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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 25

Жабаљ, 07.11.2013.

Година 42

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/11
и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и члана 39. тачка 2.
Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012), а на предлог Општинског
већа, Скупштина општине Жабаљ на 15. седници дана 07.11.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2013. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“ број 25/2012, 3/2013,
11/2013, 18/2013 и 20/2013), члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
„Буџет општине Жабаљ за 2013. годину састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и
пренета средства из предходних година
( 7+ 8+3 )
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( 7)
I.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(8)
I.3. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ( 4+
5+6)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5)
2.3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61)
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (62)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
( 7+8)-(4+5)+( 92- 62)

У динарима
801.491.117,00

741.032.802,29

60.458.314,71
801.491.117,00
759.322.480,85
35.612.984,30
6.500.000,00
-53.902.662,86
55.651,85
-53.958.314,71
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Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из предходне године
Издаци за отплату главнице (категорија 61)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

страна 2

60.458.314,71
6.500.000,00
53.958.314,71

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима на рачуну
прихода и примања:
У динарима
Економска
Буџет за 2013.
Опис
класификација
годину
1
2
3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
801.491.117,00
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући приходи
7
741.032.802,29
1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак грађана

711

296.344.000,00

1.2 Порез на имовину
1.3 Порез на наслеђе и поклон
1.4 Порез на пренос апсолутних права
2. Непорески приходи

713
7133
7134

27.374.477,00
3.400.660,00
31.760.000,00

714, 716, 741, 742
7422
714552
7145,7415, 7422
711180

128.581.713,00
33.431.940,00
4.240.000,00
750.000,00
90.159.773,00
144.000,00

2.1 Таксе
2.1.1. Локалне комуналне таксе
2.1.2. Локалне административне таксе
2.1.3. Боравишна такса
2.2 Накнаде
2.3. Самодопринос
2.4. Донације и трансфери
- донације
-трансфери од другог нивоа власти
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава
-приходи од камате
- приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности и покретних
ствари у својини РС, које користи ЈЛС,
односно органи, организације и службе
ЈЛС и индиректни корисници њеног буџета
-

приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности и покретних
ствари у својини ЈЛС, у складу са законом

-Новчане казне и одузета имовинска корист

732

1.974.494,00

733

222.635.529,00

7411

1.000.000,00

7421

7421

7433

4.500.000,00
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3. Остали непорески приходи
-Мешовити и неодређени приходи
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
предходне године
4. Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

број 25

7451
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21.461.929,29
2.000.000,00

7721

3

60.458.314,71

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:
У динарима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Текући расходи:
1. Расходи за запослене

4
41

759.322.480,85
167.247.874,00

-Плате и додаци запослених
-Социјални доприноси на терет послодавца
-Накнаде у натури
-Социјална давања запосленима
-Накнаде трошкова за запослене
-Награде запосленима и остали посебни расходи
2. Коришћење услуга и роба

411
412
413
414
415
416
42

132.512.999,00
23.720.925,00
1.576.000,00
5.728.000,00
3.003.750,00
706.200,00
334.179.147,60

-Стални трошкови
Tрошкови путовања
-Услуге по уговору
-Специјализоване услуге
-Текуће поправке и одржавање
-Материјал
3. Употреба основних средстава

421
422
423
424
425
426
43

51.183.680,00
5.312.000,00
108.590.473,07
121.352.031,73
17.966.800,00
29.774.162,80
10.000,00

431

10.000,00

44

3.876.000,00

-отплата домаћих камата
-пратећи трошкови задуживања
5. Субвенције

441
444
45

2.900.000,00
976.000,00
49.296.100,00

-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
-Субвенције приватним предузећима
6. Дотације и трансфери

451
454
46

49.096.100,00
200.000,00
116.993.614,24

- трансфери осталим нивоима власти
- дотације организ.обавезног соц.осиг.

463
464

104.947.614,00
6.546.000,00

-Упореба основних средстава
4. Отплата камата и
задуживања

пратећи

трошкови

07.11.2013.
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-Остале дотације и трансфери
7. Социјално осигурање и социјална заштита
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465

5.500.000,24

-Накнада за социјалну заштиту из буџета
8. Остали расходи

47
472
48

47.693.461,32
47.693.461,32
35.526.283,69

-Дотације невладиним организацијама
-Порези обавезне таксе и казне
-Новчане казне и пенали по решењу судова
-Накнада штете од елементарних непогода
-Накнаде штете за повреде
9. Резерве

481
482
483
484
485
49

22.863.133,01
840.000,00
8.086.915,68
1.061.235,00
2.675.000,00
4.500.000,00

-средства резерве
Издаци за нефинансијску имовину
10. Основна средства

499
5
51

4.500.000,00
35.612.984,30
33.342.621,15

-Зграде и грађевински објекти
-Машине и опрема
-Нематеријална имовина
11. Природна имовина

511
512
515
54

19.166.903,15
12.737.290,00
1.438.428,00
2.270.363,15

-Земљиште
Издаци за финансијску имовину
12. Отплата главнице

541
6
61

2.270.363,15
6.555.651,85
6.500.000,00

-Отплата главнице
13. Набавка финансијске имовине

611
62

6.500.000,00
55.651,85

621

55.651,85

-

Набавка домаће фин.имовине

Буџет за 2013. годину састоји се од:
- прихода и примања у износу од 801.491.117,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 801.491.117,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од 53.958.314,71 динара.
Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове Одлуке у износу од -53.958.314,71
динара, и средства за отплату дуга у износу од 6.500.000,00 динара обезбедиће се из неутрошених
средстава из предходних година у износу од 60.458.314,71 динара.
Члан 2.
У члану 3. став 1. број: "3.000.000,00" замењује се бројем: "2.000.000,00".
Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу 801.491.117,00 динара по врстама односно
економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

07.11.2013.
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1
321
321311

711
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2
Утврђивање резултата пословања
Нераспор.вишак прихода

60.458.314,71
60.458.314,71

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

296.344.000,00

711111

порез на зараде

230.000.000,00

711121

порез на приходе од самосталних делатности

711122

порез на приходе од самосталних делатности - паушал

711143

порез на приходе од непокретности

711145

порез на приходе од давања у закуп покретних ствари

711147

порез на земљиште

711183

самодопринос из прихода земљорадника

711184

самодопринос из прихода самосталних делатности

711191

порез на друге приходе

35.000.000,00

Порез на имовину

62.535.137,00

713121

порез на имовину физичких лица

13.000.000,00

713122

порез на имовину правних лица

14.365.520,00

713311

порез на наслеђе и поклон

713421

порез на пренос апсолутних права-непокретности

713422

порез на пренос апсолутних права-хартије од вредности

713423

порез на пренос апсолутних права-моторна возила

713611

порез на акције на име и уделе

713

9.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
600.000,00
5.600.000,00
120.000,00
24.000,00

3.400.660,00
25.000.000,00
0,00
6.760.000,00
8.957,00

07.11.2013.
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Порез на добра и услуге

25.756.000,00

714513

комунална такса за држање моторних возила

12.200.000,00

714514

годишња накнада за друмска моторна возила

714543

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

130.000,00

714552

боравишна такса
посебна накнада за зашиту и унапређење животне
средине

750.000,00

714562
716
716111

732
732151

733

0

12.676.000,00

Други порези

8.019.500,00

ком. такса за истицање фирме на пословном простору

8.019.500,00

Донације од међународних организација

1.974.494,00

Текуће донације од међ.организација

1.974.494,00

Трансфери од других нивоа власти (грантови)
222.635.529,00

733158

ненаменски трансфери од АПВ

733154

тек. нам. трансфер од Републике

733156

тек. нам. трансфер од АПВ

18.796.318,00

733252

капитални наменски трансфер од АПВ

17.895.820,00

Приходи од имовине

75.000.000,00

741
741151

камате на средства буџета

741511

накнада за коришћење минералних сировина

741522

закуп пољопривредног земљишта

185.943.391,00

1.000.000,00
0,00
38.672.347,00

07.11.2013.
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741531

комуналне таксе за коришћење простора

741533

комунална такса за коришћење слободних површина

741535

комунална такса за заузеће јавних површина

741534

накнада за коришћење грађевинског зељишта

714536

накнада за коришћење гр. зељ.од пр.лица

742
742151
742152
742153

број 25

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација у корист нивоа општине
приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета
приходи од закупнине за грађевинско земљиште у
корист нивоа општине

страна 7

500.000,00
4.327.653,00
500.000,00
21.000.000,00
9.000.000,00

20.806.213,00
0,00

2.000.000,00
700.000,00

742251

општинске административне таксе

4.240.000,00

742253

накнада за уређење грађевинског земљишта
приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина
приходи индиректних корисника буџета локалне
самоуправе који се остварују додатним активностима

3.829.773,00

Новчане казне и одузета имовина корисника

4.500.000,00

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
приходи од навчаних казни у прекршајном поступку

1.000.000,00

742351
742372

743
743324
743351

744
744151

745

1.060.000,00
8.976.440,00

3.500.000,00

Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа општине

Мешовити и неодређени приходи

21.461.929,29

07.11.2013.

745151

771
771111

911
911451

Службени лист општине Жабаљ

Мешовити и неодређени приходи у корист општине
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21.461.929,29

Меморандумске ставке за рефундацију

2.000.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију

2.000.000,00

Примања од дом.задуживања
Примања од задуживања код посл.бан.
Примања од задуживања код посл.бан.
801.491.117,00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
Економска
класифика
ција
1
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
43
431
44
441
444
45

ОПИС
2
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали расходи
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће попр. и одржавање
Материјал
Употреба осн. средстава
Употреба основних средстава
Отплата камата
Отплата домаћих камата
Пратећи тр. задуживања
Субвенције

Укупна средства
5
167.247.874,00
132.512.999,00
23.720.925,00
1.576.000,00
5.728.000,00
3.003.750,00
706.200,00
334.179.147,60
51.183.680,00
5.312.000,00
108.590.473,07
121.352.031,73
17.966.800,00
29.774.162,80
10.000,00
10.000,00
3.876.000,00
2.900.000,00
976.000,00
49.296.100,00
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Субвенције јавним нефин. предузећима
Тек.субвенц.приватним предузећима
Донације и трансфери
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Дот.орг.обав.соц.осигурања
Остале дон.дот. и трансфери
Права из социјалног осигурања
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дот.е невлад. организацијама
Порези,обавезне таксе и каз.
Новчане казне и пенали
Накнада штете
Накнада штете за повреду
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађ. објекти
Машине и опрема
Oстале непо. и опрема
Нематеријална имовина
Природна имовина
Природна имовина
Отплата главнице
Отплата главнице
Набавка дом.фин.имовине
Набавка фин.имовине
УКУПНИ РАСХОДИ:

451
454
46
463
464
465
47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
51
511
512
513
515
54
541
61
611
62
621

страна 9
49.096.100,00
200.000,00
116.993.614,24
104.947.614,00
6.546.000,00
5.500.000,24
47.693.461,32
47.693.461,32
35.526.283,69
22.863.133,01
840.000,00
8.086.915,68
1.061.235,00
2.675.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
33.342.621,15
19.166.903,15
12.737.290,00
0,00
1.438.428,00
2.270.363,15
2.270.363,15
6.500.000,00
6.500.000,00
55.651,85
55.651,85
801.491.117,00

II.ПОСЕБАН ДЕО

Глава

Функција

Позиција

Економска класиф.

1

2

3

4

5

1

1

Извор

Раздео

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци, укуључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од
801.491.117,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима
и исказују у колони 7.

Опис

Укупна
средства

6

7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
111

Извршни и закодонавни органи

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

10

426

Плате и додаци запосл.
Соц. доприноси на терет послодавца
Соц. давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Приходи из буџета 9.539.600,00
Трансфери од др. нивоа власти 1.500.000,00
Материјал

11

482

Порези обавезне таксе и казне...

1
2
3
4
5
6
7
8
9

411
412
414
415
416
421
422
423
424
01
07

11-1 512
12

515

страна 10

2,790,409.00
499,489.00

80,000.00
100,000.00
15.300.000,00
11,039,600.00

70,000.00
5,000.00

Машине и опрема

200.000,00

Нематеријална имовина

200,000.00

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за функцију 111:

28.784.498,00
1.500.000,00
30.284.498,00

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

160
13

481

Дотације невлад.организацијама

1,192,110.00

-фин. политичких субјеката
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1,192,110.00
1,192,110.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

страна 11

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

160
416
14
15
16
17
18

421
422
423
426

Награде бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Mатеријал
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др. нивоа власти
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

2

0.00
0.00

0.00
0.00

29.976,608.00
1.500.000,00
31.476,608.00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

1

Извршни и законодавни органи

111
19
20
21
22
23
24
25
26
27

411
412
413
414
415
416
421
422
423

28

424

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Тр. Путовања
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
14.303.209,71
13 Нераспоређ.вишак прих.
54.999,29
07 Трансфери др.нивоа власти
1.300.000,00
Специјализоване услуге
01 Прих.из буџета

16,637,760.00
2.977.689,00
70,000.00
261,000.00
422,000.00
5,100,000.00
1,600,000.00
15,658,209.00

33,178,136.00
5.320.296,13

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

29

01 Закуп пољ.земљ.

11.272.347,80

13 Нер. виш.пр.-зак.пољ.зем

10.308.492,07

13 Нерас. вишак пр.

2.800.000,00

07 Транс.од др.нивоа власти

3.477.000,00

Текуће поправке и одржавање

425

01 Приходи из буџета
07 Трансфери др.нивоа власти
30

број 25

3,441,800.00
1.959.980,00
1.481.820,00

Материјал

426

страна 12

1.450,000.00

30-1 481

Дотације невладиним организацијама

30-2 472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

30-3 444
31 482

Пратећи трошкови задуживања
Порези и таксе

690,000.00
210,000.00

31-1 484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока

526,235.00

01 Приходи из буџета
01 Закуп пољоп.земљишта

200,333.00
68,334.00

100,73
526.134,27

31-2 483

Нов.казне и пенали по решењу судова

3,060,000.00

31-3 485
32 512

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

100,000.00
1,400,000.00

Приходи из буџета

01

Нер.виш.пр.-закуп пољ.зем.
Нематеријална имовина
Набавка домаће фин.имовине
Земљиште
Зграде и грађевински објекти
Нер.виш.пр.-закуп пољ.зем.

13
33 515
33-1 621
33-2 541
33-3 511
13
01
01
07
13
13

400.000,00
1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Закуп пољопривредног земљишта
Трансфери од др.нивоа власти
Нераспоређ.вишак прих.-закуп пољ.зем.
Нерасп. Вишак прихода
Укупно за функцију 111:

100,000.00
55,651.85
270,363.15
2,156,440.00

55,256,717.57
11,798,482.07
6,258,820.00
11,308,492.07
2,854,999.29
87,477,511.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

2

број 25

страна 13

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Извршни и законодавни органи финансијски и
фискални послови и спољни послови

110
34

422

Трошкови путовања

35

423

Услуге по уговору

594,434.00

01 Приходи из буџета

23.000,68

13 Нераспоређ. вишак прихода

571.433,32

Средства опредељена овом позицијом у износу од
571.433,32 су средства АПВ из претходних година за
реализацију пројекта "Подстицање организовања и
деловања Локалне акционе групе".
36

424

Специјализоване услуге

37

426

Материјал

38

481

Дотације невладиним организацијам

39

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функкцију 110:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 110:

23.000,68
571,433.32
594,434.00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

3

Социјална заштита некласификована на другом
месту

090

465 01 Остале донације дотације и трансфери
Плате и соц.допр.
1.600.000,00
Соц.допр. послодавца
400.000,00
Услуге по уговору
3.100.000,24
40-1 481
Дотације невладиним организацијама
13 Нераспоређени вишак прихода
1.521,76
Извори финанс. за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:
40

5,100,000.24

1,521.76

5,100,000.24
1,521.76
5,101,522.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.
4

број 25

страна 14

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

170
41

441

Отплате домаћих камата

42

444

Пратећи трошкови задуживања

01

Приходи из буџета

13

Нерасп.вишак прихода

611

Отплата главнице дом.кредиторима

43

2,900,000.00
100,000.00
97.962,78
2.037,22
6,500,000.00

Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 170:
5

44

Субвенције приватним предузећима
07 Трансфери од других нивоа власти
481
Дотације невладиним организацијама

45 499
45-1
45-2

Ова апропријација користиће се за финансирање
невладиних организација и удружења
Средства резерве
Стална буџетска резерва
2.500.000,00
Текућа буџетска резерва
2.000.000,00
Извори финансирања за функцију 111:
01 приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 111:

9,500,000.00

200.000,00
2,663,400.00

4.500,000.00

7,163,400.00
200.000,00
7,363,400.00

ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

840
46

830

2,037.22

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

111
43-1 454

6

9,497,962.78

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА

600,000.00
600,000.00
600,000.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.
47

423

број 25

Услуге по уговору

страна 15
5,000,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
услуга локалних радио-станица и ТВ услуга.
Извори финансирања за функцију 830:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:

7

5,000,000.00
5,000,000.00

ЈКП "ЧИСТОЋА"
Развој заједнице

620

48

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
01 Приходи из буџета

28,957,959.00

23.210.000,90

01 Прих.из буџ.-зак.пољ.земљ.

2.900.000,00

13 Нер. вишак прих. из р. г.

1.000.000,00

13 Нерас.вишак прихода

1.847.958,10

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приход из буџета

20,460,000.90

01 Закуп пољ.земљишта
13 Нер. вишак прихода из р. г.-закуп

2,900,000.00
1,000,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1,847,958.10

Укупно за функцију 620:
8

26,207,959.00

JKП "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ"
Развој заједнице

620

49

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
01 Приходи из буџета
13 Нераспор. вишак прихода

5,010,000.00

3.810.000,00
1.200.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

3,810,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода

1,200,000.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

Укупно за функцију 620:

страна 16
5,010,000.00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
"СОЛИДАРНОСТ"

9

Социјална заштита некласификована на другом
месту

090

50

Донације и трансфери осталим нивоима власти

463

Накнаде за социјалну заштиту из буџета:
-Право на тр. превоза , лекарског прегледа и тр.
прихватања корисника
300.000,00
-Право на трош.сахране кор

1.500.000,00

-Право на трош.прев.учен.

2.000.000,00

-Право на једнок.нов.помоћ

3.000.000,00

-Персонални асистент

01
13
01
13

01
13

01
13

212.500,00

Функционисање Центра за социјални рад:
Плате и додаци запослених
3.503.820,00
Приходи из буџета
3.400.000,00
Нераспоређ. Виш. прихода
103.820,00
Соц. Доп.на тер.посл.
799.383,00
Приходи из буџета
780.000,00
Нер. вишак прих.
19.383,00
Накнаде у натури
1.000.000,00
Социјална давања запос.
1.005.000,00
Накнаде за запослене
120.000,00
Стални трошкови
150.000,00
Приходи из буџета
110.000,00
Нерасп.вишак прихода
40.000,00
Tрошкови путовања
130.000,00
Услуге по уговору
150.000,00
Специјализоване услуге
40.000,00
Тек. попр. и одрж.
250.000,00
Материјал
380.000,00
Приходи из буџета
331.370,77
Нерасп.вишак прихода
48.629,23
Порези обавезне таксе
Машине и опрема

30.000,00
120.000,00

14,690,703.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

страна 17

Укупни извори финансирања за поз.50:
01 Приходи из буџета
13 Нерас.вишак прихода
51 472
Студентске стипендије
52 472
Кадровачке помоћи
52-1 472
Накнада трудницама
13 Нераспор. вишак прихода

14.478.870,77
211.832,23
3,850,000.00
0.00
634,513.32
634.513,32

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА "ЧУРУГ"
53

463

Трансфери од осталих нивоа власти
01 Приходи из буџет
340.000,00
13 Нераспор.вишак прихода
247.961,00
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:

587,961.00

18,668,870.77
1,094,306.55
19,763,177.32

ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

10

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070

54

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
01 Приходи из буџета
13 Нер. Виш.прих. из ран. год.

55

481

8,032,568.00

450.500,06
7.582.067,94

Дотације невладиним организацијама
Црвени крст - Ова апропријација намењена је за
спровођење јавних овлашћења и програма (по Закону о
Црвеном крсту).
Извори финансирања за функцију 070:

327,600.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

01 Приходи из буџета
13 Нераспор.вишак прихода
Укупно за функцију 070:

страна 18
778,100.06
7,582,067.94
8,360,168.00

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ

11

Здравство некласификовано на другом месту

760

56

463

57

464

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Услуге мртвозорства
Дотације орг.обавезног соц. осигурања

450,000.00
6,546,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
оснивачких права над корисником
01 Приходи из буџета
6.346.000,00
07 Трансф.од др.нивоа власти
200.000,00
Извори финанасирања за функцију 760:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 760:

6,796,000.00
200.000,00
6,996,000.00

СШ "22. ОКТОБАР"
Средње образовање

12
920

58

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

Плате и додаци запослених
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др.нивоа вл.

244.450,00
114.450,00
130.000,00

Социјал.допр.на терет посл.
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др.нивоа вл.
Накнаде у натури
Соц.давања запослени
Накнада за запослене
Награде,бонуси и ос.рас.
Стални трошкови

90.490,00
20.490,00
70.000,00
1.570,000,00
60.000,00
2.000.000,00
100.000,00
7.163.194,00

16,080,931.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржава
Материјал
Пратећи тр. задуживања
Накн. за соц.заш.из буџета
Новч.казне и пенали по р.суд.
Згр. и грађ. објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

број 25

страна 19

230.000,00
650.000,00
70.000,00
650.000,00
580.000,00
10.000,00
17.570,00
26.600,00
2.118.627,00
440.000,00
60.000,00

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти

15,745,991.00
200.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 920:

134,940.00
16,080,931.00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

13 912

59

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

41,508,400.00

Накнаде у натури
Соц.давања запосленима
Накнаде за запослене
Нагр.,бон. и ост.пос. расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Спец. услуге
Тек. поправке и одрж.
Материјал
Пратећи тр. задуж.
Порези обавезне таксе
Новчане казне и пенали
Зграде и грађ. објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

2,400,000.00
286,000.00
3,700,000.00
1,460,000.00
19,425,350.00
544,000.00
2,503,000.00
201,000.00
3,159,400.00
2,170,800.00
75,000.00
90,000.00
4,473,850.00
1,020,000.00

07.11.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 25

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:

Средства апропријације у глави 13 користиће се за
финансирање следећих корисника, у складу са
њиховим финансијским плановима

13.1 ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
Накнаде у натури
800.000,00
Соц.давања запосленима
86.000,00
Накнаде за запослене
1.600.000,00
Награде,бонуси и ос.расх.
700.000,00
Стални трошкови
8.825.350,00
Трошкови путовања
80.000,00
Услуге по уговору
868.000,00
Специјализоване услуге
101.000,00
Текуће поправке и одрж.
780.000,00
Материјал
903.000,00
Пратећи трошкови задуживања
25.000,00
Порези обавезне таксе
20.000,00
Зграде и грађ. објекти
780.000,00
Машине и опрема
20.000,00
Извори финансирања за подглаву 13.1:
01 Приходи из буџета
15.588.350,00
Укупно подгл. 13.1:
15.588.350,00
13.2 ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Накнаде у натури
Соц.давања запосленима.
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и ос.рас.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

600.000,00
150.000,00
1.200.000,00
300.000,00
5.300.000,00
275.000,00
855.000,00

страна 20

41,508,400.00
41,508,400.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

страна 21

Специјализоване услуге
50.000,00
Тек. поправке и одржав.
1.650.000,00
Материјал
550.000,00
Пратећи трошкови задуживања
20.000,00
Порези обавезне таксе
70.000,00
Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
1.000.000,00
Извори финансирања за подглаву 13.2:
01 Приходи из буџета
12.020.000,00
Укупно подгл. 13.2:

12.020.000,00

13.3 ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Накнаде у натури
Социјална давања запосл.
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали рас.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Тек. поправке и одржавање
Материјал
Пратећи тр. задуживања
Порези обавезне таксе
Зграде и грађ. Објекти
Новчане казне и пенали

1.000.000,00
50.000,00
900.000,00
460.000,00
5.300.000,00
189.000,00
780.000,00
50.000,00
729,400,00
717.800,00
30.000,00
0,00
3.693.850,00

Извори финансирања за подглаву 13.3:
01 Приходи из буџета
13.900.050,00
Укупно подгл. 13.3.
13.900.050,00
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" Основно и предшколско
образовање

14 910
60

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Плате и додаци запослених

9.378.920,00

31,729,619.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др.нивоа вл.
13 Нераспоређ.вишак прихода
Социјални доприноси
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др.нивоа вл.
13 Нераспоређ.вишак прихода
Накнаде у натури
Социјална давања запосл.
Накнаде за запослене
Наг. Бон. и остали посеб.расх.
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређ.вишак прихода
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживање
Порези обавезне таксе и казне
Нов.каз. И пенали по реш.суда
Зграде и грађ. објекти
Машине и опрема

број 25
8.935.100,00
330.000,00
113.820,00
1.651.699,00
1.561.623,00
70.000,00
20.076,00
2.496.000,00
101.000,00
722.000,00
800.000,00
708.406,00
91.594,00
11.249.780,00
100.000,00
800.000,00
650.000,00
300.000,00
620.000,00
10.000,00
200.000,00
2.150.220,00
500.000,00

Извори финансирања за функцију 910:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 910:
15 980

ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФ.
НА ДРУГОМ МЕСТУ
61 423
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
62-1 444
Пратећи трошкови задуживање
01 Приходи из буџета
62

472

страна 22

31,104,129.00
400.000,00
225,490.00
31,729,619.00

200,000.00
200.000,00
5.000,00
5.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
01 Приходи из буџета

20.300.000,38

07 Транс.од осталих нивоа вл.

4.389.918,00

34,751,046.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

13 Нераспор.вишак прихода

број 25

страна 23

10.061.127,62

Средства ових апропријација намењена су за
финансирање месечних карти, бесплатне ужине
ученицима основних школа, регреса дела трошкова
целодневног и полудневног боравка деце
предшколског узраста трећег односно четвртог реда
рођења, поклон књига за Вуковце и одличне ученике,
поклон пакета за новорођенчад као и књиге за децу из
материјално угрожених породица.
Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 980:

20,505,000.38
4,389,918.00
10,061,127.62
34,956,046.00

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА
ДРУГОМ МЕСТУ

16 820
63

481

Дотације невлад. организацијама
01 Приходи из буџета
2.084.000,00
13 Нераспор.вишак прихода
500.000,00

2,584,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
културно уметничких друштава и културних
манифестација
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
13 Нераспор.вишак прихода
Укупно за функцију 820:

2,234,000.00
500.000,00
2,734,000.00

УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА

17 810
64

481

Дотације невлад. организацијама

12,645,075.00

Ова апропријација користећи се за финансирање
Спортског савеза општине Жабаљ у складу са
Програмом као и спортских манифестација.
64-1 472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

300,000.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:

страна 24

12,945,075.00
12,945,075.00

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ-Пројекат „Трајна
решења за избеглице и интерно расељена лица у
општини Жабаљ“
Основно истраживање

18 140

64-2 411
05
64-3 412
05
64-4 421
01
05
65

423
01
05
13

65-2 426
05
65-3 481
05
01
05

Плате и додаци запослених
Донације од иностраних земаља
Социјални доприноси на терет послодаваца
Донације од иностраних земаља
Стални трошкови
Приходи из буџета
20.000,00
Донације од иностраних земаља 73.200,00
Услуге по уговору
Приходи из буџета
330.000,66
Донације од иностраних земаља 120.000,00
Нераспор.вишак прихода
387.945,34
Материјал
Донације од иностраних земаља
Дотације невладиним организацијама
Донације од иностраних земаља
Извори финансирања за функцију 140:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 140:

583.560,00
104.400,00
93.200,00

837,946.00

55.440,00
1.037.894,00

350,000.66
1.974.494,00
387,945.34
2.712,440.00

ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
Развој заједнице

19 620
65-1 451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:

11,328,141.00
11,328,141.00
11,328,141.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

3

271,474,790.04
14,698,482.07
1.974.494,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода-закуп
13 Нераспоређени вишак прихода
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

11,648,738.00
12,308,492.07
26,463,827.14
338,568,823.32

130
411
01
13
67

412
01
13

68
69

70
71
72
73

413
414
01
03
415
416
421
422
01
13

74

423
01
01
13

75

424
01
01

76
77

78

ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Приходи из буџета
65.577.993,00
Нераспоређени вишак прихо
152.676,00
Социјални доприноси на терет послодавца
Приходи из буџета
11.738.461,00
Нераспоређени вишак прихода
27.324,00
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Приходи из буџета
800.000,00
Социјални доприноси
1.000.000,00
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Тр. Путовања
Приходи из буџета
2.027.000,00
Нераспоређени вишак прихода
18.000,00
Услуге по уговору
Приходи из буџета
7.600.000,00
Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
200.000,00
Нераспор.вишак прихода
1.247.800,00
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
511.000,00
Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
579.000,00

Текуће поправке и одржавање
01 Приходи из буџета
5.700.000,00
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
265.000,00
13 Нераспор.вишак прихода
250.000,00
426
Материјал
425

страна 25

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:
01 Приходи из буџета
01 Приход из буџета-закуп пољ. земљишта
05 Донације од иностраних земаља

1
66

број 25

65,730,669.00

11,765,785.00

1,100,000.00
1,800,000.00

1,418,750.00
300,000.00
16,800,000.00
2,045,000.00

9,047,800.00

1,090,000.00

6,215,000.00

6,936,000.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

79 444
79-1 472
80
81
82
83

482
483
511
512

број 25

01 Приходи из буџета
6.250.000,00
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
664.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода
22.000,00
Пратећи тр. Задуживања
Наканаде за социјалну заштиту
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
57.000,00
Порези, обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
01 Приходи из буџета
1,550.000,32
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
1.000.000,00
13 Нераспор.вишак прихода
5.919.289,68
Извори финансирања за функцију 410:
01 Приходи из буџета
03 Социјални доприноси
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 130:

страна 26

50,000.00
57,000.00
100,000.00
1,841,315.00
300,000.00
8,469,290.00

126,429,519.32
1,000,000.00
7,637,089.68
135,066,609.00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАЉ
Туризам

2
473
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези обавезне таксе и казне
Опрема и машине
Извори финансирања за функцију 473:

2,301,604.00
411,739.00
36,000.00
42,000.00
125,000.00
215,000.00
450,000.00
1,339,000.00
20,000.00
40,000.00
0.00
50,000.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473:

страна 27

5,030,343.00
5,030,343.00

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

3

Пољопривреда

421

Средства ових апропријација ће се користити за
финансирање IPA-CBS CROA-SERB PROEKT у
укупном износу од 1.280.000,00 динара
97
98
99
100
101
102
1021
1022
103
1031
104

421
422
423
424
425
426

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

444

Пратећи трошкови задуживања

465
451

Остале дотације и трансфери
Субвенције јавним нефинансијским организ.

512
515

727,000.00
0.00
7,430,000.00
0.00
820,000.00
930,000.00
1,000.00

Опрема и машине
Нематеријална имовина
Извори финанс. за функцију 421:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 421:

400.000,00
3,800,000.00
1,078,000.00
253,000.00
15,439,000.00
15,439,000.00

ЈП "РАЗВОЈ "
Развој заједнице

4
620
105

411

Плате и додаци запослених

5,915,000.00

106

412

Соц. доприноси на терет послодавца

1,060,000.00

107

413

Накнаде у натури
01 Приходи из буџета

108

109

01 Намен.редства буџ. Корисника
414
Социјална давања запосленима
01 Приходи из буџета
01 Наменска средс.буџ. корисника
415
Накнаде за запослене

100,000.00
50.000,00
50.000,00
200,000.00
100.000,00
100.000,00
750,000.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

01 Приходи из буџета
01 Намен.средства буџ.корисник
110

421

112

422

113

423

114

424

115

425

116

426

01 Наменска средства буџ.корисника
100.000,00
Стални трошкови
01 Приходи из буџета
12.910.000,00
01 Наменска средс.буџ.корисник
90.000,00
Трошкови путовања
01 Приходи из буџета
200.000,00
01 Наменска средс.буџ.корисник
70.000,00
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
31.468.000,00
01 Наменска средс.буџ.корисника
805.000,00
07 Транс.од остал.нивоа власти
4.832.000,00
Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
23.748.000,00
01 Наменска средс.буџ.корисника
720.000,00
07 Трансф.од ост.нив.власти
11.498.000,00
Текуће попр. и одржавање
01 Приходи из буџета
695.000,00
01 Наменска сред.буџ.корисника
180.000,00
Материјал
01 Приходи из буџета
8.780.000,00
01 Наменска сред.буџ.корисника
675.000,00
07 Трансф.од ост.нивоа власти
168.000,00

1161
481
01
117

482
01
01

118

483
01
01

119

511
01
01

120
121

512
541

страна 28

700.000,00
50.000,00

Награде бонуси и остали расходи

416

111

број 25

Дотације невладиним организацијама
Наменска средства буџ.корисника 0,00
Порези обавезне таксе и казне
Приходи из буџета
405.000,00
Наменска сред.буџ.корисника
20.000,00
Новчане казне и пенали
Приходи из буџета
1.250.000,00
Наменска сред.буџ.корисника
350.000,00
Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
8.430.000,00
Прих.из буџ.-закуп пољ.зем.
1.000.000,00
Машине и опрема
Природна имовина

100,000.00

13,000,000.00

270,000.00

37,105,000.00

35,966,000.00

875,000.00

9,623,000.00

0.00
425,000.00

1,600,000.00

9,430,000.00

350,000.00
2,000,000.00

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

01
01
01
07

5

број 25

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Закуп пољопривредног земљишта
Наменска средства буџетског корисника
Трансфери од ост.нивоа власти
Укупно за функцију 620:

страна 29

98,061,000.00
1,000,000.00
3,210,000.00
16,498,000.00
118,769,000.00

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

560
122

481

Дотације невлад. организацијама

436,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
еколошких друштава и удружења општине Жабаљ
123

421

Стални трошкови

124

423

Услуге по уговору

0.00
1.872.000,00

Ова апропријација користиће се за финансирање
Програма и пројеката из области заштите животне
средине
125

424

Специјализоване услуге

9,545,430.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
Програма и пројеката из области заштите животне
средине и у оквиру ње 3.908.000,00 су наменска за
третман амброзије.
01 Приходи из буџета

9,545.302,02

13 Нерасп.вишак прихода

6

127,98

126 426
1261
483

Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова

1,425,600.68

127

485

Накнада штете за повреду

2,575,000.00

128

512

Машине и опрема

550,000.00

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета

16,403,902.70

13 Нерасп.вишак прихода
Укупно за функцију 560:

127.98
16,404,030.68

ФОНД СОЛ. СТАМБ.ИЗГРАДЊЕ

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

страна 30

Стамбени развој

610
129
130
131
132
133
134

135
136

421
422
423
424
425
426

482
511

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
01 Наменска средства буџ.кор.

0.00
0.00

18,722.80
17.081,56

13 Нерасп.вишак прихода
1.641,24
Порези обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 610:

803,358.76

01 Наменска средства буџетског корисника

820,440.32

13 Нерасп.вишак прихода
Укупно за функцију 610:

1,641.24
822,081.56

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
Услуге противпожарне заштите

7
320
137
138
139
140
141
142

423
425
426
512
481
484

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Дотације невладиним организацијама
Накнада штете од елем.непогода
Извори финансирања за функцију 320:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:

ФОНД ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

8
320
143

481

Услуге противпожарне заштите
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 320:

350,000.00
292,000.00

900,000.00
535,000.00

2,077,000.00
2,077,000.00

Службени лист општине Жабаљ
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01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

9

144
145
146

411
412
414

Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послод.
Соц. давања запосленим

147

416

Нагр. бонуси и остали посебни расходи

160

148

421

149

422

150

423

151

424

152

425

153

426

154

431

154- 444

01 Наменска сред.буџ. корис.
100.000,00
Стални трошкови
01 Приходи из буџета
7.750.480,00
01 Наменска сред. буџ. корис.
1.024.000,00
Трошкови путовања
01 Приходи из буџета
60.000,00
01 Наменска сред.буџ.корис.
300.000,00
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
5.288.185,16
01 Приходи из буџета-закуп
100.000,00
01 Наменска средс.буџ.корис.
2.166.000,00
13 Нерасп.вишак прих-зак.пољ.з
3.400.000,00
13 Нераспор.вишак прихода-сам.
75.066,42
13 Нераспор. вишак прихода
41.832,49
Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
1.809.000,00
01 Закуп пољ.земљ.
22.473.865,73
13 Нерас.вишак прих-зак.пољ.з
4.700.000,00
Текуће поправке и одржавање
01 Приходи из буџета
3.178.534,48
01 Намен.средст.буџ. корисника
310.000,00
01 Приходи из буџета-закуп
400.000,00
13 Нерас.виш.пр.-зак пољ.зем.
1.200.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода
1.465,52
Материјал
01 Приходи из буџета
1.945.000,00
01 Нам.средства буџ. Корисника
656.000,00
Употреба осн.средстава
01 Наменска средс.буџ. корисника
10.000,00
Пратећи трошкови задуживања

2,834,758.00
507,912.00
1,485,000.00
100,000.00
8,774,480.00

360,000.00

11,071,084.07

28,982,865.73

5,090,000.00

2,601,000.00

10,000.00
130,000.00

Службени лист општине Жабаљ
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1
155

156

01 Наменска средс.буџ.корисник
481
Дотације невлад. орг.
01 Наменска средс.буџ. Корисника
13 Нерас. вишак прих.-самод.
482
Порези обавезне таксе и казне
01 Приходи из буџета
01 Наменска ср.буџетског кор.

1561
483
01
157

511
01
01
13
13

158

512
01
01

159

515
01

130.000,00
275,199.25
50.000,00
225,199.25
100,000.00
70.000,00
30.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова
Приходи из буџета
160.000,00
Зграде и грађ. објекти
Приходи из буџета
1.650.000,00
Приходи из буџ.-зак.пољ.зем.
3.000.000,00
Нер.виш.прихода-сам.
1.201.261,97
Нераспоређени вишак прихода
2.481,67
Машине и опрема
Буџетски приход
500.000,00
Наменска средства буџ.кор.
200.000,00
Нематеријална имовина
Приходи из буџета
308.000,00

13,153,544.39

700,000.00

308,000.00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

27,576,869.64

01 Намен.средства буџетских корисника

4,946,000.00

01 Приходи из буџета-закуп пољопривр.земљишта

22,973,865.73

13 Нер.вишак прихода-закуп

12,300,000.00

13 Нер.вишак прихода-самодопринос
13 Нер.вишак прихода
Укупно за функцију 160:
Средства апропријација у глави 9.
користећи се за финансирање
следећих корисника у складу са
њиховим финансијским плановима:

411

160,000.00

9.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ
Плате и додаци запослених
784.000,00

1,501,328.39
45,779.68
69,343,843.44

07.11.2013.
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412
414
416
421
01
01
422
01
423
01
01
01
13
424
01
01
13
425
01
01
13
426
01
511
01
512
01

01
01
01
13
13

411
412
414
416

Социјални доприноси
Соц.давања запосл.
Награде,бонуси....
Стални трошкови
Приходи из буџета
Наменска средства буџ.кор.
Трошкови путовања
Наменска средства буџ.кор.
Услуге по уговору
Приходи из буџета
Приходи из буџета-закуп
Наменска сред.буџ.корис.
Нер.вишак прих.-зак.пољ.з
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
Прих.из буџ.-закуп пољ.зем.
Нер.вишак прих.-зак.пољ.з
Тек. попр. и одрж.
Приходи из буџета
Прих.из буџ.-закуп пољ.земљ.
Нерасп.виш.прих.-зак.пољ.зем.
Материјал
Приходи из буџета
Зграде и грађ.објекти
Приходи из буџета
Машине и опрема
Приходи из буџета

број 25
139.878,00
500.000,00
6.841.880,00
6.371.880,00
470.000,00
10.000,00
10.000,00
3.920.000,00
2.900.000,00
100.000,00
520.000,00
400.000,00
17.643.865,73
570.000,00
15.473.865,73
1.600.000,00
2.200.000,00
1.798.534,48
400.000,00
1.465,52
1.250.000,00
1.250.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00

Извори финансирања за подглаву 9.1:
Приходи из буџета
15.814.292,48
Закуп пољ.земљ.
15.973.865,73
Нам.сред. буџ. корисник
1.000.000,00
Нер.вишак пр.-зак. пољ.зем. 2.000.000,00
Нерасп.вишак прихода
1.465,52
Укупно подглава. 9.1:
34.789.623,73
9.2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ
Плате и додаци запослених
761.844,00
Соц. доприноси
136.369,00
Соц. давања запосл.
300.000,00
Награде бонуси ...
100.000,00

страна 33
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421

422
423

424

425

426

431
444
481
482
511

512

01 Наменска сред.буџ.корисника
Стални трошкови
01 Приходи из буџета
01 Наменска сред.буџ.корисника
Трошкови путовања
01 Наменска сред.буџ.корисника
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
01 Намен.сред.буџ.корисника
13 Нер.виш. прих.-зак.пољ.зем.
Специјал. услуге
01 Приходи из буџета
01 Прих.из буџ.-закуп пољ.земљ.
13 Нер.виш.прих.-зак.пољ.зем.
Тек. попр. и одржавање
01 Приходи из буџета
01 Намен.сред. буџ.корисника
13 Нерасп.вишак пр.-закуп
Материјал
01 Приходи из буџета
01 Намен.сред.буџ.корисника
Употреба осн. средстава
01 Намен.сред.буџ.корисника
Пратећи трошк.задуживања
01 Намен.сред.буџ.корисника
Дот. невлад.орган.
01 Намен.сред.буџ.корисника
Порези обавезне ...
Зграде и грађ. објекти.
13 Нер.виш.прих.-зак.пољ.зем.
13 Нераспоређени вишак приход
Машине и опрема
01 Нам.сред.буџ.корисника

број 25
100.000,00
615.000,00
325.000,00
290.000,00
230.000,00
230.000,00
4.485.150,00
1.245.150,00
1.240.000,00
2.000.000,00
6.500.000,00
400.000,00
5.000.000,00
1.100.000,00
970.000,00
420.000,00
150.000,00
400.000,00
855.000,00
345.000,00
510.000,00
10.000,00
10.000,00
130.000,00
130.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
3.002.481,67
3.000.000,00
2.481,67
200.000,00
200.000,00

Извори финансирања за подглаву 9.2:
01 Приходи из буџета
3.963.363,00
01 Пр. из буџ.-зак. пољ.зем.
5.000.000,00
01 Наменска сред.буџ.корисник 2.910.000,00
13 Нер.вишак пр.-закуп пољ.зем. 6.500.000,00
13 Нер. вишак прихода

2.481,67

страна 34
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Укупно подгл. 9.2:

411
412
414
416
421

9.3: МЗ ГОСПОЂИНЦИ
Плате и додаци запослених
Соц.доприноси
Солидарна давања запосл.
Награде,бонуси....
Стални трошкови
01 Приходи из буџета

01 Наменска средства буџ.корис.
422
Тр. Путовања
01 Намен.сред.буџ.корисника
423
Услуге по уговору

426

481
511

512

18.375.844,67

704.178,00
126.512,00
515.000,00
743.600,00
663.600,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
1.389.666,58

01 Приходи из буџета

614.600,16

01 Нам.средства буџ.корисника

200.000,00

13 Нер.виш.пр.-закуп пољ.з

500.000,00

13 Нер.виш.пр.-сам.из ран.год.
424
Специјал. услуге
01 Приходи из буџета

425

број 25

75.066,42
2.334.000,00
334.000,00

01 Приходи из буџ.-закуп
1.000.000,00
13 Нер.виш.пр.-закуп пољ.з.
1.000.000,00
Тек. попр. и одрж.
1.060.00,00
01 Приходи из буџета
500.000,00
01 Намен.сред.буџ.корисника
160.000,00
13 Нер.виш.пр.-зак.пољ.земљ.
400.000,00
Материјал
296.000,00
01 Приходи из буџета
150.000,00
01 Намен.сред.буџ.корисника
146.000,00
Дот. невл. Организ.
225,199.25
13 Нер.виш.пр.-сам.из ран.год. 225,199.25
Зграде и грађ.
1.851.062,72
01 Приходи из буџета
650.000,00
13 Нер.виш.пр.-сам.из ран.год.
1.201.062,72
Машине и опрема
Извори финансирања за подглаву 9.3:
01 Приходи из буџета

4.257.980,16

01 Пр. из буџ.-зак.пољ.зем.

1.000.000,00

страна 35
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01 Наменска средства буџ. кор.

број 25
636.000,00

13 Нер.вишак пр.-зак.пољ.земљ. 1.900.000,00
13 Нер.вишак пр.-сам.из ран. год. 1.501.328,39
Укупно подгл. 9.3:

411
412
414
416
421
01
01
422
01
01
423
01
01
01
13
424
01
01
13
425
01
13
426
482
483
515

9.295.218,55

9.4 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО
Плате и додаци запослених
584.736,00
Соц. доприноси
105.153,00
Солидарна давања запос.
170.000,00
Награде,бонуси....
Стални трошкови
574.000,00
Приходи из буџета
390.000,00
Нам.сред.буџ.корисника
184.000,00
Тр. путовања
70.000,00
Приходи из буџета
60.000,00
Нам.сред.буџ.корисника
10.000,00
Услуге по уговору
1.276.267,49
Приходи из буџета
528.435,00
Прих.из буџ.-закуп пољ.зем
500.000,00
Намен.сред.буџ.корисника
206.000,00
Нер.виш.прих.-закуп пољ.зем.
41.832,49
Специјализоване услуге
2.505.000,00
Приходи из буџета
505.000,00
Прих.из буџ.-зак.пољ.зем
1.000.000,00
Нер.виш.пр.-зак.пољ.зем
1.000.000,00
Тек. попр. и одрж.
860.000,00
Приходи из буџета
460.000,00
Нер.виш.прих.-закуп пољ.зем
400.000,00
Материјал
200.000,00
Порези обав.таксе и казне
70.000,00
Нов.казне и пенали по реш.суд. 160.000,00
Нематеријална имовина
308.000,00
Извори финансирања за подглаву 9.4:

01 Приходи из буџета
01 Пр. из буџ.-зак. пољ.земљ.
01 Наменска средства буџ. кор.

3.541.324,00
1.000.000,00
400.000,00

13 Нер.виш. прих.-закуп пољ.зе. 1.900.000,00
13 Нераспоређ.вишак прихода

41.832,49
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Укупно подгл. 9.4:
ПУ "ДЕТИЊСТВО "
Предшколско образовање

10
911
160

411
01
07

161

412
01
07

162
163

413
414
01
03
16

164
165
166

415
416
421
01
16

167

422
16

168
169

423
424
01
16

170

425
01
16

171

426
01
16

172
173
174

472
482
511
01
07

175

512
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6.883.156,49

Плате и додаци запослених
Приходи из буџета
23.083.562,00
Трансф.од ост.нив.власти
4.865.000,00
Соц. Доприноси
Приходи из буџета
4.131.960,00
Трансфери од ост.нив.вл
871.000,00
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Приходи из буџета
290.000,00
Фонд за здравство
1.000.000,00
Родитељски динар
50.000,00
Накнаде за запосл.
Награде и бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Приходи из буџета
3.800.000,00
Родитељски динар
550.000,00
Трошкови путовања
Родитељски динар
200.000,00
Услуге по уговору
Спец. Услуге
Приходи из буџета
750.000,00
Родитељски динар
800.000,00
Тек. попр. и одрж.
Приходи из буџета
100.000,00
Родитељски динар
100.000,00
Материјал
Приходи из буџета
400.000,00
Родитељски динар
6.900.000,00
Накнаде за соц. заштиту
Порези,обавезне таксе и казне
Зграде и грађев. објекти
Приходи из буџета
Трансф. од осталих нивоа власти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:

27,948,562.00

5,002,960.00

100,000.00
1,340,000.00

288,000.00
206,200.00
4,350,000.00

200,000.00
450,000.00
1,550,000.00

200,000.00

7,300,000.00

200,000.00
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01 Приходи из буџета
03 Фонд за здравство
07 Трансфери од осталих нивоа власти
16 Родитељски динар
Укупно за функцију 911:

страна 38
33,799,722.00
1,000,000.00
5,736,000.00
8,600,000.00
49,135,722.00

ОНБ "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"
Услуге културе

11
820
176
177
178
179

180
181
182
183

184

185
186

187
188
189
190

191
192

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
01 Приходи из буџета
315.000,00
04 Соп. прих. буџетских корисник
285.000,00
415
Накнаде за запослене
Награде и бонуси
416
421
Стални трошкови
422
Тр. Путовања
01 Приходи из буџета
120.000,00
04 Соп.прих. буџетских корисника
10.000,00
07 Трансф.од ост.нивоа власти
92.000,00
423
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
1.430.000,00
07 Трансф.од ост.нивоа власти
750.000,00
411
412
413
414

424
425

426
482
511
512
01
07
513
515
01

13 Нерасп.вишак прихода
Спец. Услуге
Текуће попр. и одрж.
01 Приходи из буџета
07 Трансф.од ост.нивоа власти
04 Сопствени приходи буџет.кор.
Материјал
Порези, обавезне таксе
Зграде и грађ. Објекти
Машине и опрема
Приходи из буџета
Трансф.од остал.нивоа власт
Остала осн. Средства
Нематеријална имовина
Приходи из буџета

7,770,677.00
1,390,951.00
170,000.00
600,000.00

2,064,000.00
222,000.00

2,380,000.00

200.000,00
1,013,000.00
700.000,00
300.000,00
13.000,00
200,000.00
2,700,000.00
270,000.00
150.000,00
120.000,00
577,428.00
529.999,47

07.11.2013.
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Нераспоређени вишак прихода
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47.400,00
28,53

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04
Сопствени приходи буџетских корисника
07 Трансф.од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 820:

17,540,627.47
308,000.00
1,309,400.00
200,028.53
19,358,056.00

ИЗВОРИ ФИН. ЗА РАЗДЕО 3:
Приходи из буџета
Приход из буџета-закуп
Наменска средства буџетских корисника
Социјални доприноси

342,357,984.13
23,973,865.73
8,976,440.32
2,000,000.00

04 Сопствени приходи буџетских корисника

308,000.00

01
01
01
03

07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
13 Нераспоређени вишак прихода-закуп
13 Нераспоређени вишак прихода-сам.
16 Родитељски динар
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

23,543,400.00
7,884,667.11
12,300,000.00
1,501,328.39
8,600,000.00
431,445,685.68

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
Приходи из буџета
Закуп пољопривредног земљишта
Наменска средства буџетских корисника
Социјални доприноси

643,809,382.17
38,672,347.80
8,976,440.32
2,000,000.00

04 Сопствени приходи буџетских корисника

308,000.00

01
01
01
03

05 Донације од иностраних земаља

1.974.494,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

36,692,138.00

13 Нераспоређени вишак прихода

34,348,494.25

13 Нераспоређени вишак прихода-закуп

24,608,492.07

13 Нер. вишак прихода-самодопринос

1,501,328.39

07.11.2013.
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16 Родитељски динар

8,600,000.00

УКУПНИ РАСХОДИ:

801,491,117.00

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

II.

Члан 6.
У члану 33а у оквиру табела: ПРЕГЛЕД ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА замењују се
табеле број 1, 2, 3, 4 и 5. следећим табелама:
1. Председник општине и општинско веће
конто
намена

484

424
424

износ

Одводњавање пољопривредног земљишта

526.134,27

одводњавање пољопривредног земљишта

526.134,27

Наводњавање пољопривредног земљишта

10.000.000,00

наводњавање пољопривредног земљишта
наводњавање пољопривредног земљишта

4.000.000,00
6.000.000,00

Обележавање парцела државног земљишта
обележавање парцела државног земљишта
Уређење атарских путева
424
уређење атарских путева
424
уређење атарских путева
424
уређење атарских путева
Уређење и опремање противградне службе
512
уређење и опремање противградне службе
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
424
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
424
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште

1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1.799.280,00
2.044.280,00
2.156.440,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.080.839,87
473.067,80
607.772,07

Утврђивање постојања опасних и штетних материја у
пољопривредно земљиште

3.000.000,00

424

424

Утврђивање постојања опасних и штетних
материја у пољопривредно земљиште
Укупно

3.000.000,00
24.106.974,14
11.798.482,07
11.308.492,07

извор

1

13
1

13
1
13
13
13
1
13

1
1
13

2. Месна заједница Жабаљ
конто
намена
Одводњавање пољопривредног земљишта

износ
10.473.865,73

424

одводњавање пољопривредног земљишта

10.473.865,73

1

423
424

Уређење атарских путева
уређење атарских путева
уређење атарских путева

6.000.000,00
400.000,00
4.000.000,00

13
1

извор

07.11.2013.

Службени лист општине Жабаљ

уређење атарских путева
Уређење и опремање противградне службе
423
уређење и опремање противградне службе
425
уређење и опремање противградне службе
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
424
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
Укупно
424

3. Месна заједница Чуруг
конто
намена
Уређење атарских путева
423
уређење атарских путева
424
уређење атарских путева
424
уређење атарских путева
511
уређење атарских путева
Уређење и опремање противградне службе
423
уређење и опремање противградне службе
425
уређење и опремање противградне службе
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
424
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
Укупно

4. Месна заједница Ђурђево
конто
намена
Уређење атарских путева
423
уређење атарских путева
424
уређење атарских путева
Уређење и опремање противградне службе
423
уређење и опремање противградне службе
425
уређење и опремање противградне службе
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
424
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
Укупно

5. Месна заједница Госпођинци
конто
намена
Уређење атарских путева
423
уређење атарских путева
424
уређење атарских путева
Уређење и опремање противградне службе

број 25
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1.600.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
17.973.865,73
15.973.865,73
2.000.000,00

13
1
1
1
1
13

износ
10.000.000,00
1.900.000,00
4.000.000,00
1.100.000,00
3.000.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
11.500.000,00
5.000.000,00
6.500.000,00

извор

износ
1.400.000,00
400.000,00
1.000.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.900.000,00
1.000.000,00
1.900.000,00

извор

износ
1.400.000,00
400.000,00
1.000.000,00
400.000,00

извор

13
1
13
13
13
13
1
1
13

13
13
13
13
1
1
13

13
13
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423
уређење и опремање противградне службе
425
уређење и опремање противградне службе
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
424
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
Укупно

број 25
100.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.900.000,00
1.000.000,00
1.900.000,00

страна 42
13
13
1
1
13

Члан 7.
Овa 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: 401-702/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 7. став 1. Одлуке о наградама и признањима општине Жабаљ (''Службени лист општине
Жабаљ'' број 6/97 и 8/08), Скупштина општине Жабаљ на 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године
доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Поводом 8. новембра - Дана општине Жабаљ, Скупштина општине Жабаљ, за 2013. годину, додељује шест
Митровданских награда, шест Митровданских повеља и шест Захвалница.
Члан 2.
МИТРОВДАНСКА НАГРАДА у виду плакете са дипломом и новчаном наградом, додељује се:
- за постигнуте изузетне резултате у области образовања:
1. Маријани Тртић из Жабља, студенту прве године Економског факултета универзитета у
Београду,
- за постигнуте изузетне резултате у области информисања:
2. Радимиру Даниловићу професионалном новинару из Чуруга,
- за постигнуте изузетне резултате у области друштвених активности:
3. Владимиру Балогу из Ђурђева, председнику Савета Месне заједнице Ђурђево,
- за постигнуте изузетне резултате у области културе:
4. Омладинском позоришту из Жабља,
5. Андријани Ћорић, ученици Основне школе „Милош Црњански“ Жабаљ и њеној мајци
Драгани Јовичић,
- за постигнуте изузетне резултате у области спорта:
6. Фудбалском клубу „ЖСК“ Жабаљ.
Члан 3.
МИТРОВДАНСКА ПОВЕЉА у виду дипломе, додељује се:
- за постигнуте изузетне резултате у области културе и уметности:

07.11.2013.

-

-
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1. Милану Радомиру из Чуруга, председнику Меморијалног друштва „Рација 1942.“ Чуруг,
2. Стевану Славнићу, професору историје из Чуруга,
за постигнуте изузетне резултате у области образовања:
3. Андреј Стефану Ћулуму, ученику Средње школе „22. октобар“ Жабаљ,
4. Марку Гатарићу, ученику Средње школе „22. октобар“ Жабаљ,
за постигнуте изузетне резултате у области спорта:
5. Урошу Бојанићу, играчу Омладинског рукометног клуба „ЖСК“ Жабаљ,
за постигнуте изузетне резултате у области екологије:
6. Еколошком удружењу „Багрем бели“ из Госпођинаца.

Члан 4.
ЗАХВАЛНИЦА у виду дипломе додељује се:
- за показану изузетну хуманост:
1. Драгану Гвозденцу, грађевинском раднику из Чуруга,
2. Блитва Ђорђу, добровољном даваоцу крви из Жабља,
3. Илији Ђурану, полицајцу у Одељењу за везе у Полицијској управи у Новом Саду,
- за постигнуте изузетне резултате у области образовања:
4. Јовани Наерац, ученици Средње школе „22. октобар“ Жабаљ,
- за постигнуте изузетне резултате у области спорта:
5. постхумно Рајку Имброњеву, великом рукометашу и спортском ентузијасти,
6. Кристини Тривуновић, играчици Женског рукометног клуба „Жеља“ Жабаљ.
Члан 5.
Митровданске награде, Митровданске повеље и Захвалнице биће уручене добитницима на свечаности
поводом Дана општине Жабаљ.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 17-4/13-I

Председник Скупштине општине
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 3, 4. и 7, члана 11. и члана 38б. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 26/2001, „Службени лист СРЈ 42/02, „Службени гласник
Републике Србије“, број 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013), члана
36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број
47/2013), члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 39. тачка 3. и тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“, број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ, на 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Жабаљ, и то:
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стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге и за обвезника који не
води пословне књиге;
- зоне, са назнаком зоне која се сматра најопремљенијом на територији општине Жабаљ;
- коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води
пословне књиге у случају из члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину;
- стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који
не води пословне књиге.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину у општини Жабаљ износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге: 0,40%
2. На права на земљишту обвезника који не води пословне књиге: 0,30%
3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на
земљишту:
-

(1)
(2)
(3)
(4)

НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ
до 10.000.000 дин

ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА
0,40%

од 10.000.000 до 25.000.000
дин
од 25.000.000 до 50.000.000
дин
преко 50.000.000 дин

порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко 10.000.000 дин
порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко 25.000.000 дин
порез из подтачке (3) + 2,0% на износ преко 50.000.000 дин

Члан 3.
На територији општине Жабаљ се одређују, према комуналној опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Жабаљ, односно са радним зонама и
другим садржајима у насељу, а за потребе утврђивања пореза на имовину, три зоне.
Зоне одређене овом одлуком су: прва зона, друга зона и трећа зона.
Прва зона, најопремљенија зона, обухвата грађевински реон катастарске општине Жабаљ.
Друга зона обухвата грађевински реон катастарске општине: Чуруг, Ђурђево и Госпођинци.
Трећа зона обухвата ванграђевински реон катастарске општине: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци, и
непокретности које нису обухваћене првом и другом зоном.
Члан 4.
Oбвезник који води пословне књиге, за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене
одговарајућих непокретности на територији општине Жабаљ множи са коефицијентом зоне у којој се она налази,
а који износи:
- прва зона, најопремљенија зона
0,70
- друга зона
0,40
- трећа зона
0,30.
Члан 5.
Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника који не води пословне
књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у општини Жабаљ износи 1% годишње применом
пропорционалне методе, а највише 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је
извршена изградња, односно последња реконструкција објекта.
Члан 6.
Ова oдлука ће се објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“, а после ступања на снагу, објавиће се и
на Интернет порталу општине Жабаљ.
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Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину
(„Службени лист општине Жабаљ“, број 5/2011).
Члан 7.
Одредбе ове одлуке спроводиће надлежна служба Општинске управе Жабаљ.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ”, а
примењује се од 1. јануара 2014. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 436-59/13-I

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу чл. 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001,
"Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС и 47/2013), члана 36. став 1. тачка 3) Закона
о изменама и допунама Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 47/2013) и члана 39. тачка 7.
Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине
Жабаљ, на 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ У ОПШТИНИ
ЖАБАЉ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2014. годину у општини Жабаљ.
Члан 2.
Констатује се да је на територији општине Жабаљ одређено три зоне за утврђивање пореза на
имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са
централним деловима општине Жабаљ, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.
Прва зона је најопремљенија зона и обухвата грађевински реон катастарске општине Жабаљ.
Друга зона обухвата грађевински реон катастарске општине: Чуруг, Ђурђево и Госпођинци.
Трећа зона зона обухвата ванграђевински реон катастарске општине: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и
Госпођинци, и непокретности које нису обухваћене првом и другом зоном.
Члан 3.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на
територији општине Жабаљ износе:
Р.бр Врста непокретности
Просечна цена (дин.)
У првој зони

У другој зони

У трећој зони
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1

грађевинско земљиште

616

398

507

2

пољопривредно земљиште

114

114

114

3

шумско земљиште

Просечна цена из
текуће године
(не постоји податак)

Просечна цена из
текуће године
(не постоји податак)

Просечна цена из
текуће године
(не постоји податак)

4

станови

25.534

17.308

21.421

5

куће за становање

18.829

13.361

13.261

6

за пословне зграде и друге
(надземне и подземне)
грађевинске објекте који
служе
за
обављање
делатности

Просечна цена из
текуће године
70.000

Просечна цена из
текуће године
70.000

20.280

7

гараже и гаражна места

Просечна цена из
текуће године
6.500

Просечна цена из
текуће године
6.500

Просечна цена из
текуће године
6.500

Члан 4.
Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страни општине Жабаљ.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Жабаљ“, а
примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-63/13-I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11), члана 7. Закона
о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 62/06 и 31/2011) и
члана 39. став 7. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист Општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012),
Скупштина општине Жабаљ на 15. седници одржаној 07.11.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
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I ОСНОВНE ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања јавног линијског превоза путника (у даљем
тексту: линијски превоз) на територији Општине Жабаљ и услови коришћења линијског превоза, а нарочито:
-организација линијског превоза;
-услови за обављање линијског превоза којима се обезбеђују одређени обим, врста и квалитет услуге;
-права и обавезе превозника и корисника превоза;
-средства за обављање линијског превоза на територији Општине Жабаљ (у даљем тексту: Општина);
-начин обезбеђивања континуитета у обављању линијског превоза;
-начин поступања и овлашћења Општине у случају прекида обављања линијског превоза, у случају
непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде, прекид испоруке енергената за рад или штрајк)
као и ред првенства у линијском превозу кад услед више силе дође до смањеног обима у вршењу линијског
превоза;
-израда и контрола остварења реда вожње;
-организација система праћења и управљања возилима линијског превоза;
-организација система наплате услуге превоза, продаје возних исправа, контроле путника и др.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове саобраћаја обезбеђује организовано и
трајно обављање и развој линијског превоза, одређује начин контроле и стара се о обезбеђивању Уговором
поверених обавеза у складу са потребама линијског превоза.
Линијски превоз на територији Општине је комунална делатност од општег интереса.
Члан 2.
Поједини изрази у смислу ове одлуке имају следећа значења:
1. «линијски превоз» јесте јавни превоз који се обавља на одређеној линији по реду вожње;
2. «линија» је одређени превозни пут од почетног до крајњег стајалишта, терминуса, односно станице
(у даљем тексту: одредиште) са једним или више полазака;
3. «план линија» је преглед постојећих и планираних линија са приказом елемената за сваку линију,
који се односи за једну календарску годину;
4. «траса линије» је пут којим се крећу возила од почетног до крајњег одредишта и одређује се
називима улица и путева;
5. « аутобуско стајалиште» је унапред утврђено и обележено место где се заустављају возила за улазак
и излазак путника;
6. «терминус» је посебно изграђена и уређена површина на крајњим тачкама линије, на којима се
обавља пријем и отпрема возила и путника;
7. «регистар линија» је евиденција елемената линије са текућим изменама;
8. «ред вожње» је акт којим се утврђује план обављања превоза на линији;
9. «тарифни систем» подразумева скуп начела и принципа по којима се организује продаја возних
исправа и систем наплате услуге превоза, као и услове коришћења линијског превоза.
II ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 3.
Линијски превоз обавља се на одређеној линији, по утврђеном реду вожње, уз унапред утврђену тарифу и
остале услове превоза у складу са законом и овом одлуком, возилима која испуњавају услове прописане
Законом и одговарајуће стандарде.
Линијски превоз на територији Општине обавља се: соло аутобусима и минибусима.
Линијски превоз на територији Општине Жабаљ у смислу одредаба ове одлуке обавља се као локални превоз
између насељених места на подручју општине: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци.
Члан 4.
Линије у линијском превозу утврђују се у складу са развојем Општине, саобраћајно-техничким условима и
потребама становништва.
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Линије се одређују годишњим планом линија који доноси, у последњем тромесечју текуће за наредну
годину, председник Општине. План линија обавезно садржи:
-трасе линија,
-стајалишта,
-тарифне зоне.
Члан 5.
Елементи линије су:
-број и назив,
-терминуси на линији,
-траса линије,
-средња дужина линије,
-број возила на линији,
-време обрта,
-интервал слеђења возила,
-ред вожње,
-стајалишта на линији,
-међустајалишна растојања,
-тарифне зоне и др.
Члан 6.
Јавни превоз путника на територији општине Општина може поверити привредном друштву или другом
правном лицу Уговором на најмање пет година.
Уколико привредно друштво из става 1. овог члана преузме обавезу улагања средстава у ову делатност,
период на који се поверавање врши може трајати онолико колико траје период повраћаја уложених
средстава, али не дуже од 25 година.
Поверавање линије из става 1. овог члана врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс).
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, поверавање се може вршити и прикупљањем понуда или
непосредном погодбом најдуже до 6 (шест) месеци, и то: у случајевима проширења транспортне услуге,
одустајања превозника од посла и другим ванредним околностима када би због прекида саобраћаја
наступила штета.
Члан 7.
Конкурс расписује Комисија у складу са потребама линијског превоза.
Конкурс из става 1. овог члана спроводи Комисија која има председника и четири члана, а образује је
председник Општине својим решењем.
Конкурс обавезно садржи: начин и рок за подношење пријаве, податке о обавезној садржини пријаве, време
отварања пријава и време одлучивања по Конкурсу, време и начин објављивања резултата Конкурса, услове
за обављање линијског превоза, извод из важећег плана линија, време на које се поверава обављање
линијског превоза и време за које је изабрани превозник дужан да отпочне са обављањем линијског превоза,
начин одређивања цене и висину накнаде за обављање линијског превоза и потребно јемство за испуњење
Уговора о поверавању.
Линија за чије поверавање се расписује Конкурс мора бити утврђена планом линија.
Члан 8.
Комисија води записник о битним чињеницама и току поступка.
Записник потписује председник и чланови Комисије.
Комисија је дужна да у року до 45 дана од дана отварања пријава размотри приспеле пријаве, сачини
извештај, предлог листе изабраних кандидата и предлог Одлуке о изабраном кандидату, коју доставља на
потпис Председнику општине.
Извештај Комисије садржи:
-текст одлуке о расписивању Конкурса,
-број и садржину приспелих пријава,
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-податке о неблаговременим и непотпуним пријавама,
-предлог листе најповољнијих пријава са образложењем.
Члан 9.
Комисија је дужна да Одлуку о извршеном избору у року од осам дана од дана избора достави свим
учесницима Конкурса и објави на огласној табли зграде управе Општине.
Учесник конкурса може преко Комисије поднети приговор другостепеном органу, односно општинском
већу, у року од осам дана од дана пријема одлуке из става 1. овог члана.
Одлука донета по приговору је коначна и објављује се на огласној табли зграде управе Општине.
Члан 10.
На основу коначне одлуке из члана 8. став 3. ове одлуке, Председник општине и учесник који је изабран на
Конкурсу најкасније у року од 15 дана од дана пријема одлуке закључују Уговор о поверавању и начину
обављања линијског превоза путника у општини Жабаљ (у даљем тексту: Уговор).
Уговор, поред елемената утврђених Законом, обавезно садржи: опис линије која се поверава, временски
период на који се иста поверава, рок отпочињања обављања линијског превоза, међусобна права и обавезе
уговорних страна, начин одређивања и висину накнаде за обављање линијског превоза, начин решавања
спорова између уговорних страна, услове за споразумни и једнострани раскид Уговора и права и обавезе које
из тога проистичу.
Члан 11.
У случају када на Конкурс није поднета ниједна пријава, односно када од приспелих пријава ниједна не
испуњава услове Конкурса, као и у случају раскида Уговора пре истека уговореног рока,
Председник општине привремено ће, а најдуже на период до шест месеци, извршити поверавање линије
прикупљањем понуда или непосредном погодбом.
Линије се могу привремено поверавати и у случају прекида у обављању превоза због непредвиђених
околности као и у случају увођења пробних линија.
III УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 12.
Линијски превоз обавља привредно друштво или друго правно лице коме је то поверено (у даљем тексту:
Превозник), у складу са Законом и одредбама ове одлуке.
Линијски превоз, Превозник обавља на:
-сталним линијама – свакодневно, у току године (дневна, ноћна, и др.),
-привременим линијама – за време одржавања сајмова, манифестација из области спорта и културе,
-сезонским линијама – у одређеном периоду у току године (излетничка и сл.),
Врсту линије из става 2. овог члана, у зависности од времена рада линије, броја полазака, врсте превозног
средства и типа возила, потребе корисника и развоја Општине, одређује организациона јединица Општинске
управе надлежна за послове саобраћаја и исту са свим елементима уписује у регистар.
До уношења у план линија свака линија има карактер пробне.
Члан 13.
Регистрацију линија за јавни линијски превоз, на територији Општине врши организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове саобраћаја.
Регистар линија из става 1. овог члана садржи:
-број и назив линије према називима крајњих стајалишта – терминуса,
-врсту линије, датум почетка рада линије, као и датум промене елемената линије,
-трасу и дужину линије,
-назив и локације стајалишта на линији у оба смера, као и њихова растојања,
-ред вожње са датумом примене,
-врсту превозног средства и тип возила који ће опслуживати одређену линију и
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податке о Превознику.
Превозник може започети обављање линијског превоза по пријему решења којим му организациона
јединица Општинске управе надлежна за послове саобраћаја одобрава рад на линији.
Саставни део решења из става 3. овог члана је оверен ред вожње и издаје се као извод из регистра линије.
Члан 14.
Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања превоза и може бити:
-летњи, од 15. јуна до 31. августа,
-зимски, од 1. септембра текуће године до 14. јуна наредне године.
Ред вожње садржи:
-број и назив линије,
-назив сезонског реда вожње,
-период важења реда вожње,
-врсту линијског превоза (Г – градски, П – приградски, Л – локални),
-време рада линије,
-број и ознаку тарифног система,
-време поласка (извод из реда вожње) са крајњих аутобуских стајалишта, радни дан, суботу, недељу и у дане
празника.
Члан 15.
Аутобуско стајалиште мора имати дужину за заустављање најмање једног возила које саобраћа на линији и
испуњавати и друге саобраћајне услове у погледу безбедности саобраћаја и безбедног прилаза путника.
Аутобуска стајалишта у линијском превозу на територији општине Жабаљ одређује Скупштина општине
својом одлуком.
Члан 16.
Аутобуско стајалиште мора бити видно обележено стајалишном ознаком, а на коловозу ознаком: "БУС".
Стајалишна ознака садржи: назив аутобуског стајалишта, шифра аутобуског стајалишта и извод из важећег
реда вожње линије.
О постављању и одржавању стајалишта, стајалишних ознака и информативних паноа стара се Управљач
јавног пута.
За одржавање стајалишта у зимским условима – чишћење снега и леда, надлежан је Управљач јавног пута.
Члан 17.
О постављању надстрешница на стајалишту, као и о њиховом одржавању, стара се Управљач јавног пута.
На надстрешницама, на површинама предвиђеним за ту намену, могу се постављати рекламе и натписи, у
складу са Законом и другим прописима.
Члан 18.
Терминус може бити заједнички за већи број линија.
Терминус има површину за промену смера кретања возила (окретницу), површину за стајање возила у
резерви и површину за заустављање возила и за улазак и излазак путника из возила.
На једном терминусу исте линије може се поставити објекат који садржи: санитарни чвор, простор за
саобраћајно-техничко особље, и др.
Терминусни објекат може имати просторију за продају карата и друге садржаје од интереса за превозника и
путнике.
О изградњи и одржавању терминусног објекта стара се Управљач јавног пута.
Члан 19.
Возила којима се обавља линијски превоз морају испуњавати услове прописане законом којим се регулише
обављање превоза у друмском саобраћају.
Возила којима се обавља линијски превоз морају бити пре упућивања у саобраћај чиста и проветрена и
обојена препознатљивом бојом превозника, ако уговором којим се превоз поверава није другачије одређено.
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Возила током обављања линијског превоза у зимском периоду, када је спољна температура испод 10 степени
целзијуса, морају бити загрејана, док у летњем периоду проветрена и расхлађена, уколико поседују системе
за расхлађивање.
Члан 20.
Возило којим се врши превоз мора имати видна обележја ознакама од значаја за информисање путника, и то:
-на бочној страни возила исписан назив и седиште превозника (димензија 800 x 550 mm, слова висине 100
mm),
-на предњој страни број и назив терминуса у смеру кретања, задњој и улазној страни возила исписан број
линије.
-на десној предњој и задњој страни возила (на средини између браника и ветробранског стакла)
идентификациони број возила који издаје надлежна организациона јединица.
Када се возилом не врши редован превоз или се не примају путници, на предњој страни возила поставља се
одговарајућа ознака "ванредна вожња", "за гаражу", "у квару" .
Превозник је дужан да у возилу којим врши превоз на видном месту истакне обавештење које се односи на:
важећи ред вожње и ценовник, уговор о раду возача или потврда да је возач запослен код превозника на ког
је регистрован ред вожње, понашање путника у возилу, врсту и количину пртљага коју путник може унети у
возило, као и категорије путника које имају право на повлашћени и бесплатни превоз.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И КОРИСНИКА ПРЕВОЗА
А) Права и обавезе Превозника
Члан 21.
Превозник је дужан да линијски превоз врши у свему према елементима линије из регистра.
Превозник је дужан да приликом обављања линијског превоза у сваком возилу поседује оверен ред вожње.
Превозник је дужан да у обављању линијског превоза примењује цене на које је сагласност дао Председник
општине.
Члан 22.
Тарифни систем обухвата:
- начела, принципе и др.;
- подручје примене (границе зона, релације);
- систем карата у линијском превозу (појединачне, претплатне, временске и др.);
- услове коришћења превоза, категорије корисника услуге, начин и поступак плаћања цене возних
исправа;
- систем наплате и контроле путника (механички, електронски у складу са уређајем који се користи) и
- систем продаје услуге (продајна мрежа).
Тарифни систем линијског превоза на територији општине утврђује се посебним актом који доноси
Општинско веће.
Члан 23.
Превозник се обавезује да у случају неисправности возила исто замени резервним, а неисправно уклони са
линије у року од 60 минута.
Уколико превозник није у могућности да неисправно возило замени резервним, о томе ће одмах, а најкасније
у року од 12 сати, обавестити организациону јединицу Општинске управе надлежну за послове саобраћаја.
У случају да превозник не поступи у складу са одредбом става 1. овог члана, организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове саобраћаја ангажује другог превозника о трошку превозника чије
возило је неисправно.
Члан 24.
Одступања од регистрованог реда вожње на линији у смислу скраћења, продужења, делимичне измене трасе
и измене у понуђеном капацитету линије, као и замене врсте и типа возила могу се вршити изузетно, из
оправданих разлога.
Под оправданим разлозима у смислу става 1. овог члана сматрају се елементарне непогоде (снежни наноси,
последице поплава и сл.), знатна оштећења улица, путева и путних објеката, и искључења возила због
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техничке неисправности, чиме је онемогућено безбедно одвијање превоза на линији и прерасподела
капацитета на друге линије због измене саобраћајне ситуације у Општини, услед мера надлежног органа, док
ти разлози постоје.
Превозник је дужан да о одступању и разлозима одступања обавести организациону јединицу Општинске
управе надлежну за инспекцијске послове, као и организациону јединицу Општинске управе надлежну за
послове саобраћаја и да благовремено информише кориснике услуга.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за инспекцијске послове, утврђује да ли је превозник
морао одступити од регистрованог реда вожње.
Кад организациона јединица из става 4. овог члана утврди да превозник није морао одступити од
регистрованог реда вожње, поступиће у складу са прописаним овлашћењима.
Члан 25.
Превозник је дужан да се стара о одржавању реда у возилу.
У случају прекида саобраћаја или квара возила превозник је дужан да путницима омогући да са истим
картама наставе започету вожњу другим возилом.
Б) Права и обавезе возача
Члан 26.
Возач је дужан да:
-возило зауставља на свим стајалиштима на линији и да приликом заустављања отвори сва врата (сматра се
да је возило заустављено на стајалишту када је предњи део возила поравнат са стајалишном ознаком),
-дозволи улазак и излазак путника само из прва два возила, уколико дужина стајалишта омогућава
истовремено заустављање више возила,
-омогући излазак путника из возила на безбедан начин и изван стајалишта, у случају дужег застоја,
-возило заустави на посебно одређеној и обележеној површини на терминусу и омогући путницима чекање у
возилу до поласка возила по реду вожње, осим у возилу које је у резерви или у квару и заустављено на за то
резервисаној површини,
-за време стајања на терминусу угаси мотор и предузме одговарајуће радње у циљу обезбеђења возила од
неконтролисаног кретања,
-се придржава реда вожње на линији на којој ради сходно изводу реда вожње који је у возилу, осим у
случајевима предвиђеним чланом 25. став 2. ове Одлуке,
-покрене возило тек када се увери да су сва врата затворена,
-за време рада носи ознаку са називом превозника и идентификационим бројем и сликом
-се према путницима опходи са пажњом и предусретљиво,
-забрани боравак других лица у простору издвојеном и намењеном возачу.
- се уздржи од разговора са путницима и коришћења мобилног телефона за време вожње.
Члан 27.
Возач је дужан да не дозволи улазак у возило:
-лицу под утицајем алкохола,
-детету до шест година старости ако није у пратњи одрасле особе и
-лицу чији пртљаг може изазвати повреду путника или оштећења аутобуса.
В) Права и обавезе корисника превоза
Члан 28.
Корисник услуге линијског превоза је лице које поседује одговарајућу возну исправу и ступа у возило у
намери да се превезе (у даљем тексту: путник).
Путник улази у возило и из истог излази тек након што се исто заустави на стајалишту.
Првенство при уласку у возило имају посебне категорије путника (инвалиди, старије особе и труднице имају
предност при уласку у возило и приликом заузимања места за седење).
Путник може у возило унети ручни пртљаг, дечја колица, инвалидска колица или спортску опрему и други
пртљаг који својим димензијама и својствима не угрожава сигурност путника.
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Путник је дужан водити бригу о свом пртљагу. Пртљаг је потребно сместити на начин да заузима што мање
простора у возилу, да не омета нити да на било који начин угрожава остале путнике и саобраћајно особље.
За коришћење услуге превоза путник је дужан да у возилу поседује важећу возну исправу.
Путник је обавезан да покаже важећу возну исправу возачу и овлашћеном контролору.
Путник који је затечен у возилу без возне исправе, дужан је да на захтев овлашћеног контролора плати
доплатну карту, у висини утврђеној ценовником, и потом настави започету вожњу.
Путнику који се затекне у возилу без возне исправе и који не поступи по захтеву овлашћеног контролора,
контролор ће уручити опомену која обавезно садржи:
-податке о путнику (име, презиме, матични број и сл.),
-висину накнаде утврђене ценовником из става 7. овог члана,
-датум доспећа,
-линију јавног превоза, број и врсту возила,
-датум издавања и
-потпис и службени број овлашћеног лица.
Путник је по уручењу опомене из става 8. овог члана дужан да се удаљи из возила на првом наредном
стајалишту, или да купи превозну карту по цени предвиђеној у тарифном систему.
Члан 29.
У возилу линијског превоза забрањено је:
-уносити ватрено оружје,
-уносити предмете који могу угрозити живот, здравље и имовину путника и возног особља,
-уносити предмете који могу озледити, испрљати, оштетити или узнемирити путнике у возилу или возно
особље,
-уносити лако запаљиве, експлозивне и сличне материје,
-уносити предмете који нису чисти, као и све предмете теже од 50 кг,
-уводити животиње, осим специјално дресираних паса водича за слепа лица,
-ометати возача у вршењу службе,
-узнемиравати путнике,
-пушити,
-бацати отпатке или на други начин загађивати и уништавати возило и његове ознаке,
-задржавати се у делу возила на начин којим се омета наплата возне карте, онемогућује или отежава
правилан распоред путника у возилу, односно улазак и излазак из возила,
-онемогућавати отварање и затварање врата као и насилно отварати врата на возилу,
-улазити и излазити из возила у покрету, хватати се или возити на спољном делу возила.
Путника који се и поред опомене возача не придржава забрана из става 1. овог члана возач ће удаљити из
возила без права на повраћај плаћеног износа возне исправе.
Изузетно од става 1. Овог члана дозвољено је припадницима полиције и Војске Србије када су на службеном
задатку ношење личног наоружања и то на начин утвђен посебним прописима.
V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 30.
Средства за обављање линијског превоза обезбеђују се из цене услуге и из буџета Општине.
Цене комуналне услуге из става 1. овог члана образују се на основу елемената за образовање цена
комуналних услуга прописаних Законом о комуналним делатностима, уз сагласност председника Општине.
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VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 31.
Превозник је дужан да свој рад и пословање организује тако да реализацијом плана из члана 3. ове одлуке
трајно несметано пружа услугу линијског превоза корисницима и у складу са одредбама ове одлуке обезбеди
прописан обим, врсту и квалитет услуге.
Превозник је дужан да на основу писаног налога организационе јединице Општинске управе надлежне за
послове саобраћаја врши и ванредне послове у вези са обављањем линијског превоза, за које се обезбеђују
додатна новчана средства.
Одступања од регистрованог реда вожње на линији у смислу скраћења, продужења, делимичне измене трасе
и измене у понуђеном капацитету линије као и замена врсте и типа возила могу се вршити изузетно, из
оправданих разлога.
Под оправданим разлозима сматрају се елементарне непогоде, знатна оштећења улица, путева и путних
објеката, саобраћајне незгоде, манифестације, радови на путу и сл. чиме је онемогућено редовно одвијање
превоза на линији и прерасподела капацитета на друге линије због измене саобраћајне ситуације у насељу,
услед мера надлежног органа, док ти разлози постоје.
Превозник је дужан да о одступању и разлозима одступања обавести организациону јединицу Општинске
управе надлежну за инспекцијске послове, надлежну Организациону јединицу за послове саобраћаја и
благовремено информише кориснике услуга.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за инспекцијске послове, утврђује да ли је превозник
морао одступити од регистрованог реда вожње.
Уколико организациона јединица Општинске управе надлежна за инспекцијске послове, утврди да
превозник није морао одступити од регистрованог реда вожње, поступиће у складу са прописаним
овлашћењима.
Члан 32.
Ако услед више силе или других разлога, који се нису могли предвидети односно спречити, дође до
поремећаја или прекида у обављању линијског превоза, превозник мора без одлагања предузети мере на
отклањању узрока поремећаја односно прекида.
У случају прекида саобраћаја због квара возила превозник је дужан да путницима омогући да са истим
картама наставе започету вожњу другим возилом.
Превозник се обавезује да у случају неисправности возила исто уклони са линије у року од 60 минута.
Мере које превозник предузима у случајевима из става 1. овог члана су:
-радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, тј. разлога због којих је дошло до прекида у
пружању услуге линијског превоза,
-хитне поправке возила којима се обезбеђује обављање линијског превоза,
-предузимање и друге мере које утврди надлежна организациона јединица.
Члан 33.
Ствари нађене у возилу предају се возачу или овлашћеном лицу који су дужни да налазачу издају потврду у
којој ће уписати име и презиме, односно назив превозника, број линије, регистарски број возила, време
проналаска ствари, опис ствари и име, презиме и адреса налазача.
Ако се за време вожње не јави власник нађене ствари, службено лице којем је та ствар предата, је дужан по
завршетку вожње одмах предати служби превозника.
Превозник је дужан да нађене ствари преда у року од седам дана Управљачу јавних путева.
Са нађеним стварима поступаће се према прописима о нађеним стварима.
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VII НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 34.
Превозник је дужан да у случају прекида у обављању линијског превоза насталог у случају непредвиђених
околности (хаварија, елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и кад услед више силе дође до смањеног
обима линијског превоза, о томе обавести организацоне јединице Општинске управе из члана 24. став 3. ове
Одлуке.
Члан 35.
Када организациона јединица Општинске управе надлежна за послове саобраћајаиз члана 1 ове Одлуке
прими обавештење о прекиду односно смањеном обиму линијског превоза, дужна је да без одлагања:
-одреди ред првенства и начин обављања линијског превоза у складу са потребама,
-предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за пружање услуге,
-ангажује другог превозника за обављање линијског превоза непосредном погодбом, до отклањања
поремећаја и
-утврди разлоге и евентуално одговорност за прекид односно поремећај настао из других разлога у пружању
услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 36.
У случају прекида линијског превоза услед штрајка, превозник је обавезан да обезбеди минимално 75% од
планираног обима рада у обављању линијског превоза у складу са актом Превозника односно закљученим
Уговором.
VIII НАДЗОР
Члан 37.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши организациона јединица Општинске управе надлежна за
послове саобраћаја.
Инспекцијски надзор врши инспектор за друмски саобраћај организационе јединице Општинске управе
надлежне за инспекцијске послове.
У складу са Законом, инспектор за друмски саобраћај има право и дужност да у вршењу инспекцијског
надзора:
-прегледа возила којима се обавља линијски превоз,
-контролише важеће и оверене редове вожње,
-утврђује идентитет превозника, возача и других одговорних лица за обављање линијског превоза,
-контролом личних карата и других одговарајућих исправа,
-контролише превозна документа у обављању линијског превоза и
-прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију превозника.
Члан 38.
У складу са Законом, у вршењу инспекцијског надзора, инспектор за друмски саобраћај је овлашћен, у
складу са Законом, да:
-контролише да ли се делатност линијског превоза обавља на начин и под условима утврђеним Законом,
овом одлуком и прописима донетим на основу истих,
-нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака и
-предузима друге мере утврђене Законом.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај превозник:
1.уколико отпочне са обављањем линијског превоза супротно одредби члана 13. став 3. ове одлуке,
2.ако не одржава возило сходно члану 19. ове одлуке,
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3.ако возило не обележи, опреми и на истом не истакне обавештења на начин предвиђен чланом 20. ове
одлуке,
4.ако линијски превоз не обавља према елементима линије из регистра (члан 21. став 1. ове одлуке),
5.не поседује у возилу важећи и оверени ред вожње приликом обављања линијског превоза (члан 21. став 2.
ове одлуке),
6.уколико се у обављању линијског превоза примењују цене образоване супротно одредби члана 21. став 3.
ове одлуке,
7.не поступа у складу са одредбама члана 23. ове одлуке,
8.уколико о одступањима и разлозима одступања од регистрованог реда вожње не обавести надлежне
организационе јединице Општинске управе (члан 24. став 3. ове одлуке),
9.ако не омогући путницима да у случају прекида саобраћаја или квара возила започету вожњу наставе
другим возилом (члан 25. став 2. ове одлуке),
10.ако свој рад и пословање организује супротно одредби члана 31. ове одлуке,
11.ако не предузме мере сходно одредбама члана 32. ове одлуке,
12.ако не изврши наложене инспекцијске мере(члан 37. и 38. ове одлуке), .
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара.
Члан 40.
Новчаном казном од 25.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај превозник и друго правно лице ако
онемогући или омета инспектора за друмски саобраћај у вршењу службене дужности, или не достави
тражене податке у одређеном року, или достави нетачне податке и ако не изврши - или у одређеном року не
изврши решење инспектора за друмски саобраћај.
За радње из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од
5.000 до 75.000 динара.
Члан 41.
Новчаном казном од 2.500 динара казниће се за прекршај возач ако поступа у супротности са одредбама
члана 26. и 27. ове одлуке.
Члан 42.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара казниће се за прекршај путник ако се понаша супротно
одредбама члана 28. и 29. ове одлуке и уколико омета инспектора за друмски саобраћај у вршењу контроле.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 34-68/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ НАЦИОНАЛНОЈ АЛИЈАНСИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
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Члан 1.
Приступа се Националној алијанси за локални економски развој, са седиштем у Београду, Македонска 30/VII
( у даљем тексту: NALED).
Члан 2.
Новчана средства потребна за учлањење и годишњу чланарину обезбедиће се у буџету општине Жабаљ.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Жабаљ да учествује, представља и заступа општину Жабаљ у раду
NALED-а
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-173/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.
119/2012), члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ бр.
88/2011) и члана 39. тачка 9. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ, на 15. седници дана 07.11.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ бр. 17/2010, 3/2011, 25/2012 ,3/2013 и 18/2013) члан12. мења се и гласи:

„Члан 12.
Основни капитал уписан код Агенције за привредне регистре износи 51.791,00 РСД.
Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по финансијском извештају биће
извршено у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација
привредних субјеката.“
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: 022-159/2013 -I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 39. тачка 12. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Средње школе ''22. октобар'' Жабаљ за школску
2013/2014. годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 18.09.2013.године.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-150/2013 -I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 12. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Основне школе ''Милош Црњански'' Жабаљ за школску
2013/2014. годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 13.09.2013.године.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-157/2013 –I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број
8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године донела
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Основне школе ''Ђура Јакшић'' Чуруг за школску
2013/2014. годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 26.09.2013.године.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-151/2013 -I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број
8/2011 и8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године донела
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' Ђурђево за
школску 2013/2014. годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 16.09.2013.године.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-149/2013 -I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Госпођинци за
школску 2013/2014. годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 11.09.2013.године.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-153/2013 -I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Предшколске установе ''Детињство'' Жабаљ за школску
2013/2014. годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 20.09.2013. године.
2.
Установа ће организовати :
у Жабљу
- 5 група целодневног боравка за децу узраста 3-5 година
- 1 група полудневног боравка за децу узраста 4,5-5,5 година
- 4 групе полудневног боравка за децу узраста 5,5-6,5 година ( обавезни припремни програм пред
полазак у основну школу )
у Ђурђеву
- 2 групе целодневног боравка за децу узраста 3-5 година
- 1 група полудневног боравка за децу узраста 4,5-5,5 година
- 3 групе полудневног боравка за децу узраста 5,5-6,5 година (обавезни припремни програм пред
полазак у основну школу ) од којих 1 група васпитно образовни рад изводи на русинском језику
у Госпођинцима
- 1 група целодневног боравка за децу узраста 3-5,5 година
- 2 групе полудневног боравка за децу узраста 5,5-6,5 година (обавезни припремни програм пред
полазак у основну школу ).
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-155/2013 -I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада за предшколско васпитање и образовање Основне
школе ''Ђура Јакшић'' Чуруг за школску 2013/2014. годину, који је усвојио Школски одбор на седници
одржаној 26.09.2013. године.
2.
Установа ће организовати :
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4 групе целодневног боравка за децу узраста 3-6 година
1 групу целодневног боравка за децу узраста 6-7 година (са обавезним припремним програмом пред
полазак у основну школу)
3 групе полудневног боравка за децу узраста 6-7 година (обавезни припремни програм пред полазак
у основну школу )
1 групу полудневног боравка за децу узраста 5-5,5 година.
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-156/2013 -I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Oдлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну
привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ која је усвојена на седници Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Развој“ одржане дана 23.10.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-164/2013 -I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на IV измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
путну привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ за 2013. годину који је усвојен на
седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Развој“ одржаној дана 23.10.2013. године.
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2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-162/2013-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној дана 07.11.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на измену Годишњег програм пословања Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Жабаљ
за 2013. годину који је усвојен на 4. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
одржаној дана 29.10.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-163/2013-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И
НОРМАТИВНА АКТА
1.
Дужности заменика председника Комисије за статутарна питања и нормативна акта разрешава се Мирко
Ошап.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.

Број: 02-1-153/13-I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и
8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И
НОРМАТИВНА АКТА
1.
За заменика председника Комисије за статутарна питања и нормативна акта именује се Марија
Вукановић.
2.
Мандат заменику председника Комисије из тачке 1. овог решења траје до истека мандата Комисије.
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-151/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА
1.
Дужности члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања разрешава се
Таиба Лугумерски.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-163/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА
1.
За члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања именује се Анђелка
Дакић, на период до истека мандата Комисије.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-161/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07,
58/09 – УС, 34/10 – УС и 54/11) – у даљем тексту: Закон и члана 44. став 1. у вези са чланом 53. став 2.
Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11и 8/12) Скупштина општине Жабаљ у
10,25 часова на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
У СТАЛНОМ САСТАВУ
1.
Дужности члана Општинске изборне комисије у сталном саставу разрешава
представник Богате Србије.
2.
Ово решење у целости објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.

се Божо Марковић –

Образложење
Одборничка група Богата Србија – развој и просперитет Општине је, као овлашћени предлагач, дана
29.10.2013. године, Председнику Скупштине општине поднела предлог да се Божо Марковић разреши
функције члана Општинске изборне комисије у сталном саставу.
Узевши у обзир изнето, Скупштина општине је применом члана 14. став 1. Закона о локалним
изборима, решила као у диспозитиву.
Поука
о
средству:

правном Против овог решења може се покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 24 часа од дана доношења истог.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-1-141/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07,
58/09 – УС, 34/10 – УС и 54/11) – у даљем тексту: Закон и члана 44. став 1. у вези са чланом 53. став 2.
Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11и 8/12) Скупштина општине Жабаљ у
10,25 часова на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
У СТАЛНОМ САСТАВУ
1.
За члана Општинске изборне комисије у сталном саставу именује се Никола Јанковић – представник Богате
Србије.
2.
Ово решење у целости објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
Образложење
Одборничка група Богата Србија – развој и просперитет Општине је, као овлашћени предлагач, дана
29.10.2013. године, Председнику Скупштине општине поднела предлог за именовање Николе Јанковића за
члана Општинске изборне комисије у сталном саставу, уместо Боже Марковића који је до сада обављао ову
функцију.
Узевши у обзир изнето, Скупштина општине је применом члана 12. став 1., члана 13. став 3.
и 4. и члана 14. став 1. Закона о локалним изборима, решила као у диспозитиву.
Поука
о
средству:

правном Против овог решења може се покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 24 часа од дана доношења истог.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-1-139/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 13. став 2. и члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС“ број 119/12) и
члана 21. став 3. Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну
привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/13),
Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013 године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „РАЗВОЈ“ ЖАБАЉ
1.
Дужности члана Надзорног одбора ЈП „Развој“ Жабаљ разрешава се Никола Тошић - представник
запослених, због престанка радног односа именованог у овом јавном предузећу.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-155/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 13. став 2. и члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС“ број 119/12) и
члана 21. став 3. Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну
привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/13),
Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „РАЗВОЈ“ ЖАБАЉ
1.
За члана Надзорног одбора ЈП „Развој“ Жабаљ именује се Смиљана Исаковски - представник запослених, на
период до истека мандата Надзорног одбора.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-165/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ
1.
Дужности у Управном одбору Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ разрешавају се Љупчо
Стојчевски и Никола Котлаја.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.

Број: 02-1-159/13-I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

Службени лист општине Жабаљ

07.11.2013.

број 25

страна 67

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ
1.
У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ, на период до истека мандата Управног
одбора, именују се:
- Радомир Пударић – председник и
- Перо Зељко – члан.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.

Број:02-1-157/13-I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист
општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''22. ОКТОБАР'' - ЖАБАЉ
1.
Дужности чланова Школског одбора Средње школе „22. октобар“ Жабаљ, разрешавају се представници
родитеља: Славица Попов и Драган Куртиновић.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-143/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист
општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013.
године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''22. ОКТОБАР'' - ЖАБАЉ
1.
За чланове Школског одбора Средње школе ''22. октобар'' – Жабаљ, на период до краја мандата Школског
одбора, именују се:
- Ласло Барна – представник родитеља и
- Борјана Вуксић – представник родитеља.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-141/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист
општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ГОСПОЂИНЦИ
1.
Дужности чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Госпођинци, разрешавају се:
- Милица Туцаков - представник запослених и
- Тања Тот - представник запослених.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-146/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист
општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ГОСПОЂИНЦИ
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1.
За чланове Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Госпођинци, на период до краја мандата
Школског одбора, именују се:
- Ана Јуришин, наставник српског односно матерњег језика – представник запослених и
- Гордана Илић, наставник разредне наставе – представник запослених.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-144/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома (''Службени лист општине
Жабаљ'' број 6/2009), Скупштина општине Жабаљ на својој 15. седници одржаној 07.11.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
1.
Душан Радул се именује за вршиоца дужности директора Канцеларије за инклузију Рома, на период до
окончања поступка по јавном конкурсу за избор директора Канцеларије, а најдуже на шест месеци од дана
доношења овог решења.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-148/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр.16/97 и 42/98) и
члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање сагласности на цене комуналних производа и
комуналних услуга („Службени лист општине Жабаљ“ број 11/09) Општинско веће на својој 75. седници
одржаној дана 01.11.2013. године доноси
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РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број 483-1/13 од 31.10.2013.
године.
2.
Ово решење и Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број 483-1/13 објавити у
"Службеном листу општине Жабаљ".

Број: 38- 12 /13-II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА
На основу члана 7. став 1. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету и ученику („Службени гласник РС“ број 63/2010) и члана 21. став 1. Одлуке о Општинској управи
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 3/2010 и 3/2011), Начелник Општинске управе доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТАЛНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,
ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
1.
Именују се стални чланови Комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке деци и ученицима у следећем саставу:
1. Мирко Јанкелић, дипл.социјални радник у Дому за душевно оболела лица из Чуруга,
2. Јелица Дувњак, педијатар у Дому здравља из Жабља и
3. Соња Шанта, психолог у ОШ „Ј.Ј. Змај“ из Ђурђева.
Председника Комисије бирају стални чланови из својих редова.
2.
За координатора Комисије именује се Милица Буача Ђурђулов, дипломирани правник, запослена у
Општинској управи Жабаљ у Служби за општу управу и друштвене делатности.
Координатор Комисије пружа стручну и административно-техничку потпору Комисији.
3.
Седиште Комисије је у Жабљу, улица Николе Тесле број 45.
4.
За рад у Комисији сталним и повереним члановима Комисије као и координатору комисије припада
накнада у износу од 1.900,00 динара нето, а председнику Комисије 2.100,00 динара нето, по спроведеном
поступку и утврђеном мишљењу за једно дете односно ученика.
Члановима и координатору Комисије се признају трошкови путовања учињени за потребе рада
Комисије у висини вредности повратне аутобуске карте, од места пребивалишта односно запослења до места
у којем се остварују активности Комисије, а на основу месечних извештаја о раду Комисије.
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5.
Доношењем овог решења престаје да ваши Решење о именовању сталних чланова Комисије за
процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима бр. 02-133/2011-III од
16.06.2011.године.
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 02-134 /2013-III
Дана: 02.08.2013.године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сања Нађалин с.р.

ЦЕНОВНИК
ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ
СВЕТОГ НИКОЛЕ 7
Дана: 29.10.2013. год.
Број: 462-4/13
т.р. 340-11007085-94
ПИБ: 107051272
Матични број: 20732580
Телефон: 021/2100-430, 021/2100-431
mail: jkpcistocazabalj@gmail.com
ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
I - ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА
Грађани
1. домаћинства
2. старачка домаћинства и социјално угрожене

278,30 динара
139,15 динара

Правна лица и предузетници
1. група

181,50 динара

Кројачке и обућарске радње, златаре, фризерски салони, берберске радње, козметичарски салони,
часовничари, хемијске чистионе, фотографске радње, ауто школе, адвокатске канцеларије, агенције за
пружање услуга, галерије, мењачнице, трафике непрехрамбеног типа
2. група

302,50 динара
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-

продаја и/или одржавање и оправка моторних возила, мотоцикала и бицикала: аутомеханичари,
аутоелектричари, аутолимари, вулканизери, аутоперионице
продаја и/или одржавање и оправка пољопривредних машина и опреме
продаја и/или одржавање и оправка биро-опреме производња и/или продаја погребне опреме
производња и/или продаја грађевинског материјала и опреме
столарске радње
трговина непрехрамбеном робом: бутици, књижаре, папирнице, комисиони, цвећаре

3.
-

група
423,50 динара
производња и/или продаја хлеба, пецива и кора
производња и/или продаја свежих колача и дугих производа од теста
производња и/или продаја млека и млечних производа
пицерије,печењаре, хамбургерије и продавнице брзе хране
трговине на мало воћем и поврћем
трговине на мало месом и производима од меса
угоститељски објекти (кафеи и бифеи)

4.
-

група
544,50 динара
производња и/или продаја прехрамбених производа и пића - који нису обухваћени 3. групом
угоститељски објекти хотели, мотели, ресторани
трговина на мало медицинским, фармацеутским, козметичким препаратима
трговина на мало пољопривредним препаратима и сточном храном
производња и/или продаја хемикалија и хемијских производа
производња и/или продаја производа од гуме и од пластичних маса
штампарско – графичке услуге

-

За правна лица из горе наведених група, која користе контејнере, цена је 605,00 динара по пражњењу
контејнера.
II – ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
1. Цистерна од 7 m3
2. Цистерна од 10 m3

1.307,60 динара
1.699,00 динара

На цене комуналних услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 8%.
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
I - РАДНИ САТ БУЛДОЖЕРА
Радни сат булдожера – 4.500,00 динара
На цене осталих услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 20%.
Председник Надзорног одбора
Александар Дакић с.р.
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Ценовник услуга ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ

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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