, ако је у припреми одговора из става 3. овог члана потребно утврдити одређене чињенице 

што захтева дуже време или сложенију анализу, рок за давање одговора на одборничко питање може се 

продужити,  али не може да буде дужи од 30 дана. 

            На захтев одборника који је питање поставио, одговор се доставља свим одборницима. 

            Одговор на одборничко питање треба да буде  кратак, јасан и директан и по правилу, треба да садржи 

предлоге за решавање проблема на које се питање односи. 

             Ако одборник није задовољан одговором, може предложити Скупштини да се лице коме је питање 

постављено позове на наредну седницу Скупштине, а може тражити и да се о одговору отвори расправа на 

једној од наредних седница Скупштине. О предлогу одборника Скупштина се изјашњава без расправе. 

    

Члан 190. 

            Општинска управа обезбеђује, у оквиру својих задатака, услове за вршење функције одборника и на 

њихово тражење, по налогу начелника: 

- пружа им стручну и административно-техничку помоћ у изради предлога које они подносе Скупштини и 

радним телима Скупштине; 

- обезбеђује им коришћење "Службеног листа општине Жабаљ", као и допунску документацију за поједина 

питања која су на дневном реду Скупштине или њених радних тела; 

- стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких група, у складу са просторним могућностима. 
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Накнада трошкова одборницима 

 

Члан 191. 

            Одборник има право на накнаду трошкова насталих вршењем одборничке дужности у случајевима и у 

висини утврђеној посебном одлуком Скупштине.   

          

Одборничка легитимација 

Члан 192. 

            Одборнику се, после извршене потврде мандата, издаје одборничка легитимација, у року од 15 дана 

од дана комплетирања документације. Одборничку легитимацију потписује председник Скупштине. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања, прописује садржину, облик и 

начин издавања легитимације и вођење евиденције издатих легитимација. 

 

Престанак мандата одборника 

Члан 193. 

   Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 

1. подношењем оставке; 

2. доношењем одлуке о распуштању Скупштине; 

3. ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање 

шест месеци; 

4. ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности; 

5. преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом 

одборника; 

6. ако му престане пребивалиште на територији Општине; 

7. губљењем држављанства и 

8. ако наступи смрт одборника. 

 

Члан 194. 

   Одборник може поднети оставку на функцију одборника. 

              Одборник  може поднети  оставку  усмено на  седници Скупштине, а између две седнице подноси је 

у форми оверене писане изјаве. 

              После подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да 

је одборнику престао мандат. 

              О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на првој 

наредној седници. 

              Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина не утврди престанак његовог мандата. 

   Ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из члана 193. тачке 2. до 8., Скупштина на 

првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику престао 

мандат. 

   Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат новог одборника 

утврђује се у складу са Законом о локалним изборима. 

 

Члан 195. 

            Одборник лично подноси оставку у року од три дана од дана овере оставке. 

            Председник Скупштине је дужан да поднету оставку стави на дневни ред Скупштине на првој 

наредној седници, са предлогом да то буде прва тачка дневног реда. 

 

XIV САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА 

 

Члан 196. 

            Скупштина сарађује са скупштинама, односно представничким телима других општина у земљи и 

иностранству.  
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            Скупштина сарађује и са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама.  

 

Члан 197. 

            Сарадња се остварује у складу са програмом који Скупштина доноси сваке године на предлог 

председника Скупштине и шефова одборничких група.  

            Сарадња се остварује узајамним посетама делегација Скупштине или њених функционера 

скупштинама других општина и градова, давањем мишљења о појединим значајним питањима из 

надлежности Скупштине, као и разменом информација и других материјала и публикација.  

            Састав делегација, као и циљеве и задатке сваке посете утврђују председник Скупштине и шефови 

одборничких група. Делегација мора одражавати састав Скупштине.   

            Делегација, односно функционер или одборник је дужан да у року од 15 дана од завршетка посете 

Скупштини поднесе извештај о обављеној посети.  

 

XV АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ АКТА СКУПШТИНЕ, ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, ПРОМЕНА И 

ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА 

 

Члан 198. 

            Предлог за доношење аутентичног тумачења акта Скупштине може поднети свако правно или 

физичко лице. Предлог мора бити поднет у писаном облику и образложен. Скупштина, на предлог радног 

тела Скупштине надлежног за статутарна питања, доноси аутентично тумачење акта чији је доносилац. 

            Када се на седници Скупштине постави питање правилне примене одредби Пословника, стручно 

тумачење даје секретар Скупштине. 

 Члан 199. 

            Предлог за доношење и промену Пословника може поднети једна трећина укупног броја  одборника, 

одборничка група, радно тело Скупштине  надлежно за статутарна  питања, као и председник Скупштине.  

            О предлогу из става 1. овог члана се отвара расправа.  

            О предлогу из става 1. овог члана се одлучује јавним гласањем, већином од присутног броја 

одборника.  

            Одлуком да се приступи доношењу, односно промени Пословника, Скупштина одређује надлежно 

радно тело за израду нацрта пословника.  

            Скупштина доноси, односно врши промену Пословника већином гласова од присутног броја 

одборника.  

            Уколико се доношењу или промени Пословника приступа пре конституисања радних тела у чијој је 

надлежности разматрање истог, Скупштина може усвојити Пословник, односно измене и допуне 

Пословника, без разматрања Пословника на надлежном радном телу.  

 

Члан 200. 

            На све што није регулисано одредбама овог Пословника, примењују се посебне одлуке Скупштине и 

важећи прописи којима је уређена област локалне самоуправе. 

            Одредбе овог Пословника примењују се на све учеснике седнице, а сходно се примењују на 

седницама радних тела Скупштине.  

 

XVI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА  

 

Члан 201. 

            Стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине, њених радних тела, одборника 

и одборничких група, врше организационе јединице Општинске управе за питања из своје надлежности, што 

се уређује Одлуком о Општинској управи. 

            Одржавање реда у згради Скупштине и у другим просторијама у којима Скупштина ради, обезбеђује 

служба физичко-техничког обезбеђења, коју ангажује Општинска управа. 

 

 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 233 

 

 

 

 
XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 202. 

            Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине општине 

Жабаљ  ("Службени лист општине Жабаљ“  број 18/2013 – пречишћен текст и 15/2014). 

 

Члан 203. 

            Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Жабаљ". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-31/2019-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 

72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 

УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 39. тачка 17. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 

број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 31. седници одржаној дана 25.03.2019. године, 

доноси 

ОДЛУКУ O ИЗМЕНАМА И ДОПИНАМА  ОДЛУКЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

Члан 1 . 

У члану 4. став 1. Одлуке о  утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 38/2016) реч:"служба” замењују реч „Одељење“, а у став 2. речи: „просечна цена 

квадратног метра у општини од 85.861,00“ замењује се речима: “ просечна цена квадратног метра 

новоизграђених станова у општини, према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике“. 

Члан 3 . 

У члану 11. став 1. гласи: 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној 

својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже 

објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, 

вешернице и сл.),осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена 

паркиралишта, интерне саобраћајнице, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и 

атлетске стазе. 

Члан 4. 

У члану 15. став 1.мења се  гласи: 

„Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, односно легализован 

или озакоњен у циљу изградње новог објекта на истој локацији, плаћа допринос за уређивање 

грађевинског земљишта само за разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који 

планира да изгради и објекта који се уклања.“ 

 

У став 2.  реч: "служба“ замењује речју „Одељење“. 
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Додаје се нови  став 3. и 4. које гласе:  

Приликом обрачуна површина постојећег објекта, бруто развијена грађевинска површина се утврђује 

увидом у издату употребну дозволу или техничку документацију на основу које је издата употребна 

дозвола, односно увидом у правноснажно решење о легализацији, односно озакоњењу објекта и 

техничку документацију на основу које су та решења издата. 

 

По захтеву јединице локалне самоуправе, у циљу реализације пројекта од значаја за локални 

економски развој, Влада Републике Србије може одобрити висину доприноса у другачијем износу од 

износа предвиђеног чланом 4. став 2. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 35-28/2019-I 

  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

 
На основу члана 42. став 1.тачка 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 

4/2019), а у вези са члановима 61. 61a. 62. 64. 64а. став 23. и 24. и чланом 72в. Закона о пољопривредном 

земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 – други закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – 

др.закон ) Скупштина општине Жабаљ, на    31. седници одржаној дана 25.03.2019..године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА 

КОРИШЋЕЊЕ, ЗАКУП И ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања на коришћење, закуп и продају 

пољопривредог земљишта у државној својини на територији општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“, број 18/2018 – пречишћен текст, 28/2018) у члану 1. бришу се тачке 8) и 9) а тачке 10) и 11) постају 

тачке 8) и 9). 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 320-51 /2019- I 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                 Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009-други закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон), члана 8. 

Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 9/2010)  

и члана 42. тачка 305. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2019), уз сагласност 

Министарства заштите животне средине, бр. 4010000331/2019-02 од 12.03.2019., Скупштина општине 

Жабаљ, на 31. седници дана 25.03.2019. године, доноси: 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. Овим програмом утврђују се извори, намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Општине Жабаљ за 2019. годину.  

  

2. За финансирање фонда из тачке 1. овог планирана су средства у укупном износу од 4.008.679,94 динара, 

која се остварују од јавних прихода: посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се 

наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Жабаљ у 

износу од 3.200.000,00 динара и неутрошених, наменских средстава пренетих из претходне године у износу 

од 808.679,94 динара. 

 

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма, у складу са  обавезама локалне самоуправе утврђених законима 

из области заштите животне средине, користиће се наменски за финансирање:  

3.1.подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; 

3.2.програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); 

3.3.програма заштите и развоја заштићених природних добара; 

3.4.истраживачких и развојних програма и пројеката; 

3.5.образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; 

3.6.информисања и објављивање података о стању животне средине; 

3.7.трошкова реализације програма;  

3.8.других активности од значаја за заштиту животне средине. 

 

3.1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти 1.108.679,94 динара 

 
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на: 

- очување, унапређење и садња зеленила у функцији заштите животне средине на територији Општине 

Жабаљ, 

- чишћење и санирање јавних површина, 

- стварање предуслова за израду програма, акционих и санационих планова у области заштите 

животне средине у складу са Законом о заштити животне средине, 

- мере заштите животне средине које се предузимају ради спречавања угрожавања животне   средине и 

здравља људи и у ванредним ситуацијама, 

- активности на уклањању дивљих депонија, санацији постојећих сметлишта и сепарацији отпада; 

- друге подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијoм се реализацијом укаже 

потреба. 

 

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из закона и у 

сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине. 
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3.2.  Програми и пројекти  праћења стања животне средине (мониторинг)  100.000,00 динара 

 

Планира се реализација законом утврђених обавеза локалне самоуправе у области мониторинга, као и других 

програма и пројеката праћења стања животне средине: 

 

- праћење квалитета ваздуха, 

- праћење и прогноза аерополена, 

- праћење нивоа буке у животној средини, 

- праћење квалитета површинских вода 

- мерења у ванредним ситуацијама изазваних хемијским удесом. 

 

За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори са овлашћеним стручним и научним 

организацијама и установама, а у складу са прописима. 

 

3.3. Програми заштите и развоја заштићених природних добара 2.100.000,00 динара  

 

Актима Скупштине општине Жабаљ под заштиту су стављени: Парк природе „Јегричка“, Парк природе 

„Стара Тиса код Бисерног острва“ и Хумка на потесу Ливаде. 

Активности на заштити, уређењу и унапређењу ових заштићених природних добара реализоваће се на 

основу годишњих програма управљања донетих од стране управљача у складу са Законом о заштити 

природе. 

У оквиру расположивих средстава финансираће се или суфинансирати и конкретни пројекти који доприносе 

очувању, унапређењу и промоцији заштићених подручја. 

 

3.4.Истраживачки, развојни  програми и пројекти 100.000,00 динара 

 

Средства за суфинансирање  истраживачких и развојних програма и пројеката и пројеката  чији резултати 

доприносе заштити и унапређењу стања животне средине на територији општине Жабаљ додељиваће се на 

основу Јавног конкурса. 

Услови које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, критеријуми и 

мерила за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених 

права и обавеза дефинисаће се посебним актом. 

 

3.5. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 300.000,00 динара 

 

Средства за суфинансирање  програма и пројеката и пројеката  чији резултати доприносе популаризацији, 

подстицању, усмеравању и јачању свести о значају заштите и унапређења стања животне средине 

додељиваће се на основу Јавног конкурса. 

Услови које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, критеријуми и 

мерила за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених 

права и обавеза дефинисаће се посебним актом. 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, општина 

Жабаљ ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, 

семинарима, трибинама, скуповима, курсевима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне 

средине и обележавању значајних датума и догађаја.  

 

3.6. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 100.000,00 динара 

 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине, 

потребно је унапредити интернет страну општине Жабаљ у делу који се односи на заштиту животне средине. 

Овим средствима ће се финансирати и издавање летака, билтена, огласа, објава на радију и сл. 

 



 25.03.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 7.                  страна 237 

 

 

 

 
 

 

3.7. Трошкови реализације програма 100.000,00 динара 

 

Ова средства ће се користити за закуп простора приликом одржавања манифестација, за плаћање објава 

огласа за конкурсе и слично.  

 

3.8. Друге активности од значаја за заштиту животне средине 100.000,00 динара 

 

− измирење доспелих обавеза из претходне године; 

− обезбеђење суфинансирања за учешће на  међународним и домаћим конкурсима из области заштите 

животне средине; 

− извршење решења надлежних инспекцијских служби и других надлежних органа; 

− набавка потребних материјала и опреме неопходне за спречавање или отклањање последица које 

утичу на заштиту животне средине. 

 

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу расходи 

ће се остваривати по приоритетима које утврди Председник општине Жабаљ и то: обавезе утврђене законом 

и раније преузете уговорне обавезе. 

 

У циљу рационалног коришћења финансијских средстава, Решењем Председника општине Жабаљ у тачки 3. 

могу се вршити промене у  намени финансијских средстава. 

 

5. Средства из тачке 2. овог програма се увећавају се за износ донација и прихода из других извора, која ће 

се користити у складу са овим програмом. 

 

6. Општинска управа прати и надзире наменско коришћење средстава Фонда и извршавање уговорних права 

и обавеза корисника средстава. 

 

7. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 501-28/2019- I 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                 Радован Чолић с.р. 

 
На основу члана 76, 77. и 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 21/2016, 113/2017, 98/2018, 113/2017 - др. закон) и 

члана 19. и 42. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2019) Скупштина општине 

Жабаљ, на 31. седници, дана 25.03.2019. године, доноси  

 

ПРВУ ИЗМЕНУ 

КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

У Кадровском плану за 2019. годину („Службени лист општине Жабаљ" бр. 28/2018) тачка II Планирани 

број запослених за 2019. годину мења се и гласи: 
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II. Планирани број запослених за 2019. годину  

За 2019. годину планира се исти број лица запослених на неодређено време као и у 2018. години.  

Планира се исти број функционера на сталном раду.  

У 2019. години очекује се закључивање уговора на повремени и привремене послове са 8 извршилаца на 

пословима спровођења Закона о озакоњењу објеката.  

 

1. ФУНКЦИОНЕРИ  

(обухваћено обједињеним правилником) 

фукнкционери–постављена 

лица  

број 

систематизованих 

радних места  

број 

систематизованих 

извршилаца  

у радном 

односу у 

2019. 

помоћник Председника 

општине 
3 3 3 

правобранилац 1 1 1 

заменик правобраниоца 1 1 - 

секретар Скупштине општине 1 1 1 

заменик секретара Скупштине 

општине 
1 1 - 

укупно:  7 7 5 

 

  2.ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА   

службеници на положају број 

систематизованих 

радних места  

број 

систематизованих 

извршилаца  

у радном 

односу у 

2019. 

службеник на положају –  

I група 

1 1 1 

службеник на положају – II 

група 

1 1 1 

укупно:  2 2 2 

 

 

3.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА 

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

 

3.1.службеници - извршиоци број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованих 

службеника 

у радном 

односу у 

2019. 

самостални саветник 13 13 12 

саветник 17 19 13 

млађи саветник 16 18 17 

сарадник 5 6 5 

млађи сарадник 5 5 5 

виши референт 9 11 9 

референт 3 4 3 

млађи референт 1 1 1 

укупно: 69 радних места 77 службеника 65 

  

3.2. намештеници број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованих 

намештеника 

у радном 

односу у 

2019. 

прва врста радних места 1 1 1 

друга врста радних места 0 0 0 
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трећа врста радних места 0 0 0 

четврта врста радних места 5 8 7 

пета врста радних места 2 6 5 

укупно: 8 радних места 15 намештеника 13 

укупно 3.1.+ 3.2. 79 92 78 

 

4. ЗАПОСЛЕНИ У КАБИНЕТУ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

4.1.службеници - 

извршиоци 

број радних места број службеника у радном односу 

у 2019. 

самостални саветник 0 0 0 

саветник 1 1 0 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 0 0 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 1 1 1 

укупно: 2  радна места 2 службеника 1 

 

 

   

4.2. намештеници број радних места број намештеника у радном односу 

у 2019. 

прва врста радних места 0 0 0 

друга врста радних места 0 0 0 

трећа врста радних места 0 0 0 

четврта врста радних места 0 0 0 

пета врста радних места 0 0 0 

укупно: 0 радних места 0 намештеника 0 

укупно 4.1. + 4.2. 2 2 1 

 

4.2. СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ  

 

службеници - 

извршиоци 
број радних места број службеника 

у радном односу у 

2019. год. 

самостални саветник 2 2 2 

саветник 0 0 0 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 1 2 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 0 0 0 

укупно: 3 радна места 4 службеника 2 службеника 

 

 

5.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

(службеници и намештеници)  
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службеници – 

извршиоци 

 

 

повећан 

обим посла  

до повратка 

одсутног 

радника 

припра-

вници 

укупно  

 

самостални 

саветник 

1 1 0 2 

саветник 3 0 0 3 

млађи саветник 0 0 0 0 

сарадник 0 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 0 

виши референт 0 0 0 0 

референт 1 0 0 1 

млађи референт 1 0 0 1 

укупно: 6 1 0 7 
 

 

Не може се тачно разврстати по звањима 8 запослених  за које се очекује да се запосле на пословима 

спровођења Закона о озакоњењу објеката. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 119-3/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018 – пр. 

текст) Скупштина општине на својој 31. седници одржаној 25.03.2019. године, доноси 

 

РЕШЕЊE 

 

              1. 

Даје се сагласност на План рада Дома  здравља Жабаљ за 2019.годину дел. број 255-4/19, који је усвојио 

Управни одбор Дома здравља на својој седници одржаној 11.03.2019. године и финансијски План Дома 

здравља Жабаљ који је усвојио Управни одбор Дома здравља на својој седници одржаној 31.01.2019. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:022-27/2019-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018 – пр. 

текст) Скупштина општине на својој 31. седници одржаној 25.03.2019. године, доноси 

 

РЕШЕЊE 

 

                1. 

Даје се сагласност на на 1. измену Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ за 

2019.годину дел. број 143-1/19, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 

26.02.2019. године. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:023-30/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018 – пр. 

текст) Скупштина општине на својој 31. седници одржаној 25.03.2019. године, доноси 

 

РЕШЕЊE 

                                                                                               

                                                                                              1. 

Даје се сагласност на  2. измену Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод општине 

Жабаљ“ Жабаљ за 2019.годину дел. број 148-1/19, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на својој 

седници одржаној 20.03.2019. године. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:023-31/2019-I 

 
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 31. седници одржаној 25.03.2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈУ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

За вршиоца дужности директора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ, до избора директора установе а најдуже на 

период шест  месеци, именује се Мирослав Лакић из Жабља. 

 

2.  

Ово решење, без цифара јединственог матичног броја из претходне тачке, објавити у ''Службеном листу 

општине Жабаљ“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:02-26/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 46. став 4.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 4/2019) и члана 

2. Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у на коришћење, закуп и продају  

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жабаљ (''Службени лист општине 

Жабаљ'' број 18/2018 – пречишћен текст и 28/2018), Скупштина општине Жабаљ на својој 31. седници 

одржаној 25.03.2019. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА  

ДАВАЊЕ У ЗАКУП, КОРИШЋЕЊЕ И ПРОДАЈУ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

ЗА 2019. и 2020. ГОДИНУ  

 

1. 

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају  

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ за 2019. и 2020. годину  (у даљем тексту: 

Комисија). 

2. 

Комисију чине председник, заменик председника и пет чланова. 

Комисија има секретара.  

Секретар Комисије има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља 

своју дужност. 

Комисија има техничког секретара. 

3. 

У Комисију се именују: 

1. Милован Мирков – председник, 

2. Горан Стојшић – заменик председника, 

3. Драгана Дејановић  – члан, 
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4. Драгана Лазукић - члан, 

5. Нада Вечански  – члан, 

6. Милан Мијин – члан и 

7. Сандра Ђурић – члан. 

Секретар: Петар Симић 

Заменик секретара: Петар Самоловац 

Технички секретар: Снежана Милаковић. 

4. 

Лица из тачке 3. овог решења  именују се на период од две године. 

5.  

Задатак Комисије је: 

1.  

  

- провођење поступка јавног надметања за давање у закуп, на коришћење и продају државног 

земљишта у државној својини у Општини Жабаљ; 

- оглашавање Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

неважећом уколико најповољнији понуђач одустане од своје понуде; 

- доношење аката о утврђивању  почетне цене по хектару закупа земљишта у државној својини 

које се даје у закуп јавним оглашавањем; 

- доношење аката о утврђивању  висине закупнине по хектару земљишта у државној својини 

које се даје у закуп по праву пречег закупа; 

2. утврђивање предлога:   

- одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп, на коришћење без плаћања накнаде и о 

продаји пољопривредног земљишта у државној својини; 

- одлука о давању у закуп, на коришћење и о продаји пољопривредног земљишта у државној 

својини; 

- одлука о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној 

својини; 

- одлука о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини з накнаду 

правним и физичким лицима за непољопривредну производњу; 

- одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег 

закупа;  

- одлука о скидању усева и њиховој продаји уколико постоји противправно коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини; 

3. обављање других послова у вези са реализацијом набројаних задатака. 

 

6. 

Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о образовању комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Жабаљ за 2019. и 2020. годину, број: 02-148/2018-I, објављено у ''Службеном листу општине 

Жабаљ'' број 28/2018. 

7. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-34/2019-I ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 16. и члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“  

број 15/16) и члана 21. став 3. Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број  3/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 31. седници 

одржаној 25.03.2019. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Милош Бијелић из Чуруга се разрешава дужности  председника Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ. 

 

2. 

Урош Радановић из Чуруга се разрешава дужности  члана Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 

 

3.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

  
Број: 02-33/2019-I ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Радован Чолић с.р. 
 

На основу члана 16. и члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“  

број 15/16) и члана 21. став 3. Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број  3/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 31. седници 

одржаној 25.03.2019. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Урош Радановић из Чуруга именује се за  председника Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ. 

 

2. 

Петар Симић из Чуруга именује се за  члана Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 

 

3.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

  
Број: 02-32/2019-I ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Радован Чолић с.р. 
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НАПОМЕНА: Наведени прилог у  табели биће објављени на сајту општине Жабљ и неће бити 

доступан у штампаном облику као део прилога „Службеног листа општине Жабаљ. 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 60 

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

р.б. ПРИЛОЗИ 

1. План детаљне регулације за део блока 21 у Жабљу, а којом су обухваћене парцеле 

1261/2 и 1262/3 


