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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 14

Жабаљ, 28.06.2013.

Година 42

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број
41/2009, 53/2010 и 101/2011), Општинско веће на својој 60. седници одржаној дана 28.06.2013. године,
доноси:
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје на територији општине Жабаљ предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (у
даљем тексту: Средства од новчаних казни) планираних у буџету Општине Жабаљ за 2013. годину.
2. Средства од новчаних казни из тачке 1. овог програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Жабаљ
за 2013. годину раздео 3, глава 1, функција 130 - Општинска управа у укупном износу од 5.453.016,76
динара, остварују се од дела средстава по основу плаћања новчаних казни за прекршаје који се наплаћују по
Закону о безбедности саобраћаја на путевима
- неискоришћена средства из ранијих година у износу од 2.953.016,76 динара и
- планирана средства у 2013. у износу од 2.500.000,00 динара.
3. Средства од новчаних казни из тачке 2. овог програма, у складу са обавезама локалне самоуправе
утврђеним законима из области безбедности саобраћаја на путевима, користиће се наменски за
финансирање:
3.1. унапређења саобраћајног васпитања и образовања 653.016,76 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације безбедности у области саобраћаја,
представници полиције ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама, такмичењима, акцијама из области
безбедности у саобраћају у основним школама на територији општине Жабаљ.
3.2. увођења видео надзора на саобраћајној мрежи и материјално - техничког опремања јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних
за послове безбедности саобраћаја на територији општине Жабаљ 1.500.000,00 динара
3.3. поправке саобраћајне инфраструктуре, постављања саобраћајне сигнализације, обележавања
саобраћајне инфраструктуре и полигона - 3.330.000,00 динара
4. Уколико се приходи и примања од новчаних казни у току буџетске године не остварују у планираном
износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди Савет за безбедност саобраћаја на путевима
на територији општине Жабаљ.
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5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ неутрошених, наменских средстава
пренетих из претходне године и 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 од новчаних казни и извршавање
уговорних права и обавеза корисника средстава.
7. Овај програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401- 403/2013-II

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЧЕДОМИР БОЖИЋ с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 62. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и
93/12) и члана 70. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, 8/11 и 8/12), Председник
општине доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Привремено се обуставља извршење буџета општине Жабаљ за 2013. годину, почев од 01.07.2013.године, због
повећаних расхода и задатака.
2.
Привремена обустава извршења из тачке 1. врши се на следећи начин:
I.
Зауставља се преузимање обавеза за све кориснике буџета општине Жабаљ, осим:
- обавеза за трошкове плата, електричне енергије, гаса, воде, телефона, изношење смећа и отпадних вода,
регистрације возила односно обавезе чије се плаћање врши са економске класификације 421;
- трошкови одборничких накнада, управних и надзорних одбора;
- превоза запослених и регрес превоза ученика и студената;
- материјалних трошкова по одељењу и ужина у установама образовања;
- студентске и спортске стипендије;
- једнократне новчане помоћи за новорођенче;
- обавеза на основу раније закључених уговора (закључених до дана почетка примене привремене обуставе);
- обавеза које се извршавају са Раздела 2.1-позиције 27- економских класификација –конта 423621 и 423711 из
Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину (ради се о репрезентацији и угоститељским услугама
Председника општине);
- обавеза у вези са функционисањем „Услужног центра“ при Општинској управи Жабаљ;
- обавезе по основу накнаде штете по вансудским поравњањима и судским пресудама;
- обавезе по основу измирења камата;
- дневнице за службено путовање;
- социјална давања установљена решењем председника;
- обавезе везане за функционисање пољочуварске службе и службе за зоохигијене;
- трошкови везани за израду и прибављање планских докумената и докумената које издаје Служба за катастар
непокретности;
- обавезе које доспевају по РИНУ.
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Код већ закључених уговора, препоручује се отпочињање преговора за продужење уговорених рокова за
плаћање.
III.
Зауставља се одобравање закључења нових уговора за преузимање обавеза, осим:
- закључења уговора који су везани за функционисање „Услужног центра“ при Општинској управи Жабаљ.
II.

3.
Сагласности Председника општине за преузимање обавеза, које су буџетски корисници добили после
28.06.2013.године, а за које нису започети поступци јавних набавки, овим решењем СТАВЉАЈУ СЕ ВАН снаге, те
је потребно упутити нови захтев за сагласност.
Привремена обустава се не односи на наменска средства добијена од других нивоа власти.
4.
Обавезе које директни корисници преузму у периоду обуставе извршења буџета, а нису садржане у обавезама из
алинеја 1,2 и 3. тачке 2. неће се преузимати на терет буџета општине.
За непоштовање обавеза из тачке 1, 2 и 3. овог решења директно су одговорни руководиоци буџетског
корисника, у складу са Законом.
5.
Привремена обустава извршења буџета општине Жабаљ за 2013. годину траје до 45 дана.
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

Број: 401-420 /2013-IV
Дана: 28.06.2013.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЧЕДОМИР БОЖИЋ с.р.

ИСПРАВКА
На основу члана 6. став 1. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Жабаљ“ („Службени
лист општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06 и 23/12), даје се следећа
ИСПРАВКА
У тачки 1. Одлуке о цени снабдевања водом („Службени лист општине Жабаљ“ број 13/13 од 19.06.2013.
године), у алинеји 1. број 36,45 замењује се бројем 34,65 а у алинеји 2. број 106,95 замењује се бројем
103,95.
Број: 02/2013-I
Дана: 21.06.2013. године

Одговорни уредник
„Службеног листа општине Жабаљ“
дипл. правник Марија Тодоровић с.р.
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САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

1.

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Жабаљ за 2013. годину

страна

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
2.

Решење о привременој обустави извршења буџета општине Жабаљ за 2013. годину

3.

Исправка Одлуке о цени снабдевања водом

2

ИСПРАВКА

Издавач: Скупштина општине Жабаљ
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине Марија Тодоровић
Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута.
Телефон: 021/831-329, факс: 021/831-094
Е - mail: marijatodorovicso@gmail.com
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