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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 28

Жабаљ, 18.12.2013.

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,
93/12 и 108/2013), 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 16 . седници дана 18.12.2013. 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, 20/2013 и 25/2013), 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

У динарима
805.407.117,00

( 7+ 8+3 )
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( 7)
I.2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(8)

I.3.

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ

744.948.802,29

60.458.314,71

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ( 4+ 5+6)

805.407.117,00

2.1.

764.588.480,85

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)
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2.2.

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5)

2.3.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61)

страна 2
34.262.984,30
6.500.000,00

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)

-53.902.662,86

Издаци за набавку финансијске имовине (62)

55.651,85

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

-53.958.314,71

( 7+8)-(4+5)+( 92- 62)

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из предходне године

60.458.314,71

Издаци за отплату главнице (категорија 61)

6.500.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

53.958.314,71

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима на рачуну
прихода и примања:
У динарима

Опис
1

Економска
класификација

Буџет за 2013. годину

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући приходи

805.407.117,00

7

744.948.802,29

1.1 Порез на доходак грађана

711

296.344.000,00

1.2 Порез на имовину

713

27.374.477,00

1.3 Порез на наслеђе и поклон

7133

3.400.660,00

1.4 Порез на пренос апсолутних права

7134

31.760.000,00

1.

2.

Порески приходи

Непорески приходи

2.1 Таксе
2.1.1. Локалне комуналне таксе

128.581.713,00
714, 716, 741, 742

33.431.940,00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

2.1.2. Локалне административне таксе
2.1.3. Боравишна такса
2.2 Накнаде
2.3. Самодопринос

број 28
7422
714552

7145,7415, 7422
711180
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4.240.000,00
750.000,00
90.159.773,00
144.000,00

2.4. Донације и трансфери
-2 донације
-трансфери од другог нивоа власти

732

1.974.494,00

733

230.467.529,00

7411

1.000.000,00

2.5. Приходи настали употребом јавних средстава
-приходи од камате
-3

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

-4 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

7421

7421
7433

4.500.000,00

7451

21.461.929,29

7721

2.000.000,00

3

60.458.314,71

3. Остали непорески приходи
-Мешовити и неодређени приходи
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
предходне године

4. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
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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

764.558.480,85

41

167.899.374,00

-Плате и додаци запослених

411

132.512.994,85

-Социјални доприноси на терет послодавца

412

23.720.929,15

-Накнаде у натури

413

1.976.000,00

-Социјална давања запосленима

414

6.009.500,00

-Накнаде трошкова за запослене

415

2.933.750,00

-Награде запосленима и остали посебни расходи

416

746.200,00

42

338.201.147,60

-Стални трошкови

421

48.872.180,00

Tрошкови путовања

422

5.874.000,00

-Услуге по уговору

423

114.080.473,07

-Специјализоване услуге

424

119.613.531,73

-Текуће поправке и одржавање

425

18.966.800,00

-Материјал

426

30.794.162,80

43

10.000,00

431

10.000,00

44

3.873.500,00

-отплата домаћих камата

441

2.900.000,00

-пратећи трошкови задуживања

444

973.500,00

45

49.296.100,00

2.

3.

Коришћење услуга и роба

Употреба основних средстава

-Упореба основних средстава
4.

5.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

Субвенције

-Субвенције

јавним

нефинансијским

предузећима

и

18.12.2013.
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организацијама

451

49.096.100,00

-Субвенције приватним предузећима

454

200.000,00

46

118.493.614,24

463

104.947.614,00

464

6.546.000,00

465

7.000.000,24

47

47.293.461,32

472

47.293.461,32

48

36.321.283,69

-Дотације невладиним организацијама

481

22.663.133,01

-Порези обавезне таксе и казне

482

835.000,00

-Новчане казне и пенали по решењу судова

483

9.186.915,68

-Накнада штете од елементарних непогода

484

1.061.235,00

-Накнаде штете за повреде

485

2.575.000,00

49

3.500.000,00

499

3.500.000,00

5

34.262.984,30

10. Основна средства

51

31.992.621,15

-Зграде и грађевински објекти

511

17.951.903,15

-Машине и опрема

512

12.602.290,00

-Нематеријална имовина

515

1.438.428,00

54

2.270.363,15

541

2.270.363,15

6

6.555.651,85

61

6.500.000,00

611

6.500.000,00

6.

Дотације и трансфери

- трансфери осталим нивоима власти
-

дотације организ.обавезног соц.осиг.

-Остале дотације и трансфери
7.

Социјално осигурање и социјална заштита

-Накнада за социјалну заштиту из буџета
8.

9.

Остали расходи

Резерве

-средства резерве
Издаци за нефинансијску имовину

11. Природна имовина
-Земљиште
Издаци за финансијску имовину
12. Отплата главнице
-Отплата главнице
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13. Набавка финансијске имовине

62

55.651,85

Набавка домаће фин.имовине

621

55.651,85

-

Буџет за 2013. годину састоји се од:
- прихода и примања у износу од 805.407.117,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 805.407.117,00 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: "2.000.000,00" замењује се бројем: "1.000.000,00".
Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу 805.407.117,00 динара по врстама односно
економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
1
321
321311

711
711111
711121
711122
711143
711145
711147
711183
711184

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

порез на зараде

230.000.000,00

порез на приходе од самосталних делатности
порез на приходе од самосталних делатности - паушал
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
порез на земљиште
самодопринос из прихода земљорадника
самодопринос из прихода самосталних делатности

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

18.12.2013.

711191

713
713121
713122
713311
713421
713422
713423
713611

714
714513
714514
714543
714552
714562
716
716111

732
732151
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порез на друге приходе

35.000.000,00

Порез на имовину

62.535.137,00

порез на имовину физичких лица

13.000.000,00

порез на имовину правних лица

14.365.520,00

порез на наслеђе и поклон
порез на пренос апсолутних права-непокретности
порез на пренос апсолутних права-хартије од вредности
порез на пренос апсолутних права-моторна возила
порез на акције на име и уделе

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

Порез на добра и услуге

25.756.000,00

комунална такса за држање моторних возила

12.200.000,00

годишња накнада за друмска моторна возила

0

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

130.000,00

боравишна такса

750.000,00

посебна накнада за зашиту и унапређење животне средине

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

18.12.2013.

733
733158
733154
733156
733252

741
741151
741511
741522
741531
741533
741535
741534
714536

742
742151
742152
742153
742251
742253
742351
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Трансфери од других нивоа власти (грантови)
230.467.529,00
ненаменски трансфери од АПВ

185.943.391,00

тек. нам. трансфер од Републике
тек. нам. трансфер од АПВ

23.728.318,00

капитални наменски трансфер од АПВ

20.795.820,00

Приходи од имовине

75.000.000,00

камате на средства буџета
накнада за коришћење минералних сировина
закуп пољопривредног земљишта
комуналне таксе за коришћење простора
комунална такса за коришћење слободних површина
комунална такса за заузеће јавних површина
накнада за коришћење грађевинског зељишта
накнада за коришћење гр. зељ.од пр.лица

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

1.000.000,00
0,00
38.672.347,00
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

општинске административне таксе

4.240.000,00

накнада за уређење грађевинског земљишта

3.829.773,00

приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина

1.060.000,00

18.12.2013.

742372

743
743324
743351

744
744151

745
745151

771
771111

911
911451
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приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе
који се остварују додатним активностима

8.976.440,00

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
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

Мешовити и неодређени приходи у корист општине

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.
805.407.117,00
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:
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Економска
класификација

ОПИС

1

2
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Укупна средства
5

41

Расходи за запослене

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси

413

Накнаде у натури

1.976.000,00

414

Социјална давања запосленима

6.009.500,00

415

Накнаде за запослене

2.933.750,00

416

Награде,бонуси и остали расходи

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

114.080.473,07

424

Специјализоване услуге

119.613.531,73

425

Текуће попр. и одржавање

18.916.800,00

426

Материјал

30.794.162,80

43

Употреба осн. средстава

10.000,00

431

Употреба основних средстава

10.000,00

44

Отплата камата

3.873.500,00

441

Отплата домаћих камата

2.900.000,00

444

Пратећи тр. задуживања

973.500,00

45

Субвенције

49.296.100,00

451

Субвенције јавним нефин. предузећима

49.096.100,00

454

Тек.субвенц.приватним предузећима

46

Донације и трансфери

118.493.614,24

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

104.947.614,00

167.899.374,00
132.512.994,85
23.720.929,15

746.200,00
338.201.147,60
48.922.180,00
5.874.000,00

200.000,00
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464

Дот.орг.обав.соц.осигурања

6.546.000,00

465

Остале дон.дот. и трансфери

7.000.000,24

47

Права из социјалног осигурања

47.293.461,32

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

47.293.461,32

48

Остали расходи

36.321.283,69

481

Дот.е невлад. организацијама

22.663.133,01

482

Порези,обавезне таксе и каз.

835.000,00

483

Новчане казне и пенали

9.186.915,68

484

Накнада штете

1.061.235,00

485

Накнада штете за повреду

2.575.000,00

49

Резерве

3.500.000,00

499

Средства резерве

3.500.000,00

51

Основна средства

31.692.621,15

511

Зграде и грађ. објекти

17.651.903,15

512

Машине и опрема

12.602.290,00

513

Oстале непо. и опрема

515

Нематеријална имовина

1.438.428,00

54

Природна имовина

2.270.363,15

541

Природна имовина

2.270.363,15

61

Отплата главнице

6.500.000,00

611

Отплата главнице

6.500.000,00

62

Набавка дом.фин.имовине

55.651,85

621

Набавка фин.имовине

55.651,85

УКУПНИ РАСХОДИ:

0,00

805.407.117,00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 12

II.ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци, укуључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 805.407.117,00
динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони
7.

Еко
Гл Фун
ном Из
Раз
Пози
ав кци
ска во
део
ција
а
ја
кла р
сиф.

1

2

1

1

3

4

5

Опис

Укупна средства

6

7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и закодонавни органи

111

1

411

Плате и додаци запосл.

2

412

Соц. доприноси на терет послодавца

2-1

413

Накнаде у натури
13

2,210,583.00
394,829.00
10.000,00

Нераспоређени вишак прихода

10.000,00

3

414

Соц. давања запосленима

4

415

Накнада за запослене

5

416

Награде, бонуси и остали расходи

6

421

Стални трошкови

7

422

Трошкови путовања

8

423

Услуге по уговору

9

424

Специјализоване услуге

80,000.00
100,000.00
15.300.000,00
5.839.600,00

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од др. нивоа власти 1.500.000,00

4.339.600,00

10

426

Материјал

11

482

Порези обавезне таксе и казне...

11-1

512

Машине и опрема

100.000,00

12

515

Нематеријална имовина

200,000.00

70,000.00
5,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 13

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

22.800.012,00

07 Трансфери од др. нивоа власти

1.500.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода

10.000,00

Укупно за функцију 111:

24.310.012,00

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:

1,192,110.00
1,192,110.00

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

2

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160

14
15

416

Награде бонуси и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

16

422

Трошкови путовања

17

423

Услуге по уговору

0.00

18

426

Mатеријал

0.00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:

0.00
0.00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:
01 Приходи из буџета

23.992,122.00

07 Трансфери од др. нивоа власти

1.500.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода

10.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

25.502,122.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

2

број 28

страна 14

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1

Извршни и законодавни органи

111
19

411

Плате и додаци запослених

20

412

Соц. доприноси на терет послодавца

2.729.388,00

21

413

Накнаде у натури

140,000.00

15,507,611.00

01 Приходи из буџета

70.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода

70.000,00

22

414

Социјална давања запосленима

261,000.00

23

415

Накнаде за запослене

422,000.00

24

416

Награде бонуси и остали расходи

25

421

Стални трошкови

5,100,000.00

26

422

Тр. Путовања

1,860,000.00

27

423

Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређ.вишак прих.
07 Трансфери др.нивоа власти

28

424

425

17,558,209.00
16.203.209,71
54.999,29
1.300.000,00

Специјализоване услуге
01 Прих.из буџета

29

40.000,00

36,694,136.00
7.820.296,13

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

4.493.000,00

Текуће поправке и одржавање
01 Приходи из буџета
07 Трансфери др.нивоа власти

3,441,800.00
1.959.980,00
1.481.820,00

30

426

Материјал

30-1

481

Дотације невладиним организацијама

30-2

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

30-3

444

Пратећи трошкови задуживања

690,000.00

31

482

Порези и таксе

210,000.00

31-1

484

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

526,235.00

1.750,000.00
200,333.00
68,334.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

01 Приходи из буџета
01 Закуп пољоп.земљишта

страна 15

100,73
526.134,27

31-2

483

Нов.казне и пенали по решењу судова

31-3

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

32

512

Машине и опрема

01

Приходи из буџета

13

Нер.виш.пр.-закуп пољ.зем.

33

515

Нематеријална имовина

33-1

621

Набавка домаће фин.имовине

33-2

541

Земљиште

33-3

511

Зграде и грађевински објекти

13

Нер.виш.пр.-закуп пољ.зем.

3,160,000.00
0.00
1,400,000.00

400.000,00
1.000.000,00
100,000.00
55,651.85
270,363.15

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

58,878,267.57

01 Закуп пољопривредног земљишта

11,798,482.07

07 Трансфери од др.нивоа власти

7,274,820.00

13 Нераспоређ.вишак прих.-закуп пољ.зем.
13 Нерасп. Вишак прихода

2,924,999.29

Укупно за функцију 111:

2

11,308,492.07
92,185,061.00

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

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

39

512

број 28

страна 16

Машине и опрема
Извори финансирања за функкцију 110:
01 Приходи из буџета

23.000,68

13 Нераспоређени вишак прихода

571,433.32

Укупно за функцију 110:

594,434.00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

3

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
40

465

01 Остале донације дотације и трансфери
Плате и соц.допр.

40-1

481

6,600,000.24

2.600.000,00

Соц.допр. послодавца

600.000,00

Услуге по уговору

3.400.000,24

Дотације невладиним организацијама
13 Нераспоређени вишак прихода

1,521.76

1.521,76

Извори финанс. за функцију 090:
01 Приходи из буџета

6,600,000.24

13 Нераспоређени вишак прихода

1,521.76

Укупно за функцију 090:

4

6,601,522.00

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

9,497,962.78
2,037.22
9,500,000.00

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

111
43-1

454

Субвенције приватним предузећима
07 Трансфери од других нивоа власти

200.000,00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.
44

481

број 28

Дотације невладиним организацијама

страна 17
2,663,400.00

Ова апропријација користиће се за финансирање невладиних
организација и удружења
45

499

Средства резерве

3.500,000.00

45-1

Стална буџетска резерва

2.500.000,00

45-2

Текућа буџетска резерва

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 111:
01 приходи из буџета

6,163,400.00

07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 111:

200.000,00
6,363,400.00

ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

840
46

481

Дотације невладиним организацијама

600,000.00

Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета

600,000.00

Укупно за функцију 840:

6

600,000.00

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА

830
47

423

Услуге по уговору

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

5,000,000.00

Укупно за функцију 830:

5,000,000.00

ЈКП "ЧИСТОЋА"
7

Развој заједнице

620

48

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
01 Приходи из буџета
01 Прих.из буџ.-зак.пољ.земљ.

23.210.000,90
2.900.000,00

28,957,959.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

13 Нер. вишак прих. из р. г.

1.000.000,00

13 Нерас.вишак прихода

1.847.958,10

страна 18

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приход из буџета

23,210,000.90

01 Закуп пољ.земљишта

2,900,000.00

13 Нер. вишак прихода из р. г.-закуп

1,000,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1,847,958.10

Укупно за функцију 620:
8

28,957,959.00

JKП "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ"

620

Развој заједнице

49

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
01 Приходи из буџета

3.810.000,00

13 Нераспор. вишак прихода

1.200.000,00

5,010,000.00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

3,810,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода

1,200,000.00

Укупно за функцију 620:

5,010,000.00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ"

9

Социјална заштита некласификована на другом месту

090

50

463

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

1.000.000,00

-Право на трош.прев.учен.

2.500.000,00

-Право на једнок.нов.помоћ

3.000.000,00

14,690,703.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

-Персонални асистент

број 28

страна 19

212.500,00

Функционисање Центра за социјални рад:
Плате и додаци запослених
01 Приходи из буџета

3.503.820,00
3.400.000,00

13 Нераспоређ. Виш. прихода

103.820,00

Соц. Доп.на тер.посл.

799.383,00

01 Приходи из буџета

780.000,00

13 Нер. вишак прих.

19.383,00

Накнаде у натури

950.000,00

Социјална давања запос.
Накнаде за запослене
01

1.005.000,00
170.000,00

Стални трошкови

150.000,00

Приходи из буџета

110.000,00

13 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

01

Приходи из буџета

331.370,77

13

Нерасп.вишак прихода

48.629,23

Порези обавезне таксе

30.000,00

Машине и опрема

120.000,00

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

587,961.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

13 Нераспор.вишак прихода

страна 20

247.961,00

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета

18,668,870.77

13 Нераспоређени вишак прихода

1,094,306.55

Укупно за функцију 090:

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

327,600.00

Црвени крст - Ова апропријација намењена је за спровођење
јавних овлашћења и програма (по Закону о Црвеном крсту).
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета

778,100.06

13 Нераспор.вишак прихода

7,582,067.94

Укупно за функцију 070:

8,360,168.00

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ

11

Здравство некласификовано на другом месту

760

56

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

450,000.00

Услуге мртвозорства
57

464

Дотације орг.обавезног соц. осигурања
Ова апропријација користиће се за финансирање оснивачких
права над корисником
01 Приходи из буџета

6.346.000,00

6,546,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

07 Трансф.од др.нивоа власти

број 28

страна 21

200.000,00

Извори финанасирања за функцију 760:
01 Приходи из буџета

6,796,000.00

07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 760:

200.000,00
6,996,000.00

СШ "22. ОКТОБАР"

12

Средње образовање

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.

90.490,00

01 Приходи из буџета

20.490,00

07 Трансфери од др.нивоа вл.

70.000,00

Накнаде у натури
Соц.давања запослени
Накнада за запослене
Награде,бонуси и ос.рас.
Стални трошкови

1.570,000,00
60.000,00
2.000.000,00
100.000,00
6.863.194,00

Трошкови путовања

230.000,00

Услуге по уговору

650.000,00

Специјализоване услуге

70.000,00

Текуће поправке и одржава

650.000,00

Материјал

880.000,00

Пратећи тр. задуживања

10.000,00

Накн. за соц.заш.из буџета

17.570,00

Новч.казне и пенали по р.суд.

26.600,00

Згр. и грађ. објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

16,080,931.00

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

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

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

страна 22

134,940.00
16,080,931.00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912

59

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Накнаде у натури

41,527,050.00
2,200,000.00

Соц.давања запосленима

246,000.00

Накнаде за запослене

3,700,000.00

Нагр.,бон. и ост.пос. расх.

1,460,000.00

Стални трошкови

19,256,890.00

Трошкови путовања

544,000.00

Услуге по уговору

2,503,000.00

Спец. услуге

201,000.00

Тек. поправке и одрж.

3,405,400.00

Материјал

2,339,260.00

Пратећи тр. задуж.

75,000.00

Порези обавезне таксе

90,000.00

Новчане казне и пенали

18.650,00

Зграде и грађ. објекти

4,473,850.00

Машине и опрема

1,020,000.00

Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

41,527,050.00

Укупно за функцију 912:

41,527,050.00

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

600.000,00

Соц.давања запосленима

46.000,00

Накнаде за запослене

1.600.000,00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ
Награде,бонуси и ос.расх.
Стални трошкови

број 28
700.000,00
8.656.890,00

Трошкови путовања

80.000,00

Услуге по уговору

868.000,00

Специјализоване услуге

101.000,00

Текуће поправке и одрж

1.026.000,00

Материјал

1.071.460,00

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
Укупно подгл. 13.1:

15.588.350,00
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

600.000,00
150.000,00
1.200.000,00
300.000,00
5.300.000,00

Трошкови путовања

275.000,00

Услуге по уговору

855.000,00

Специјализоване услуге

50.000,00

Тек. поправке и одржав.

1.650.000,00

Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Порези обавезне таксе

550.000,00
20.000,00
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
Укупно подгл. 13.2:

12.020.000,00
12.020.000,00

13.3 ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

страна 23

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

Накнаде у натури
Социјална давања запосл.

број 28
1.000.000,00
50.000,00

Накнаде за запослене

900.000,00

Награде,бонуси и остали рас.

460.000,00

Стални трошкови

страна 24

5.300.000,00

Трошкови путовања

189.000,00

Услуге по уговору

780.000,00

Специјализоване услуге

50.000,00

Тек. поправке и одржавање

729,400,00

Материјал

717.800,00

Пратећи тр. задуживања

30.000,00

Порези обавезне таксе

18.650,00

Зграде и грађ. Објекти

3.693.850,00

Новчане казне и пенали
Извори финансирања за подглаву 13.3:
01 Приходи из буџета
Укупно подгл. 13.3.

14

13.918.700,00
13.918.700,00

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" Основно и предшколско
образовање

910
60

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Плате и додаци запослених
01 Приходи из буџета

10.367.920,00
9.924.100,00

07 Трансфери од др.нивоа вл.

330.000,00

13 Нераспоређ.вишак прихода

113.820,00

Социјални доприноси

1.903.199,00

01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др.нивоа вл.
13 Нераспоређ.вишак прихода
Накнаде у натури

1.813.123,00
70.000,00
20.076,00
2.496.000,00

Социјална давања запосл.

101.000,00

Накнаде за запослене

962.000,00

Наг. Бон. и остали посеб.расх.

800.000,00

01 Приходи из буџета
13 Нераспоређ.вишак прихода
Стални трошкови
Трошкови путовања

708.406,00
91.594,00
9.780.630,00
100.000,00

31,710,969.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

Услуге по уговору

страна 25

760.000,00

Специјализоване услуге

710.000,00

Текуће поправке и одржавање

300.000,00

Материјал

539.000,00

Пратећи трошкови задуживање
Порези обавезне таксе и казне

41.000,00

Нов.каз. И пенали по реш.суда

200.000,00

Зграде и грађ. објекти

2.150.220,00

Машине и опрема

500.000,00

Извори финансирања за функцију 910:
01 Приходи из буџета

31,085,479.00

07 Трансфери од других нивоа власти

400.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода

225,490.00

Укупно за функцију 910:
15

31,710,969.00

ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФ.

980

НА ДРУГОМ МЕСТУ
61

423

Услуге по уговору

200,000.00

01 Приходи из буџета
62-1

444

200.000,00

Пратећи трошкови задуживање

5.000,00

01 Приходи из буџета
62

472

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

13 Нераспор.вишак прихода

9.661.127,62

34,351,046.00

Средстваовихапропријацијанамењенасузафинансирањемесе
чнихкартибесплатнеужинеученицимаосновнихшколарегреса
делатрошковацелодневногиполудневногборавкадецепредшк
олскогузрастатрећегодносночетвртогредарођењапоклонкњи
газаВуковцеиодличнеученикепоклонпакетазановорођенчадк
аоикњигезадецуизматеријалноугроженихпородица

Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета

20,505,000.38

07 Трансфери од осталих нивоа власти

4,389,918.00

13 Нераспоређени вишак прихода

9,661,127.62

Укупно за функцију 980:

34,556,046.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

16

број 28

страна 26

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА
ДРУГОМ МЕСТУ

820
63

481

Дотације невлад. организацијама
01 Приходи из буџета

2,084,000.00

2.084.000,00

Ова апропријација користиће се за финансирање културно
уметничких друштава и културних манифестација
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

2.084.000,00

Укупно за функцију 820:
17

2,084,000.00

УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА

810
64

481

Дотације невлад. организацијама

12,945,075.00

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

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета

13,245,075.00

Укупно за функцију 810:

13,245,075.00

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ-Пројекат „Трајна решења за
избеглице и интерно расељена лица у општини Жабаљ“
18

Основно истраживање

140

64-2

411

Плате и додаци запослених

583.560,00

05 Донације од иностраних земаља
64-3

412

Социјални доприноси на терет послодаваца

104.400,00

05 Донације од иностраних земаља
64-4

421

Стални трошкови
01 Приходи из буџета
05 Донације од иностраних земаља

65

423

Услуге по уговору

93.200,00
20.000,00
73.200,00
837,946.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

01 Приходи из буџета

330.000,66

05 Донације од иностраних земаља

120.000,00

13 Нераспор.вишак прихода
65-2

426

страна 27

387.945,34

Материјал

55.440,00

05 Донације од иностраних земаља
65-3

481

Дотације невладиним организацијама

1.037.894,00

05 Донације од иностраних земаља
Извори финансирања за функцију 140:
01 Приходи из буџета

350,000.66

05 Донације од иностраних земаља

1.974.494,00

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

387,945.34
2.712,440.00

ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
19

Развој заједнице

620
65-1

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

11,328,141.00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

11,328,141.00

Укупно за функцију 620:

11,328,141.00

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

1.974.494,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода-закуп

12,664,738.00
12,308,492.07

13 Нераспоређени вишак прихода

25,633,827.14

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
3

275,896,340.04
14,698,482.07

342,876,373.32

ОПШТИНСКА УПРАВА

1

Опште услуге

130
66

411

Плате и додаци запослених
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода

67

412

13 Нераспоређени вишак прихода
413

65.577.993,00
152.671,85

Социјални доприноси на терет послодавца
01 Приходи из буџета

68

65,730,664.85

Накнаде у натури

11,765,789.15

11.738.461,00
27.328,15
1,420,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

01 Приходи из буџета
13

број 28
1.100.000,00

Нераспоређени вишак прихода

320.000,00

414

Социјална давања запосленима

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

70

415

Накнаде за запослене

71

416

Награде, бонуси и остали расходи

72

421

Стални трошкови

73

422

Тр. Путовања

69

01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
74

423

01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
13 Нераспор.вишак прихода
75

424

1,960,000.00
960.000,00
1.000.000,00
1,348,750.00
300,000.00
14,660,000.00
2,347,000.00
2.329.000,00
18.000,00

Услуге по уговору
01 Приходи из буџета

9,737,800.00
8.290.000,00
200.000,00
1.247.800,00

Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.

страна 28

1,035,500.00
456.500,00
579.000,00

76
77

425

Текуће поправке и одржавање
01 Приходи из буџета
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
13 Нераспор.вишак прихода

78

426

7,165,000.00
6.650.000,00
265.000,00
250.000,00

Материјал
01 Приходи из буџета
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
13 Нераспоређени вишак прихода

7,656,000.00
6.970.000,00
664.000,00
22.000,00

79

444

Пратећи тр. Задуживања

47,500.00

79-1

472

Наканаде за социјалну заштиту

57,000.00

01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.

57.000,00

80

482

Порези, обавезне таксе

81

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

82

511

Зграде и грађевински објекти

83

512

Машине и опрема
01 Приходи из буџета
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
13 Нераспор.вишак прихода

95,000.00
1,841,315.00
285,000.00
8,434,290.00
1,515.000,32
1.000.000,00
5.919.289,68

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

126,929,519.32

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 29

03 Социјални доприноси

1,000,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода

7,669,089.68

Укупно за функцију 130:

135,886,609.00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАЉ

2

Туризам

473

2,922,430.00

84

411

Плате и додаци запослених

85

412

Соц. доприноси на терет послодавца

86

413

Накнаде у натури

36,000.00

87

414

Социјална давања запосленима

42,000.00

88

415

Накнаде за запослене

89

416

Награде бонуси и остали расходи

90

421

Стални трошкови

215,000.00

91

422

Трошкови путовања

450,000.00

92

423

Услуге по уговору

93

425

Текуће поправке и одржавање

20,000.00

94

426

Материјал

40,000.00

95

482

Порези обавезне таксе и казне

96

512

Опрема и машине

524,000.00

125,000.00

1,339,000.00

0.00
50,000.00

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473:

5,763,430.00
5,763,430.00

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

421

Стални трошкови

98

422

Трошкови путовања

99

423

Услуге по уговору

100

424

Специјализоване услуге

101

425

Текуће поправке и одржавање

727,000.00
0.00
7,430,000.00
0.00
820,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.
102

426

Материјал

102-1 444

Пратећи трошкови задуживања

102-2 465

Остале дотације и трансфери

103

451

103-1 512
104

515

број 28

страна 30
930,000.00
1,000.00
400.000,00

Субвенције јавним нефинансијским организ.

3,800,000.00

Опрема и машине

1,078,000.00

Нематеријална имовина

253,000.00

Извори финанс. за функцију 421:
01 Приходи из буџета

15,439,000.00

Укупно за функцију 421:

15,439,000.00

ЈП "РАЗВОЈ "

4

Развој заједнице

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

108

109

414

415

100,000.00

01 Приходи из буџета

50.000,00

01 Намен.редства буџ. Корисника

50.000,00

Социјална давања запосленима

200,000.00

01 Приходи из буџета

100.000,00

01 Наменска средс.буџ. корисника

100.000,00

Накнаде за запослене

750,000.00

01 Приходи из буџета

700.000,00

01 Намен.средства буџ.корисник
110

416

50.000,00

Награде бонуси и остали расходи
01 Наменска средства буџ.корисника

111

421

01 Наменска средс.буџ.корисник
422

01 Наменска средс.буџ.корисник
423

01 Наменска средс.буџ.корисника
07 Транс.од остал.нивоа власти
424

12.910.000,00
90.000,00
270,000.00
200.000,00
70.000,00

Услуге по уговору
01 Приходи из буџета

114

13,000,000.00

Трошкови путовања
01 Приходи из буџета

113

100.000,00

Стални трошкови
01 Приходи из буџета

112

100,000.00

40,005,000.00
31.468.000,00
805.000,00
7.732.000,00

Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета

35,966,000.00
23.748.000,00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

01 Наменска средс.буџ.корисника
07 Трансф.од ост.нив.власти
115

116

425

426

720.000,00
11.498.000,00

Текуће попр. и одржавање

875,000.00

01 Приходи из буџета

695.000,00

01 Наменска сред.буџ.корисника

180.000,00

Материјал
01 Приходи из буџета

9,623,000.00
8.780.000,00

01 Наменска сред.буџ.корисника

675.000,00

07 Трансф.од ост.нивоа власти
116-1 481

168.000,00

Дотације невладиним организацијама
01 Наменска средства буџ.корисника

117

482

425,000.00
405.000,00

01 Наменска сред.буџ.корисника
483

01 Наменска сред.буџ.корисника
119

511

20.000,00

Новчане казне и пенали
01 Приходи из буџета

1,600,000.00
1.250.000,00
350.000,00

Зграде и грађевински објекти

9,430,000.00

01 Приходи из буџета

8.430.000,00

01 Прих.из буџ.-закуп пољ.зем.

1.000.000,00

120

512

Машине и опрема

121

541

Природна имовина

0.00

0,00

Порези обавезне таксе и казне
01 Приходи из буџета

118

страна 31

350,000.00
2,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
01 Закуп пољопривредног земљишта

1,000,000.00

01 Наменска средства буџетског корисника

3,210,000.00

07 Трансфери од ост.нивоа власти
Укупно за функцију 620:

5

98,061,000.00

19,398,000.00
121,669,000.00

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

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 32

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
126

426

126-1 483
127

485

Материјал

2,425,600.68

Накнада штете за повреду

2,575,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода
512

550,000.00

Новчане казне и пенали по решењу судова

01 Приходи из буџета

128

127,98

2.075.000,00
500.000,00

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета

16,903,902.70

13 Нерасп.вишак прихода

500.127,98

Укупно за функцију 560:

17,404,030.68

ФОНД СОЛ. СТАМБ.ИЗГРАДЊЕ

6

Стамбени развој

610
129

421

Стални трошкови

130

422

Трошкови путовања

131

423

Услуге по уговору

132

424

Специјализоване услуге

133

425

Текуће поправке и одржавање

134

426

Материјал
01 Наменска средства буџ.кор.
13 Нерасп.вишак прихода

135

482

Порези обавезне таксе и казне

136

511

Зграде и грађевински објекти

0.00
0.00

18,722.80
17.081,56
1.641,24

Извори финансирања за функцију 610:

803,358.76

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

01 Наменска средства буџетског корисника
13 Нерасп.вишак прихода

страна 33

820,440.32
1,641.24

Укупно за функцију 610:

822,081.56

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

7

Услуге противпожарне заштите

320
137

423

Услуге по уговору

350,000.00

138

425

Текуће поправке и одржавање

292,000.00

139

426

Материјал

140

512

Машине и опрема

141

481

Дотације невладиним организацијама

900,000.00

142

484

Накнада штете од елем.непогода

535,000.00

Извори финансирања за функцију 320:
01 Приходи из буџета

2,077,000.00

Укупно за функцију 320:

2,077,000.00

ФОНД ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

8

Услуге противпожарне заштите

320
143

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 320:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

9

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту

160
144

411

Плате и додаци запослених

145

412

Соц. доприноси на терет послод.

146

414

Соц. давања запосленим

147

416

Нагр. бонуси и остали посебни расходи
01 Наменска сред.буџ. корис.

148

421

Стални трошкови

2,834,758.00
507,912.00
1,485,000.00
100,000.00

100.000,00
8,774,480.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

149

422

01 Приходи из буџета

7.750.480,00

01 Наменска сред. Буџ. Корис.

1.024.000,00

Трошкови путовања
01 Приходи из буџета
01 Наменска сред.буџ.корис.

150

423

01 Приходи из буџета-закуп

424

152

425

75.066,42

13 Нераспор. вишак прихода

41.832,49

Специјализоване услуге
1.809.000,00

01 Приходи из буџета-закуп

22.473.865,73

01 Приходи из буџета-закуп

400.000,00

156-1 483
511

1.465,52
2,601,000.00
1.945.000,00
656.000,00

Употреба осн.средстава

10,000.00
10.000,00

Пратећи трошкови задуживања

130,000.00
130.000,00

Дотације невлад. орг.

275,199.25
50.000,00
225,199.25

Порези обавезне таксе и казне

100,000.00

01 Приходи из буџета

70.000,00

01 Наменска ср.буџетског кор.

30.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова
01 Приходи из буџета

157

1.200.000,00

Материјал

13 Нерас. вишак прих.-самод.
482

3.178.534,48
310.000,00

01 Наменска средс.буџ. Корисника
156

5,090,000.00

01 Намен.средст.буџ. корисника

01 Наменска средс.буџ.корисник
481

4.700.000,00

Текуће поправке и одржавање

01 Наменска средс.буџ. корисника

155

28,982,865.73

01 Приходи из буџета

01 Нам.средства буџ. Корисника

154-1 444

100.000,00

13 Нераспор.вишак прихода-самод.

01 Приходи из буџета
431

5.288.185,16

3.400.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода

154

11,071,084.07

13 Нерасп.вишак прих-зак.пољ.з

13 Нерас.виш.пр.-зак пољ.зем.
426

300.000,00

2.166.000,00

01 Приходи из буџета

153

60.000,00

01 Наменска средс.буџ.Корис.

13 Нерас.вишак прих-зак.пољ.з

страна 34

360,000.00

Услуге по уговору
01 Приходи из буџета

151

број 28

160,000.00

160.000,00

Зграде и грађ. Објекти

5,853,544.39

01 Приходи из буџета

1.650.000,00

01 Приходи из буџ.-зак.пољ.зем.

3.000.000,00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

13 Нер.виш.прихода-сам.

број 28
1.201.062,72

13 Нераспоређени вишак прихода
158

159

512

515

страна 35

2.481,67

Машине и опрема

700,000.00

01 Буџетски приход

500.000,00

01 Наменска средства буџ.кор.

200.000,00

Нематеријална имовина

308,000.00

01 Приходи из буџета

308.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

27,576,869.64

01 Намен.средства буџетских корисника
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

69,343,843.44

Средства апропријација у глави 9.
користећи се за финансирање
следећих корисника у складу са
њиховим финансијским плановима:
9.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ
411

Плате и додаци запослених

784.000,00

412

Социјални доприноси

139.878,00

414

Соц.давања запосл.

416

Награде,бонуси....

421

Стални трошкови

6.841.880,00

01 Приходи из буџета

6.371.880,00

01 Наменска средства буџ.кор.
Трошкови путовања
01 Наменска средства буџ.кор.
423

Услуге по уговору
01 Приходи из буџета

1,501,328.39
45,779.68

Укупно за функцију 160:

422

4,946,000.00

500.000,00

470.000,00
10.000,00
10.000,00
3.920.000,00
2.900.000,00

01 Приходи из буџета-закуп

100.000,00

01 Наменска сред.буџ.корис.

520.000,00

13 Нер.вишак прих.-зак.пољ.з

400.000,00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ
424

Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
01 Прих.из буџ.-закуп пољ.зем.
13 Нер.вишак прих.-зак.пољ.з

425

број 28
17.643.865,73
570.000,00
15.473.865,73
1.600.000,00

Тек. попр. и одрж.

2.200.000,00

01 Приходи из буџета

1.798.534,48

01 Прих.из буџ.-закуп пољ.земљ.

400.000,00

13 Нерасп.виш.прих.-зак.пољ.зем.
426

Материјал
01 Приходи из буџета

511

Зграде и грађ.објекти
01 Приходи из буџета

512

Машине и опрема
01 Приходи из буџета

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:
01 Приходи из буџета

15.814.292,48

01 Закуп пољ.земљ.

15.973.865,73

01 Нам.сред. буџ. корисник

1.000.000,00

13 Нер.вишак пр.-зак. пољ.зем.

2.000.000,00

13 Нерасп.вишак прихода
Укупно подглава. 9.1:

1.465,52
34.789.623,73

9.2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ
411

Плате и додаци запослених

761.844,00

412

Соц. доприноси

136.369,00

414

Соц. давања запосл.

300.000,00

416

Награде бонуси ...

100.000,00

01 Наменска сред.буџ.корисника
421

422

Стални трошкови

615.000,00

01 Приходи из буџета

325.000,00

01 Наменска сред.буџ.корисника

290.000,00

Трошкови путовања
01 Наменска сред.буџ.корисника

423

424

100.000,00

Услуге по уговору

230.000,00
230.000,00
4.485.150,00

01 Приходи из буџета

1.245.150,00

01 Намен.сред.буџ.корисника

1.240.000,00

13 Нер.виш. прих.-зак.пољ.зем.

2.000.000,00

Специјал. услуге
01 Приходи из буџета

6.500.000,00
400.000,00

страна 36

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

01 Прих.из буџ.-закуп пољ.земљ.

5.000.000,00

13 Нер.виш.прих.-зак.пољ.зем.

1.100.000,00

Тек. попр. и одржавање

425

970.000,00

01 Приходи из буџета

420.000,00

01 Намен.сред. буџ.корисника

150.000,00

13 Нерасп.вишак пр.-закуп

400.000,00

Материјал

426

855.000,00

01 Приходи из буџета

345.000,00

01 Намен.сред.буџ.корисника

510.000,00

Употреба осн. средстава

431

01 Намен.сред.буџ.корисника
Пратећи трошк.задуживања

444

01 Намен.сред.буџ.корисника
Дот. невлад.орган.

481

01 Намен.сред.буџ.корисника

10.000,00
10.000,00
130.000,00
130.000,00
50.000,00
50.000,00

482

Порези обавезне ...

511

Зграде и грађ. објекти.

3.002.481,67

13 Нер.виш.прих.-зак.пољ.зем.

3.000.000,00

13 Нераспоређени вишак приход

30.000,00

2.481,67

Машине и опрема

200.000,00

01 Нам.сред.буџ.корисника

200.000,00

512

Извори финансирања за подглаву 9.2:
01 Приходи из буџета
01 Пр. из буџ.-зак. пољ.зем.
01 Наменска сред.буџ.корисник

3.963.363,00
5.000.000,00
2.910.000,00

13 Нер.вишак пр.-закуп пољ.зем. 6.500.000,00
13 Нер. вишак прихода
Укупно подгл. 9.2:

2.481,67
18.375.844,67

9.3: МЗ ГОСПОЂИНЦИ
411

Плате и додаци запослених

704.178,00

412

Соц.доприноси

126.512,00

414

Солидарна давања запосл.

416

Награде,бонуси....

421

Стални трошкови

743.600,00

Приходи из буџета

663.600,00

01

01 Наменска средства буџ.корис.

515.000,00

80.000,00

страна 37

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ
422

Тр. Путовања
01 Намен.сред.буџ.корисника

423

Услуге по уговору

481

200.000,00

13 Нер.виш.пр.-закуп пољ.з

500.000,00

Специјал. услуге

2.334.000,00
334.000,00
1.000.000,00
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

Материјал

400.000,00
296.000,00

01 Приходи из буџета

150.000,00

01 Намен.сред.буџ.корисника

146.000,00

Дот. невл. Организ.
Зграде и грађ.
01 Приходи из буџета
13 Нер.виш.пр.-сам.из ран.год.

512

75.066,42

01 Приходи из буџ.-закуп
13 Нер.виш.пр.-закуп пољ.з.

13 Нер.виш.пр.-сам.из ран.год.
511

1.389.666,58

01 Нам.средства буџ.корисника

13 Нер.виш.пр.-зак.пољ.земљ.
426

50.000,00

614.600,16

01 Приходи из буџета

425

50.000,00

01 Приходи из буџета

13 Нер.виш.пр.-сам.из ран.год.
424

број 28

225,199.25
225,199.25
1.851.062,72
650.000,00
1.201.062,72

Машине и опрема
Извори финансирања за подглаву 9.3:
01 Приходи из буџета

4.257.890,16

01 Пр. из буџ.-зак.пољ.зем.

1.000.000,00

01 Наменска средства буџ. кор.

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:

9.295.218,55

9.4 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО
411

Плате и додаци запослених

584.736,00

412

Соц. доприноси

105.153,00

414

Солидарна давања запос.

416

Награде,бонуси....

170.000,00

страна 38

Службени лист општине Жабаљ
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421

422

423

број 28

Стални трошкови

574.000,00

01 Приходи из буџета

390.000,00

01 Нам.сред.буџ.корисника

184.000,00

Тр. путовања

70.000,00

01 Приходи из буџета

60.000,00

01 Нам.сред.буџ.корисника

10.000,00

Услуге по уговору

1.276.267,49

01 Приходи из буџета

528.435,00

01 Намен.сред.буџ.корисника

206.000,00

13 Нер.виш.прих.-закуп пољ.закуп

500.000,00

13 Нер.виш.прих
424

41.832,49

Специјализоване услуге

2.505.000,00

01 Приходи из буџета

425

страна 39

505.000,00

01 Прих.из буџ.-зак.пољ.зем

1.000.000,00

13 Нер.виш.пр.-зак.пољ.зем

1.000.000,00

Тек. попр. и одрж.

860.000,00

01 Приходи из буџета

460.000,00

13 Нер.виш.прих.-закуп пољ.зем

400.000,00

426

Материјал

482

Порези обав.таксе и казне

483

Нов.казне и пенали по реш.суд.

160.000,00

515

Нематеријална имовина

308.000,00

200.000,00
70.000,00

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
Укупно подгл. 9.4:

41.832,49
6.883.156,49

ПУ "ДЕТИЊСТВО "

10

Предшколско образовање

911
160

411

Плате и додаци запослених
01 Приходи из буџета
07 Трансф.од ост.нив.власти

161

412

28,415,000.00
23.550.000,00
4.865.000,00

Соц. Доприноси
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од ост.нив.вл

5,081,000.00
4.210.000,00
871.000,00

Службени лист општине Жабаљ
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162

413

Накнаде у натури

163

414

Соц. давања запосленима

број 28

страна 40
100,000.00
1,461,000.00

01 Приходи из буџета

411.500,00

03 Фонд за здравство

1.000.000,00

16 Родитељски динар

50.000,00

164

415

Накнаде за запосл.

288,000.00

165

416

Награде и бонуси и остали расходи

206,200.00

166

421

Стални трошкови

167

422

01 Приходи из буџета

3.678.500,00

16 Родитељски динар

550.000,00

Трошкови путовања
16 Родитељски динар

168

423

Услуге по уговору

169

424

Спец. Услуге

170

171

425

426

4,228,500.00

200,000.00
200.000,00
450,000.00
1,550,000.00

01 Приходи из буџета

750.000,00

16 Родитељски динар

800.000,00

Тек. попр. и одрж.

200,000.00

01 Приходи из буџета

100.000,00

16 Родитељски динар

100.000,00

Материјал

7,300,000.00

01 Приходи из буџета

400.000,00

16 Родитељски динар

6.900.000,00

172

472

Накнаде за соц. заштиту

173

482

Порези,обавезне таксе и казне

174

511

Зграде и грађев. објекти
01 Приходи из буџета
07 Трансф. од осталих нивоа власти

175

512

Машине и опрема

200,000.00

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета

34,344,200.00

03 Фонд за здравство

1,000,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

5,736,000.00

16 Родитељски динар

8,600,000.00

Укупно за функцију 911:

49,680,200.00

ОНБ "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"

11

Услуге културе

820
176

411

Плате и додаци запослених

8,280,000.00

Службени лист општине Жабаљ
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страна 41

177

412

Социјални доприноси на терет послодавца

178

413

Накнаде у натури

170,000.00

179

414

Социјална давања запосленима

600,000.00

01 Приходи из буџета

315.000,00

04 Соп. прих. буџетских корисник
180

415

181

416

Накнаде за запослене
Награде и бонуси

182

421

Стални трошкови

183

422

Тр. Путовања

285.000,00

2,064,000.00
222,000.00

01 Приходи из буџета

120.000,00

04 Соп.прих. буџетских корисника

10.000,00

07 Трансф.од ост.нивоа власти
184

92.000,00

Услуге по уговору

423

01 Приходи из буџета

2,380,000.00
1.430.000,00

07 Трансф.од ост.нивоа власти

750.000,00

13 Нерасп.вишак прихода

200.000,00

185

424

Спец. Услуге

186

425

Текуће попр. и одрж.

1,490,000.00

1,013,000.00

01 Приходи из буџета

700.000,00

07 Трансф.од ост.нивоа власти

300.000,00

04 Сопствени приходи буџет.кор.

13.000,00

187

426

Материјал

188

482

Порези, обавезне таксе

189

511

Зграде и грађ. Објекти

190

512

Машине и опрема

01

Приходи из буџета

07

Трансф.од остал.нивоа власт

191

513

Остала осн. Средства

192

515

Нематеријална имовина

01

Приходи из буџета

529.999,47

07

Трансф.од остал.нивоа власти

47.400,00

13

Нераспоређени вишак прихода

200,000.00
1,200,000.00
270,000.00
150.000,00
120.000,00
577,428.00

28,53

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04
Сопствени приходи буџетских корисника
07

Трансф.од осталих нивоа власти

16,648,999.47
308,000.00
1,309,400.00

18.12.2013.
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Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 820:

страна 42
200,028.53
18,466,428.00

ИЗВОРИ ФИН. ЗА РАЗДЕО 3:
01 Приходи из буџета
01 Приход из буџета-закуп

343,743,921.13
23,973,865.73

01 Наменска средства буџетских корисника

8,976,440.32

03 Социјални доприноси

2,000,000.00

04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
13 Нераспоређени вишак прихода-закуп

308,000.00
26,443,400.00
8,704,667.11
12,300,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода-сам.

1,501,328.39

16 Родитељски динар

8,600,000.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

436,551,622.68

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
01 Приходи из буџета
01 Закуп пољопривредног земљишта

643,809,382.17
38,672,347.80

01 Наменска средства буџетских корисника

8,976,440.32

03 Социјални доприноси

2,000,000.00

04 Сопствени приходи буџетских корисника
05 Донације од иностраних земаља

308,000.00
1.974.494,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

40,608,138.00

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

16 Родитељски динар

8,600,000.00

УКУПНИ РАСХОДИ:

II.

805,407,117.00

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.
У члану 11. мења се Табела 1. „ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“, тако
да иста гласи:
„Табела 1.

Службени лист општине Жабаљ
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Ред.бр.

1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

број 28

Маса средстава за плате
исплаћена за август 2012
године
Буџетска
Остали
средства
извори
3
4

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти
2
Органи и организације локалне
власти
Предшколске установе
Установе културе
Остале установе из области јавних
служби
Јавна предузећа, дирекције и фондови
основани од стране лок. власти који
се финансирају из јавних прихода
чија је намена утврђена посебним
законом
Остали индиректни корисници буџета
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

8.034.108
3.011.055
720.685

433.334

страна 43
Маса средстава за плате
планирана за 2013
годину
Буџетска
Остали
средства
извори
5
6
98.335.864

180.000

27.760.000
9.770.000

5.736.000

215.345

2.446.430

553.353

6.975.000

326.522

3.342.670

12.861.068

433.334

149.629.964

5.916.000

„

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: 401-785/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/11,
93/12 ,62/2013,63/2013-испр. и 108/2013), 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 на 16. седници одржаној 18.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Жабаљ за 2014. годину, (у
даљем тексту: буџет), њено извршење, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних
пројеката, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга
буџетских корисника, права и обавезе корисника буџетских средстава.
I.

ОПШТИ ДЕО

Члан 2.
Буџет општине Жабаљ за 2014. годину састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У динарима

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
и пренета средства из предходних година
( 7+ 8+3 )
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( 7)
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(8)
1.3. 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)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
( 7+8)-(4+5)+( 92- 62)

страна 44
724.546.326,00

671.263.104,00
53.283.222,00
724.546.326,00
696.253.326,00
21.793.000,00
6.500.000,00
-46.783.222,00
-46.783.222,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из предходне године
Издаци за отплату главнице (категорија 61)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

53.283.222,00
6.500.000,00
46.783.222,00

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну
прихода и примања:
У динарима
Економска
Буџет за 2014.
Опис
класификација
годину
1
2
3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
724.546.326,00
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак грађана
1.2 Порез на имовину
1.3 Порез на наслеђе и поклон
1.4 Порез на пренос апсолутних права

71
711
713
7133
7134

362.681.001,00
294.559.001,00
42.360.000,00
2.100.000,00
26.260.000,00

2. Непорески приходи
2.1 Порез на добра и услуге
2.2 Други порези

714
716

25.762.000,00
22.762.000,00
3.000.000,00

732
733

199.872.867,00
8.674.200,00
191.198.667,00

741

71.964.000,00
58.055.000,00

742

11.644.000,00

3. Донације и трансфери
-текуће донације од међ.организација
- трансфери од другог нивоа власти
4. Приходи настали употребом јавних
средстава
-приходи од имовине
-приходи од продаје добара и услуга индиректних
буџетских корисника

18.12.2013.
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страна 45

-Новчане казне и одузета имовинска корист

7433

2.265.000,00

5. Остали непорески приходи
-Мешовити и неодређени приходи
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
предходне године

7451

36.745.236,00
34.445.236,00

7721

2.300.000,00

6. Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

53.283.222,00
3

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:
У динарима
724.546.326,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
-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
-Стални трошкови
-Трошкови путовања
-Услуге по уговору
-Специјализоване услуге
-Текуће поправке и одржавање
-Материјал
3. Употреба основних средстава
-Упореба основних средстава
4. Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
-отплата домаћих камата
-пратећи трошкови задуживања
5. Субвенције
-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
-Субвенције приватним предузећима
6. Дотације и трансфери
- трансфери осталим нивоима власти
- дотације организ.обавезног соц.осиг.
-Остале дотације и трансфери
7. Социјално осигурање и социјална заштита
-Накнада за социјалну заштиту из буџета
8. Остали расходи
-Дотације невладиним организацијама

4
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
43
431

696.253326,00
169.400.568,00
135.166.818,00
24.132.350,00
1.671.400,00
4.910.000,00
2.820.000,00
700.000,00
272.406.724,00
52.079.400,00
5.420.000,00
84.203.476,00
75.719.850,00
23.346.438,00
31.637.560,00
45.000,00
45.000,00

44
441
444
45

4.110.000,00
2.900.000,00
1.210.000,00
34.967.270,00

451
454
46
463
464
465

34.367.270,00
600.000,00
121.238.226,00
105.788.266,00
7.100.000,00
8.350.000,00

47
472
48
481

47.545.976,00
47.545.976,00
30.039.522,00
19.919.522,00
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-Порези обавезне таксе и казне
-Новчане казне и пенали по решењу судова
-Накнада штете од елементарних непогода
-Накнаде штете за повреде
9. Резерве
-средства резерве
Издаци за нефинансијску имовину
10. Основна средства
-Зграде и грађевински објекти
-Машине и опрема
-Нематеријална имовина
11. Природна имовина
-Земљиште
12. Отплата главнице
-Отплата главнице

број 28
482
483
484
485
49
499
5
51
511
512
515
54
541
61
611

страна 46
1.010.000,00
7.010.000,00
550.000,00
1.550.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
21.793.000,00
19.193.000,00
11.880.000,00
6.200.000,00
1.113.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00

Буџет за 2014. годину састоји се од:
- прихода и примања у износу од 724.546.326,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 724.546.326,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од -46.783.222,00 динара.
Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове Одлуке у износу од -46.783.222,00
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 53.283.222,00 динара.
Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине Жабаљ у износу од 13.000.000,00 динара.
Средства из става1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о
употреби средстава текуће буџетске резерве.
Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине Жабаљ у износу од 3.500.000,00 динара и
користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о
употреби средстава сталне буџетске резерве.
Члан 5.
Издаци за капиталне пројекте планирани за буџетску 2014. годину, исказани су у Табели број 3:
Укупно сви пројекти (колоне 5+6+7):

Р,бр

Годи
на
почет
Назив
ка
капиталн
фина
ог
нсир
пројекта
ања
проје
кта

Год
ина
завр
шет
ка
фин
анс
ира
ња
прој

Укупна
вредност
пројекта

54.052.970,72

2014

2015

201
6

Корисник

Из
во
Конто
р
из
фи
Одлук
на
е
нс
01
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екта

1
1 Просторни
план и
План
генералне
регулације
насељеног
места
Жабаљ
2 Замена
столарије
и
стављање
изолације
у
учуоницам
аи
осталим
просторија
ма СШ
„22
октобар“
Жабаљ
3 Изградња
трим стазе
4 Изградња
спортског
рекреативн
ог парка
5 Санација
водоводне
мреже у
насељеном
месту
Жабаљ
6 Грађевинс
ки радови
јасленог
узраста
7 Израда
пројекта
замене
прозора

2

3

2010 2015

2013 2014

4

13.400.000

2.966.800

5

6

7

2.000.000 2.900.000

0

0

2013 2014

2.631.238

2.631.238

0

2013 2014

2.000.000

2.000.000

0

8

9

Скупштина
општине

01

424

Председник
општине и
0
општиско
веће

13

424

13

424

01

424

01

451

0

Председник
општине и
0
општиско
веће
Председник
општине и
0
општиско
веће

10

2014 2014

2.500.000

2.500.000

0

ЈКП
Водовод
0
општине
Жабаљ

2013 2014

1.300.000

1..300.000

0

0

ОШ Ђура
Јакшић

01

463

2014 2014

500.000

500.000

0

0

ОШ Ђура
Јакшић

01

463
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8 Замена
кровног
покривача,
израда
бетонске
плоче и
санација
водоводни
хи
канализац
ионих
цеви на
објекту
урбанизма,
архиве и
инспекције
9 Санација
пијачног
простора
МЗ
Ђурђево –
дуг из
предходни
х година
10 Атмосферс
ка
канализац
ија у
улици
Кратка и
Чурушка у
насељеном
месту
Жабаљ
11 Изградња
атмосферс
ке
канализац
ије у
улици
Бранка
Радичевић
а у
насељеном
месту
Жабаљ
12 Санација
пута на
пијачном
простору
МЗ
Ђурђево
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2014 2014

3.000.000

3.000.000

0

0

2013 2014

580.000

580.000

0

2014 2014

1.000.000

1.000.000

2014 2014

4.000.000.

2014 2014

1.200.000

Општинска
управа

01

511

0 ЈП Развој

01

423

0

0 ЈП Развој

01

423

4.000.000

0

0 ЈП Развој

01
13

423

1.200.000

0

0 ЈП Развој

01

423
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13 Поставља
ње
семафора
код
педшколск
еи
школске
установе у
насељеном
месту
Жабаљ
14 Измуљава
ње обалног
појаса код
реке
Јегричка –
одводњава
ње
пољопривр
едног
земљишта
15 Изградња
паркинг
простора у
центру
насењеног
местаа
Госпођинц
и
16 Ревитализа
ција
спомен
збирке
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2014 2014

5.300.000

5.300.000

0

0 ЈП Развој

01
13

423

2013 2014

10.473.870

10.473.870

0

0 МЗ Жабаљ

13

424

2013 2014 1.201.062,72 1.201.062,72

0

0

13

423

0

ОНБ
„Вељко
0
Петровић“
Жабаљ

01

511

2014 2014

1.000.000

1.000.000

МЗ
Госпођинци

Члан 6.
Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу од 724.546.326,00 динара по врстама односно
економским класификацијама, утврђени су у следећим износима

18.12.2013.

Ек. класиф.
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Укупна средства

1
321
321311

2
Утврђивање резултата пословања

711
711111
711121
711122
711143
711145
711147
711183
711184
711191

Порез на доходак, добит и капиталне добитке
порез на зараде
порез на приходе од самосталних делатности
порез на приходе од самосталних делатности – паушал
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
порез на земљиште
самодопринос из прихода земљорадника
самодопринос из прихода самосталних делатности
порез на друге приходе

294.559.001,00
197.093.628,00
6.410.000,00
7.350.000,00
3.194.000,00
369.000,00
52.740.040,00
50.000,00
20.000,00
27.332.333,00

713
713121
713122
713311
713421
713422
713423
713611

Порез на имовину
порез на имовину физичких лица
порез на имовину правних лица
порез на наслеђе и поклон
порез на пренос апсолутних права-непокретности
порез на пренос апсолутних права-хартије од вредности
порез на пренос апсолутних права-моторна возила
порез на акције на име и уделе

42.360.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
2.100.000,00
21.500.000,00

714
714431
714513
714514
714543
714549
714552

Порез на добра и услуге
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
комунална такса за држање моторних возила
годишња накнада за друмска моторна возила
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта
накнада од емисије СО2
боравишна такса
посебна накнада за зашиту и унапређење животне
средине

22.762.000,00
10.000,00
10.850.000,00
6.730.000,00
22.000,00

716
716111

Други порези
ком. Такса за истицање фирме на пословном простору

3.000.000,00
3.000.000,00

732
732151

Донације од међународних организација
Текуће донације од међ.организација

8.674.200,00
8.674.200,00

714562

Нераспор.вишак прихода

53.283.222,00
53.283.222,00

4.760.000,00

150.000,00
5.000.000,00

18.12.2013.
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733
733158
733154
733156
733252

Трансфери од других нивоа власти (грантови)

741
741151
741511
741522
741531
741533
741535
741534
741536

Приходи од имовине
камате на средства буџета
накнада за коришћење минералних сировина
закуп пољопривредног земљишта
комуналне таксе за коришћење простора
Комунална такса за коришћење слободних површина
Комунална такса за заузеће јавних површина
накнада за коришћење грађевинског зељишта
Накнада за коришћ.г.з. од пр.лица

58.055.000,00
700.000,00

Приходи од продаје добара и услуга

11.644.000,00

742

ненаменски трансфери од АПВ
тек. нам. трансфер од Републике
тек. нам. трансфер од АПВ
капитални наменски трансфер од АПВ

742151

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација у корист нивоа општине

742152

приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета

742153
742251
742253
742351

приходи од закупнине за грађевинско земљиште у
корист нивоа општине
општинске административне таксе
накнада за уређење грађевинског земљишта
приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина

191.198.667,00
180.688.749,00
10.509.918,00

50.000.000,00
300.000,00
5.000,00
50.000,00
7.000.000,00

1.700.000,00
14.000,00
1.650.000,00
1.000.000,00
1.010.000,00

742372

приходи индиректних корисника буџета локалне
самоуправе који се остварују додатним активностима

6.270.000,00

743
743324
743351

Новчане казне и одузета имовина корисника
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
приходи од навчаних казни у прекршајном поступку

2.265.000,00
2.000.000,00
265.000,00

744151

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

745
745151

Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист општине

744

34.445.236,00
34.445.236,00

18.12.2013.
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771
771111

Меморандумске ставке за рефундацију
Меморандумске ставке за рефундацију

911
911451

Примања од дом.задуживања
Примања од задуживања код посл.бан.
Примања од задуживања код посл.бан.

број 28
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2.300.000,00
2.300.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

724.546.326,00

7.
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
451
454
46
463
464
465

ОПИС
2
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси

Укупна средства
5
169.400.568,00
135.166.818,00
24.132.350,00

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

1.671.400,00
4.910.000,00

Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали расходи

2.820.000,00
700.000,00

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
Субвенције јавним нефин. предузећима

272.406.724,00
52.079.400,00
5.420.000,00
84.203.476,00
75.719.850,00
23.346.438,00
31.637.560,00
45.000,00
45.000,00
4.110.000,00
2.900.000,00
1.210.000,00
34.967.270,00
34.367.270,00

Тек.субвенц.приватним предузећима
Донације и трансфери
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Дот.орг.обав.соц.осигурања
Остале дон.дот. и трансфери

600.000,00
121.238.266,00
105.788.266,00
7.100.000,00
8.350.000,00

Члан
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Права из социјалног осигурања

47.545.976,00

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:

47.545.976,00
30.039.522,00
19.919.522,00
1.010..000,00
7.010.000,00
550.000,00
1.550.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
19.193.000,00
11.880.000,00
6.200.000,00
1.113.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00

47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
51
511
512
513
515
54
541
61
611
62
621

724.546.326,00

II.ПОСЕБАН ДЕO

Глава

Функција

Позиција

Економска класиф.

1

2

3

4

5

1

Извор

Раздео

Члан 8.
Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 724.546.326,00 динара,
финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 7.

Опис

Укупна средства

6

7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1
111

Извршни и закодонавни органи
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1

411

Плате и додаци запосл.

2

412

Соц. доприноси на терет послодавца

3

414

Соц. давања запосленима

4

415

Накнада за запослене

5

416

Награде, бонуси и остали расходи

6

421

Стални трошкови

7

422

Трошкови путовања

8

423

Услуге по уговору

9

424

Специјализоване услуге
01

Приходи из буџета

10

426

Материјал

11

482

Порези обавезне таксе и казне...

страна 54

2,254,795.00
402,726.00

85,000.00
100,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5.000.000,00
75,000.00
5,000.00

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

17,922,521.00
0.00
17,922,521.00

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

160

12

481

Дотације невлад.организацијама

1,081,642.00

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

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

2
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

1,081,642.00
1,081,642.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 55

13
14

416

Наг. бон. и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

15

422

Трошкови путовања

16

423

Услуге по уговору

0.00

17

426

Mатеријал

0.00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

0.00

Укупно за функцију 160:

0.00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:
01 Приходи из буџета

19,004,163.00

07 Трансфери од др.нив.власти

0.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

2

19,004,163.00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

1

Извршни и законодавни органи

111

18

411

Плате и додаци запослених

19

412

Соц. доприноси на терет послодавца

20

413

Накнаде у натури

21

414

Социјална давања запосленима

430,000.00

22

415

Накнаде за запослене

430,000.00

23

416

Награде бонуси и остали расходи

24

421

Стални трошкови

5,000,000.00

25

422

Тр. Путовања

1,500,000.00

26

423

Услуге по уговору
01 Приходи из буџетa
13 Нераспоређ.вишак пр. закуп
07 Тран. др.нивоа власти

15.933,419.00
2,783,987.00
70,000.00

13,000,000.00
10.000.000,00
3.000.000,00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

27

424

број 28

Специјализоване услуге
01 Прих.из буџета
13 Нер. вишак пр.-закуп пољ.зем.

страна 56

19,000,000.00
5.000.000,00
14.000.000,00

13 Нераспоређени вишак пр.
07 Трансф. од др.нивоа власти
28

425

Текуће поправке и одржавање

6,998,038.00

01 Приход из буџета

2.400.000,00

13 Нераспоређе вишак пр.

4.598.038,00

29

426

Материјал

30

444

Пратећи трошкови задуживања

690,000.00

31

482

Порези и таксе

200,000.00

32

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50,000.00

33

484

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

50,000.00

34

485

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

50,000.00

35

511

Зграде и грађевински објекти

36

512

Машине и опрема

01

Приходи из буџета

13

Нер. вишак пр.-закуп пољ.зем.

515

Нематеријална имовина

37

1,000,000.00

100,000.00
1,400,000.00

100,000.00

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

47,187,406.00

01 Закуп пољопривредног земљишта

0.00

07 Трансфери од др.нивоа власти

0.00

13 Нерас.вишак прих.-закуп пољ.зем.
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 111:

17,000,000.00
4,598,038.00
68,785,444.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 57

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

2

Извршни и законодавни органи финансијски и
фискални послови и спољни послови

110

38

422

Трошкови путовања

39

423

Услуге по уговору

764,193.00

01 Приходи из буџета

250.000,00

13 Нераспоређ. вишак прихода

514.193,00

Средства опредељена овом позицијом у износу од
514.193,00 су средства АПВ из претходних година
за реализацију пројекта "Подстицање организовања
и деловања Локалне акционе групе"
Извори финансирања за функкцију 110:
01 Приходи из буџета

250,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода

514,193.00

Укупно за функцију 110:

764,193.00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

3

Социјална заштита некласификована на
другом месту

090

40

465 01 Остале донације дотације и трансфери
Плате и соц.допр.

8,200,000.00

2.570.000,00

Соц.допр. послодавца

630.000,00

Услуге по уговору

5.000.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода
Извори финанс. за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода

8,200,000.00
0.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

Укупно за функцију 090:

страна 58

8,200,000.00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

4

Трнсакције јавног дуга

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

6,500,000.00

Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета

9,500,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 170:

9,500,000.00

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

5

Извршни и законодавни органи

111
44

454

Субвенције приватним предузећима
13 Нер.вишак прихода

600,000.00
600.000,00

07 Транансфери од осталих нивоа власти
45

481

Дотације невладиним организацијама

1,000,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
невладиних организација и удружења
46

499

Средства резерве

16,500,000.00

46-1

Стална буџетска резерва

3.500.000,00

46-2

Текућа буџетска резерва

13.000.000,00

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осалих нивоа власти

17,500,000.00
0.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

13 Нераспоређени вишак прихода

страна 59

600,000.00

Укупно за функцију 111:

18,100,000.00

ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

840

47

481

Дотације невладиним организацијама

450,000.00

Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета

450,000.00

Укупно за функцију 840:

450,000.00

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА

6

Услуге емитовања и штампања

830
48

423

Услуге по уговору

3,000,000.00

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

3,000,000.00

Укупно за функцију 830:

3,000,000.00

ЈКП "ЧИСТОЋА"

7

Развој заједнице

620

49

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
01 Приходи из буџета

17,000,000.00

17.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приход из буџета
Укупно за функцију 620:

17,000,000.00
17,000,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 60

JKП "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ"

8

Развој заједнице

620

50

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

2,500,000.00

01 Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

2,500,000.00

Укупно за функцију 620:

2,500,000.00

ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"

9

Развој заједнице

620

51

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

14,400,000.00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

14,400,000.00

Укупно за функцију 620:

14,400,000.00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
"СОЛИДАРНОСТ"

10

Социјална заштита некласификована на другом
месту

090

52

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета:
трошкови превоза, лекарског прегледа и
прихватања корисника
204.000,00
трошкови сахране корисника

1.020.000,00

Трошкови превоза ученика

2.750.000,00

Једнократна новчана помоћ

2.500.000,00

13,530,266.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 61

Функционисање Центра за социјални рад:
Плате и дод. запослених

3.573.896,00

Соц. доп. на терет посл.

815.370,00

Накнаде у натури

1.020.000,00

Соц. давања запосленима

300.000,00

Накнаде за запослене

125.000,00

Стални трошкови

130.000,00

Tрошкови путовања

0,00

Услуге по уговору

172.000,00

Специјализоване услуге

40.000,00

Тек. попр. и одржавање

200.000,00

Материјал

300.000,00

Порези, обавезне таксе и казне

30.000,00

Машине и опрема

350.000,00

Укупни извори финансирања за позицију 50:
01 Приходи из буџета

53

472

13.530.266,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (ова
апропријација је намењена за исплату студентских
стипендија и накнада трудницама)

5,000,000.00

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:

11

ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

18,530,266.00
0.00
18,530,266.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 62

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070

54

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

710,000.00

01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак приход
55

481

Дотације невладиним организацијама

300,000.00

Црвени крст - Ова апропријација намењена је за
спровођење јавних овлашћења и програма (по
Закону о Црвеном крсту).
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета

1,010,000.00

13 Нераспор.вишак прихода

0.00

Укупно за функцију 070:

1,010,000.00

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ

12

Здравство некласификовано на другом месту

760

56

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

450,000.00

Услуге мртвозорства

57

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

7,100,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
оснивачких права над корисником
01 Приходи из буџета
13 Нер. вишак прихода

6.500.000,00
600.000,00

Извори финанасирања за функцију 760:
01 Приходи из буџета

6,950,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

13 Нераспоређени вишак прихода

страна 63

600,000.00

Укупно за функцију 760:

7,550,000.00

СШ "22. ОКТОБАР"

13

Средње образовање

920

58

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

Плате и дод. запослених
13 Вишак прихода
Соц. доп. на терет посл.
13 Вишак прихода
Накнаде у натури
Соц.давања запосленима
Накнада за запослене
Награде,бон. и ост.расходи
Стални трошкови

480.000,00
480.000.00
120.000,00
120.000.00
1.700,000,00
60.000,00
2.100.000,00
300.000,00
8.900.000,00

Трошкови путовања

230.000,00

Услуге по уговору

750.000,00

Специјализоване услуге

80.000,00

Текуће поправке и одр.

500.000,00

Материјал

650.000,00

Пратећи тр. задуживања
Згр. и грађ. објекти

17,380,000.00

10.000,00
1.000.000,00

Машине и опрема

390.000,00

Нематеријална имовина

110.000,00

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода

16,780,000.00
600,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

Укупно за функцију 920:

страна 64

17,380,000.00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

14

Основно образовање

912
59

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

40,218,000.00

2,370,000.00
286,000.00

Накнаде за запослене

3,982,000.00

Награде,бонуси и остали посебни расх.

1,105,000.00

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

24,240,000.00
580,000.00
1,550,000.00
208,000.00

Текуће поправке и одржавање

1,350,000.00

Материјал

2,265,000.00

Пратећи трошкови задуживања

45,000.00

Отплата домаћих камата

30,000.00

Накнада за социјалну заштиту

707,000.00

Порези, обавезне таксе и казне

120,000.00

Новчане казне и пенали

30,000.00

Зграде и грађевински објекти

680,000.00

Машине и опрема

670,000.00

Нематеријална имовина

0.00

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

40,218,000.00
40,218,000.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

Средства апропријације у глави 14 користиће се за
финансирање следећих корисника, у складу са
њиховим финансијским плановима

14.1 ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

Накнаде у натури

820.000,00

Соц.давања запосленима

86.000,00

Накнаде за запослене

1.632.000,00

Наг.,бонуси и остали расходи
Стални трошкови

700.000,00
12.240.000,00

Трошкови путовања

110.000,00

Услуге по уговору

700.000,00

Специјализоване услуге

118.000,00

Текуће поправке и одр.

550.000,00

Материјал

910.000,00

Пратећи трошкови зад.

25.000,00

Порези, обавезне таксе

0,00

Зграде и грађ. објекти

230.000,00

Машине и опрема

220.000,00

Извори финансирања за подглаву 14.1:
01 Приходи из буџета
Укупно подгл. 14.1:

18.341.000,00
18.341.000,00

14.2 ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"

Накнаде у натури
Соц.давања запосленима
Накнаде за запослене

600.000,00
150.000,00
1.350.000,00

страна 65

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

Наг.,бонуси и остали расходи
Стални трошкови

број 28

300.000,00
5.500.000,00

Трошкови путовања

280.000,00

Услуге по уговору

450.000,00

Специјализоване услуге

50.000,00

Тек. поправке и одржавање

350.000,00

Материјал

560.000,00

Прат. трошкови задуживања
Порези обавезне таксе
Новчане казне и пенали

20.000,00
70.000,00
30.000,00

Зграде и грађевински објекти

250.000,00

Машине и опрема

200.000,00

Извори финансирања за подглаву 14.2:
01 Приходи из буџета
Укупно подгл. 14.2:

10.160.000,00
10.160.000,00

14.3 ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

Накнаде у натури

950.000,00

Соц. давања запосленима

50.000,00

Накнаде за запослене
Наг.,бонуси и остали расходи
Стални трошкови

1.000.000,00
105.000,00
6.500.000,00

Трошкови путовања

190.000,00

Услуге по уговору

400.000,00

Специјализоване услуге

40.000,00

Тек. поправке и одржавање

450,000,00

Материјал

795.000,00

Отплате домаћих камата

30.000,00

страна 66

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

Накнаде за соц.заштиту

707.000,00

Порези обавезне таксе

50.000,00

Зграде и грађ. објекти

200.000,00

Машине и опрема

250.000,00

страна 67

Извори финансирања за подглаву 14.3:
01 Приходи из буџета
Укупно подгл. 14.3.:

11.717.000,00
11.717.000,00

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"

15

Основно и предшколско образовање

910

60

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Плате и додаци запослених
01 Приходи из буџета

11.110.000,00
10.120.000,00

13 Нераспоређ.вишак приход

990.000,00

Социјални доприноси

2.060.000,00

01 Приходи из буџета
13 Нераспоређ.вишак прихода
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима

1.850.000,00
210.000,00
2.700.000,00
120.000,00

Накнаде за запослене

1.200.000,00

Наг., бон. и остали пос. ра

1.200.000,00

Стални трошкови

11.200.000,00

Трошкови путовања

100.000,00

Услуге по уговору

500.000,00

Специјализоване услуге

270.000,00

Текуће поправке и одржавање

700.000,00

Материјал

680.000,00

Пратећи трошкови задуживања

34,210,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 68

Порези обавезне таксе и казне
Нов.каз. И пенали по реш.суда
Зграде и грађ. објекти

1.870.000,00

Машине и опрема

500.000,00

Извори финансирања за функцију 910:
01 Приходи из буџета

33,010,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода

1,200,000.00

Укупно за функцију 910:

34,210,000.00

16
ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО

980

НА ДРУГОМ МЕСТУ
61

423

Услуге по уговору

62

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
01 Приходи из буџета

50,000.00

30.000.000,00

07 Тран. од осталих нивоа вл.

4.389.918,00

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.
користиће се за финансирање
регреса ђачких и студентских
месечних карти, бесплатне ужине
ученицима основних школа,
регреса дела трошкова
целодневног и полудневног боравка
деце предшколског узраста

34,389,918.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 69

трећег односно четвртог реда
рођења, као и и пакетиће за децу прекшколског
узраста, поклон књига за Вуковце
и одличне ученике , поклон
пакета за новорођенчад као и књиге
за децу из материјално угрожених
породица.
63

444

Пратећи трошкови задуживања

10,000.00

01 Приход из буџета
Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 980:

30,060,000.00
4,389,918.00
34,449,918.00

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ
НА ДРУГОМ МЕСТУ

17
820

64

481

Дотације невлад. организацијама

1,500,000.00

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

1,500,000.00
1,500,000.00

18
УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА

810

65

481

Дотације невлад. организацијама

12,000,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 70

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

66

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

300,000.00

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета

12,300,000.00

Укупно за функцију 810:

12,300,000.00

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

19

Основно истраживање

140

67

411

Плате и додаци запослених

604,668.00

05 Донације од иностраних земаља
68

412

Соц.доприноси на терет послодавца

108,132.00

05 Донације од иностраних земаља
69

421

Стални трошкови
01 Приходи из буџета
05 Донације од ин. земаља

70

423

194,400.00
0,00
194.400,00

Услуге по уговору

586,560.00

01 Приходи из буџета
05 Дон.од иностраних зема

586.560,00

13 Нераспоређени вишак прихода
71

424

Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета

72

426

Материјал
05 Донације од иностраних земаља

2,900,980.00
2.900.980,00
142,560.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

73

74

472

481

број 28

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
05 Дон.од иностраних земаља

6.000.000,00

13 Нераспоређени вишак прих.

1.096.058,00

Донације невладиним организацијам

страна 71

7,096,058.00

1,037,880.00

05 Донације од иностраних земаља
Извори финансирања за функцију 140:
01 Приходи из буџета

2,900,980.00

05 Донације од иностраних земаља

8,674,200.00

13 Нераспоређени вишак прихода

1,096,058.00

Укупно за функцију 140:

12,671,238.00

IPA-Развојна мрежа

20

Економска помоћ земљама у развоју и земљама
у транзицији

140

75

421

Стални трошкови

320,000.00

76

422

Трошкови путовања

120,000.00

77

423

Услуге по уговору

78

424

Специјализоване услуге

200,000.00

79

425

Текуће поправке и одржавање

260,000.00

80

426

Материјал

140,000.00

81

444

Пратећи трошкови задуживања

82

481

Дотације невладиним организацијама

83

482

Порези, обавезне таксе и казне

84

512

Машине и опрема

200,000.00

85

515

Нематеријална имовина

160,000.00

2,750,000.00

10,000.00
400,000.00
10,000.00

Извори финансирања за функцију 140:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 140:

4,570,000.00
4,570,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 72

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕПрекогранична сарадња са Хрватском

21

Основно истраживање

140
86

424

Специјализоване услуге

780,000.00

Извори финансирања за функцију 140:
01 Приходи из буџета

780,000.00

Укупно за функцију 140:

780,000.00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:
01 Приходи из буџета

288,596,652.00

01 Приход из буџета-закуп пољ. земљишта

0.00

05 Донације од иностраних земаља

8,674,200.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

4,389,918.00

13 Нераспоређени вишак прихода-закуп
13 Нераспоређени вишак прихода

17,000,000.00
9,208,289.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

327,869,059.00

3
ОПШТИНСКА УПРАВА

1

Опште услуге

130
87

411

Плате и додаци запослених

66,890,000.00

88

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11,975,000.00

89

413

Накнаде у натури

1,150,000.00

90

414

Социјална давања запосленима

1,800,000.00

91

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

92

415

Накнаде за запослене

93

416

Награде, бонуси и остали расходи

94

421

Стални трошкови

95

422

Трошкови путовања

800.000,00
1.000.000,00
1,450,000.00
300,000.00
17,000,000.00
2,100,000.00

Службени лист општине Жабаљ

18.12.2013.

број 28

страна 73

96

423

Услуге по уговору

97

424

Специјализоване услуге

98

425

Текуће поправке и одржавање

7,000,000.00

99

426

Материјал

8,000,000.00

7,000,000.00
550,000.00

100 444

Пратећи трошкови задуживања

50,000.00

101 482

Порези, обавезне таксе и казне

100,000.00

102 483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1,500,000.00

103 511

Зграде и грађевински објекти

3,000,000.00

104 512

Машине и опрема

1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета
03 Социјални доприноси
Укупно за функцију 130:

129,865,000.00
1,000,000.00
130,865,000.00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАЉ

2

Туризам

473

2,980,879.00

105 411

Плате и додаци запослених

106 412

Соц. доприноси на терет послодавца

107 413

Накнаде у натури

78,000.00

108 414

Социјална давања запосленима

60,000.00

109 415

Накнаде за запослене

110 416

Награде бонуси и остали расходи

111 421

Стални трошкови

250,000.00

112 422

Трошкови путовања

500,000.00

113 423

Услуге по уговору

114 425

Текуће поправке и одржавање

70,000.00

115 426

Материјал

50,000.00

534,480.00

140,000.00
0.00

1,930,000.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

страна 74

116 482

Порези, обавезне таксе и казне

20,000.00

117 512

Опрема и машине

50,000.00

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473:

6,663,359.00
6,663,359.00

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

3

Пољопривреда

421

118 421

Стални трошкови

350,000.00

119 422

Трошкови путовања

120,000.00

120 423

Услуге по уговору

121 424

Специјализоване услуге

600,000.00

122 425

Текуће поправке и одржавање

400,000.00

123 426

Материјал

600,000.00

124 444

Пратећи трошкови задуживања

125 465

Остале дотације и трансфери

150,000.00

126 451

Субвенције јавним нефинансијским организ.

467,270.00

127 481

Дотације невладиним организацијама

200,000.00

128 482

Порези, обавезне таксе и казне

129 512

Опрема и машине

600,000.00

130 515

Нематеријална имовина

253,000.00

2,100,000.00

20,000.00

50,000.00

Извори финанс. за функцију 421:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 421:

ЈП "РАЗВОЈ "

4
620

Развој заједнице

5,910,270.00
5,910,270.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

страна 75

131 411

Плате и додаци запослених

5,955,000.00

132 412

Соц. доприноси на терет послодавца

1,065,946.00

133 413

Накнаде у натури

100,000.00

134 414

Социјална давања запосленима

200,000.00

135 415

Накнаде за запослене

500,000.00

136 416

Награде бонуси и остали расходи

100,000.00

137 421

Стални трошкови

138 422

Трошкови путовања

139 423

Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени виш.пр.

13,800,000.00
270,000.00
30,951,660.00
25.051.660,00
5.900.000,00

140 424

Специјализоване услуге

141 425

Текуће поправке и одржавање

142 426

Материјал

143 482

Порези, обавезне таксе и казне

144 483

Новчане казне и пенали

2,000,000.00

145 511

Зграде и грађевински објекти

5,780,000.00

146 512

Машине и опрема

147 541

Природна имовина

21,140,000.00
768,400.00
8,470,000.00
425,000.00

350,000.00
2,600,000.00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 620:

5

560

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

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

88,576,006.00
5,900,000.00
94,476,006.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

148 421

Стални трошкови

149 423

Услуге по уговору

број 28

страна 76

0.00
1,500,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
Програма и пројеката из области заштите животне
средине
150 424

Специјализоване услуге

4,000,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
Програма и пројеката из области заштите животне
средине и у оквиру ње 4.000.000,00 су наменска за
третман амброзије.
151 426

Материјал

300,000.00

152 481

Дотације невладиним организацијама

400,000.00

153 483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1,000,000.00

154 485

Накнада штете за повреду

1,500,000.00

155 512

Машине и опрема

0.00

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 560:

8,700,000.00
8,700,000.00

ФОНД СОЛ. СТАМБ.ИЗГРАДЊЕ

6

Стамбени развој

610

156 426

Материјал
Извори финансирања за функцију 610:
01 Наменска средства буџетског корисника
Укупно за функцију 610:

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

7
320

Услуге противпожарне заштите

0.00
0.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

страна 77

157 423

Услуге по уговору

300,000.00

158 425

Текуће поправке и одржавање

200,000.00

159 426

Материјал

160 512

Машине и опрема

161 481

Дотације невладиним организацијама

162 484

Накнада штете од елем.непогода

1,500,000.00
500,000.00

Извори финансирања за функцију 320:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:

2,500,000.00
2,500,000.00

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

8

Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

360

163 423

Услуге по уговору

200,000.00

164 424

Специјализоване услуге

500,000.00

165 425

Текуће поправке и одржавање

250,000.00

166 426

Материјал

500,000.00

167 472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

168 512

Машине и опрема

50,000.00
1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 360:

2,500,000.00
2,500,000.00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

9

Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту

160
169 411

Плате и додаци запослених

2,891,457.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

страна 78

170 412

Соц. доприноси на терет послод.

518,079.00

171 414

Соц. давања запосленим

100,000.00

172 416

Нагр. бонуси и остали посебни расходи

100,000.00

01 Нам. средства буџ. корисника
173 421

Стални трошкови
01 Приходи из буџета
01 Нам. сред. буџ. корисника

174 422

8,380,000.00
7.840.000,00
540.000,00

Трошкови путовања
01 Приходи из буџета
01 Нам. сред. буџ. корисника

175 423

100.000,00

350,000.00
90.000,00
260.000,00

Услуге по уговору

8,401,063.00

01 Приходи из буџета

4.230.000,00

01 Нам. сред. буџ. корисника

1.270.000,00

13 Нерасп.вишак прихода-зак.пољ. 1.700.000,00
13 Нер. вишак прихода-сам.
176 424

1.201.063,00

Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
01 Нам. сред. буџ. корисника

19,778,870.00
3.055.000,00
50.000,00

13 Нерасп.вишак прихода-зак.пољ. 16.673.870,00
177 425

Текуће поправке и одржавање
01 Приходи из буџета

178 426

4.100.000,00

01 Нам. средства буџ. корисника

500.000,00

13 Нерас.виш.пр.-закуп пољ.зем

1.600.000,00

Материјал
01 Приходи из буџета
01 Нам. средства буџ. кори

179 431

6,200,000.00

2,880,000.00
2.290.000,00
590.000,00

Амортизација зграда и грађевинских објеката
01 Приходи из буџета

35.000,00

01 Нам. средства буџ. корисника

10.000,00

45,000.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

180 444

181 481

број 28

Пратећи трошкови задуживања

330,000.00

01 Приходи из буџета

200.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

130.000,00

Дотације невладиним оранизацијама
01 Нам. средства буџ. корисника

182 482

Порези обавезне таксе и казне

150,000.00
130.000,00

01 Нам. средства буџ. корисника

20.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова
01 Приходи из буџета

184 511

50,000.00
50.000,00

01 Приходи из буџета

183 483

2,460,000.00

2.460.000,00

Зграде и грађевински објекти
01 Приходи из буџета

страна 79

1,500,000.00
1.500.000,00

13 Нерасп.вишак прихода-закуп п.з
185 512

Машине и опрема
01 Приходи из буџета

1,200,000.00
1.100.000,00

01 Нам. средства буџ. корисника

100.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
01 Наменска средства буџетских корисника
13 Нер.вишак прихода-закуп
13 Нер.вишак прихода-самодопринос
Укупно за функцију 160:

Средства апропријација у глави 9.
користећи се за финансирање
следећих корисника у складу са
њиховим финансијским плановима:

9.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ

30,539,536.00
3,620,000.00
19,973,870.00
1,201,063.00
55,334,469.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

411

Плате и додаци запослених

799.680,00

412

Социјални доприноси

414

Социјална давања запосл.

416

Награде,бонуси....

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

1.800.000,00

01 Приходи из буџета

1.400.000,00

142.676,00
0,00

6.750.000,00
0,00

13 Нер.вишак прих.-закуп
424

Специјализоване услуге

400.000,00
12.773.870,00

01 Приходи из буџета
13 Нер.вишак прих.-закуп
425

600.000,00
12.173.870,00

Тек. попр. и одржавање

2.900.000,00

01 Приходи из буџета

2.500.000,00

13 Нер.вишак прих.-закуп

400.000,00

426

Материјал

1.600.000,00

483

Новчане казне и пен.по реш.

2.300.000,00

511

Зграде и грађ.објекти

1.000.000,00

512

Машине и опрема

1.000.000,00

Извори финансирања за подглаву 9.1:
01 Приходи из буџета

18.092.356,00

13 Нер.вишак прихода

12.973.870,00

Укупно подглава. 9.1:

31.066.226,00

9.2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ
411

Плате и додаци запослених

777.081,00

412

Социјални доприноси

414

Соц. давања запосл.

100.000,00

416

Награде бонуси ...

100.000,00

139.097,00

страна 80

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

01 Нам. средства буџ.корисника
421

422

424

425

426

431

530.000,00

01 Приходи из буџета

320.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

210.000,00

Трошкови путовања

481

210.000,00
3.460.000,00

01 Приходи из буџета

1.320.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

1.040.000,00

13 Нер.вишак прихода-закуп

1.100.000,00

Специјал. услуге

2.800.000,00

01 Приходи из буџета

1.300.000,00

13 Нер.вишак прихода-закуп

1.500.000,00

Тек. попр. и одржавање

1.400.000,00

01 Приходи из буџета

550.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

450.000,00

13 Нер.вишак прихода-закуп

400.000,00

Материјал

770.000,00

01 Приходи из буџета

350.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

420.000,00

Употреба осн. средстава

10.000,00

Пратећи трошкови задуживања

10.000,00
330.000,00

01 Приходи из буџета

200.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

130.000,00

Дот. невлад.орган.
01 Нам. средства буџ.корисника

482

210.000,00

Услуге по уговору

01 Нам. средства буџ.корисника
444

100.000,00

Стални трошкови

01 Нам. средства буџ.корисника
423

број 28

50.000,00
50.000,00

Порези обавезне ...

50.000,00

01 Приходи из буџета

30.000,00

страна 81

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

01 Нам. средства буџ.корисника

број 28

20.000,00

511

Зграде и грађ. објекти.

500.000,00

512

Машине и опрема

200.000,00

01 Приходи из буџета

100.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

100.000,00

Извори финансирања за подглаву 9.2:
01 Приходи из буџетa

5.686.178,00

01 Нам. сред.буџ.корисник

2.740.000,00

13 Нер.вишак прихода-закуп

3.000.000,00

Укупно подгл. 9.2:

11.426.178,00

9.3: МЗ ГОСПОЂИНЦИ
411

Плате и додаци запослених

412

Соц.доприноси

414

Солидарна давања запосленима

416

Награде,бонуси....

421

Стални трошкови

500.000,00

01 Приходи из буџета

370.000,00

01 Нам. Сред. буџ.корисника

130.000,00

Трошкови путовања

60.000,00

422

423

129.050,00

01 Приход буџета

30.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

30.000,00

Услуге по уговору

2.231.063,00

01 Приходи из буџета

700.000,00

01 Нам.средства буџ.корисника

230.000,00

13 Нер.вишак прихода-самод.
13 Нер.вишак прихода-закуп
424

718.265,00

Специјал. услуге

1.201.063,00
100.000,00
1.900.000,00

страна 82

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

01 Приходи из буџета

број 28

350.000,00

01 Нам.средства буџ.корисника
13 Нер.вишак прихода-закуп
425

1.500.000,00

Тек. попр. и одрж.

500.000,00

01 Приходи из буџета

50.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

50.000,00

13 Нер.вишак прихода-закуп
426

50.000,00

Материјал

400.000,00
310.000,00

01 Приходи из буџета

140.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

170.000,00

481

Дотације невладиним оранизацијама

511

Зграде и грађевински oбјекти

512

Машине и опрема
Извори финансирања за подглаву 9.3:
01 Приходи из буџета
01 Нам. средства буџ. кор.

2.487.315,00
660.000,00

13 Нер.вишак прихода-самод.

1.201.063,00

13 Нер.вишак прихода-закуп

2.000.000,00

Укупно подгл. 9.3:

6.348.378,00

9.4 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО
411

Плате и додаци запослених

596.431,00

412

Соц. доприноси

107.256,00

414

Солидарна давања запосленим

416

Награде,бонуси....

421

Стални трошкови

600.000,00

01 Приходи из буџета

400.000,00

01 Нам. средства буџ.корисника

200.000,00

422

Тр. путовања

80.000,00

01 Приходи из буџета

60.000,00

страна 83

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

01 Нам. средства буџ.корисника
423

424

910.000,00

01 Приходи из буџета

810.000,00

13 Нер.вишак прихода-закуп

100.000,00

Специјализоване услуге

13 Нер.вишак зак.-закуп

2.305.000,00
805.000,00
1.500.000,00

Тек. попр. и одрж.

1.400.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

13 Нер.вишак зак.-закуп

страна 84

20.000,00

Услуге по уговору

01 Приходи из буџета

425

број 28

400.000,00

426

Материјал

200.000,00

431

Материјал за посебне намене

35.000,00

482

Порези обав.таксе и казне

100.000,00

483

Нов. казне и пенали по реш.суд.

160.000,00

515

Нематеријална имовина
Извори финансирања за подглаву 9.4:
01 Приходи из буџета

4.273.687,00

01 Нам. средства буџ. кор.

220.000,00

13 Нер.виш. прих.-закуп

2.000.000,00

Укупно подгл. 9.4:

6.493.687,00

ПУ "ДЕТИЊСТВО "

10

Предшколско образовање

911

186 411

187 412

Плате и додаци запослених

29,211,000.00

01 Приходи из буџета

24.021.000,00

07 Тран. од ост.нив. Влас

5.190.000,00

Социјални доприноси
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од ост.нив.в

5,224,200.00
4.294.200,00
930.000,00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

188 413

Накнаде у натури

189 414

Соц. давања запосленима

број 28

страна 85

100,000.00
1,850,000.00

01 Приходи из буџета

500.000,00

03 Фонд за здравство

1.300.000,00

16 Родитељски динар

50.000,00

190 415

Накнаде за запослене

300,000.00

191 416

Награде и бонуси и остали расходи

200,000.00

192 421

Стални трошкови

193 422

194 423

01 Приходи из буџета

4.000.000,00

16 Родитељски динар

600.000,00

Трошкови путовања
150.000,00

16 Родитељски динар

50.000,00

Услуге по уговору

16 Родитељски динар

16 Родитељски динар

370.000,00
100.000,00
1,270,000.00
620.000,00
650.000,00

Текуће поправке и одржавање
01 Приходи из буџета
16 Родитељски динар

197 426

470,000.00

Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета

196 425

200,000.00

01 Приходи из буџета

01 Приходи из буџета

195 424

4,600,000.00

500,000.00
400.000,00
100.000,00

Материјал
01 Приходи из буџета
16 Родитељски динар

9,280,000.00
2.200.000,00
7.080.000,00

198 472

Накнаде за социјалну заштиту

199 482

Порези,обавезне таксе и казне

50,000.00

200 511

Зграде и грађевински објекти

500,000.00

201 512

Машине и опрема

200,000.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

страна 86

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета

37,905,200.00

03 Фонд за здравство

1,300,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

6,120,000.00

16 Родитељски динар

8,630,000.00

Укупно за функцију 911:

53,955,200.00

ОНБ "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"

11

Услуге културе

820

202 411

Плате и додаци запослених

8,445,600.00

203 412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,519,800.00

204 413

Накнаде у натури

173,400.00

205 414

Социјална давања запосленима

470,000.00

01 Приходи из буџета
04 Сопс. прих. буџ. корисник
206 415
207 416

185.000,00
285.000,00

Накнаде за запослене
Награде и бонуси

208 421

Стални трошкови

209 422

Трошкови путовања
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приход буџ. Кор.

0.00
0.00
2,100,000.00
160,000.00
150.000,00
10.000,00

210 423

Услуге по уговору

211 424

Специјализоване услуге

212 425

Текуће поправке и одржавање

700,000.00

213 426

Материјал

200,000.00

214 482

Порези, обавезне таксе

215 511

Зграде и грађ. објекти

216 512

Машине и опрема

1,200,000.00
0.00

1,000,000.00
200,000.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

217 513

Остала основна средства

218 515

Нематеријална имовина

број 28

страна 87

0.00
600,000.00

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04
Сопствени приходи буџетских корисника
Укупно за функцију 820:

ИЗВОРИ ФИН. ЗА РАЗДЕО 3:
01 Приходи из буџета
01
03
04
07
13
13

Наменска средства буџетских корисника
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода-закуп

16,473,800.00
295,000.00
16,768,800.00

329,633,171.00
3,620,000.00
2,300,000.00
295,000.00
6,120,000.00
5.900.000,00
19,973,870.00

13 Нераспоређени вишак прихода-сам.

1,201,063.00

16 Родитељски динар

8,630,000.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

377,673,104.00

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
01 Приходи из буџета

637,233,986.00

01 Наменска средства буџетских корисника

3,620,000.00

03 Социјални доприноси

2,300,000.00

04 Сопствени приходи буџетских корисника
05 Донације од иностраних земаља

295,000.00
8,674,200.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

10,509,918.00

13 Нераспоређени вишак прихода

15,108,289.00

13 Нераспоређени вишак прихода-закуп

36,973,870.00

13 Нер. вишак прихода-самодопринос

1,201,063.00

16 Родитељски динар

8,630,000.00

УКУПНИ РАСХОДИ:

724,546,326.00

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ
I.

број 28

страна 88

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
Примања буџета општине Жабаљ прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима,
независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања.
Члан 10.
За извршење ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 11.
Назив јединице локалне власти
Општина Жабаљ
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ

Ред.бр.

1
1

2

3

4
5

6

7

8

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти
2
Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из буџета
(осим предшколских установа;
навести назив : установа у области
културе и сл.)
- Туристичка организација Жабаљ
Месне заједнице
Дирекције основане од стране локалне
власти
Укупно за све кориснике буџета на
које се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у
локалној администрацији
Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета-невести називе)
- ЈП „Развој“ Жабаљ

Број
запослених на
неодређено
време

Број
запослених
на одређено
време

3

4

Табела 2.
Укупан број
запослених

5(3+4)

79
0
0
79
13

20
12
7
1
1

99
12
7
80
14

4
4

0
0

4
4

100
44

21
4

121
48

6

1

7

18.12.2013.
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Укупно за све кориснике буџетских
средстава (6+7+8)

број 28

150

страна 89

26

176

Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2014. годину обезбеђују се средства за укупан број запослених на
одређено и неодређено време из предходне табеле.
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Табела 1.
Маса средстава за плате
планирана за 2013.
годину

Маса средстава за плате
планирана за 2014. годину

Ред.бр.

Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти

Буџетска
средства

Остали
извори

Буџетска
средства

Остали
извори

1

2

3

4

5

6

98.335.864
9.770.000

180.000

100.302.582
9.965.400

4

Органи и организације
локалне власти
Установе културе
Остале установе из области
јавних служби (навести
називе: на пр.: установе у
области културе и сл.))
- Туристичка организација
Жабаљ
Месне заједнице

5

Дирекције основане од стране
локалне власти

1
2

3

6

7

8

9

Предшколске установе
Јавна предузећа основана од
стране локалне власти који се
финансирају из јавних
прихода чија је намена
утврђена посебним законом
Остали индиректни корисници
буџета (навести називе)
Укупно за све кориснике
буџетских средстава

3.446.430

3.515.359

3.342.670

3.409.523

27.760.000

5.736.000

6.975.000

149.629.964

28.315.200

6.120.000

6.930.900

5.916.000

152.438.964

6.120.000

Члан 12.
На терет буџетских средстава корисник може преузети обавезе само до износа апропријације утврђене овом
Одлуком.
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Члан 13.
Изузетно, у случају ако се у буџету општине определе актом наменска трансферна средства са другог нивоа
власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања
донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове Одлуке о буџету, локални орган управе
надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. став 5. и став 6. Закона о буџетском систему, на
основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 14.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 15.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном
класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. Овог члана доноси надлежни орган
буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2014.
годину и доставља га Председнику општине на сагласност.
Корисници буџетских средстава су дужни да у року из претходног става доставе локалном органу управе
надлежном за финансије и своје планове набавки за 2014. годину.
Члан 16.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета
треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС број 124/12).
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност
дефинисана Законом о јавним набавкама («Сл. гласник» РС број 124/12).
Члан 17.
У оквиру Плана за извршење буџета, локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност
буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.
Корисници буџетских средстава могу вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје,
које је одредио локални орган управе надлежан за финансије.
Средства распоређена за финансирање издатака буџетских корисника, преносе се на основу њиховог
писменог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним (кварталним) плановима извршења
буџета.
Уз захтев, корисници буџетских средстава су дужни да доставе комплетну докуметацију за плаћање (у
фотокопији).
Планове извршења из претходног става доноси локални орган управе надлежан за финансије, уз сагласност
Председника општине.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених буџетом или су у супротности са
Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 18.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава
промени, износи апропријација издвојени за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на
терет или у корист текуће буџетске резерве.
Решење о промени апропријација из става 1. овог члана, у форми решења, доноси Председник општине.
Директни и индиректни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за
послове финансија, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у
износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација из става 2.овог члана односи се на апропријације прихода из буџета (извор
01), док се апропријације из осталих извора могу мењати без ограничења.
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Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
Председник општине доноси решење да се износ апропријације који није могуће искористити пренесе у
текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које
нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом
одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске
резерве утврђеног чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему .
Члан 19.
Председник општине доноси решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве.
Члан 20.
Председник општине и Општинско веће одговорни су, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење
фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.
Члан 21.
Распоред и коришћење средстава буџета вршиће се у 2014. години по посебном акту (Решењу) који доноси
Председник општине, у оквиру следећих раздела:
-Раздео 1. Скупштина општине, глава 1, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама;
-Раздео 2. глава 2, функција 110 - Извршни и законодавни органи финансијски и фискални послови и спољни
послови-Канцеларија за младе, економске класификације 423-услуге по уговору;
-Раздео 2. глава 3, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту-Канцеларија за
инклузију Рома, економска класификација 465-остале донације дотације и трансфери;
-Раздео 2. глава 5, функција 111 - Извршни и законодавни органи, економска класификација 481- Дотације
невладиним организацијама;
-Раздео 2. глава 5, функција 840 - Верске и остале услуге заједнице, економска класификација 481- Дотације
невладиним организацијама;
-Раздео 2. глава 6, функција 830 - Услуге емитовања и издаваштва, економска класификација 423- Услуге по
уговору;
-Раздео 2. глава 7, функција 620 - Развој заједнице - ЈКП „Чистоћа“, економска класификација 451Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
-Раздео 2. глава 8, функција 620 - Развој заједнице - ЈКП „Водовод општине Жабаљ“, економска
класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама;
- Раздео 2. глава 9, функција 620 - Развој заједнице-ЈКП „Услуге и одржавање“
-Раздео 2. глава 10, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту-Центар за
социјални рад „Солидарност“, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџетаједнократне помоћи;
-Раздео 2. глава 11, функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом
месту-Штаб за избеглице, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета и 481дотације невладиним организацијама-Црвени крст општине Жабаљ;
-Раздео 2. глава 12, функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту, економска класификација
463- Донације и трансфери осталим нивоима власти и 464-дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања;
-Раздео 2. глава 16, функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту, економска класификација
423-услуге по уговору и 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета;
-Раздео 2. глава 17, функција 820 - Услуге културе некласификоване на другом месту, економска
класификација 481- Дотације невладиним организацијама;
-Раздео 2. глава 18, функција 810-Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481- Дотације
невладиним организацијама;
-Раздео 2. глава 19, функција 140 - Основно истраживање, економска класификација 411-плате и додаци
запослених, 412-социјални доприноси на терет послодавца, 421-стални трошкови, 423-услуге по уговору,
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424-специјализоване услуге, 426-материјал, 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, 481-дотације
невладиним организацијама;
-Раздео 2. глава 20, функција 140- Основно истраживање, економска класификација 421-стални трошкови,
422-трошкови путовања, 423-услуге по уговору, 424-специјализоване услуге, 425-текуће поправке и
одржавање, 426-материјал, 444-пратећи трошкови задуживања, 481-дотације невладиним организацијама,
482-порези, обавезе таксе и казне, 512-машине и опрема, 515-нематеријална имовина;
-Раздео 2. глава 21, функција 140-Основно истраживање, економска класификација 424-специјализоване
услуге;
-Раздео 3. глава 5, функција 560-Буџетски фонд за заштиту животне средине, економска класификација 423услуге по уговору, 424-специјализоване услуге, 426- материјал, 481- Дотације невладиним организацијама и
485-накнада штете за повреду;
-Раздео 3. глава 7, функција 320-Услуге противпожарне заштите-Буџетски фонд за ванредне ситуације и
заштиту од пожара, економске класификације 423-услуге по уговору, 425-текуће поправке и одржавање, 481дотације невладиним организацијама и 484-накнада штете од елементарних непогода;
Корисницима буџетских средстава из алинеја 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19 и 20. става 1. овог члана,
преносе се средства на основу поднетог писменог захтева, у складу са усвојеним програмима рада
корисника.
Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (фотокопију), као и да на
крају буџетске године поднесу писане извештаје о утрошеним средствима која су им пренета, односно да са
становишта поштовања начела законитости и целисходности располагања, оправдају трошење средстава.
По истеку фискалне године индиректни корисници буџетских средстава вратиће у буџет средства која су им
пренета у складу са актом о буџету, а нису утрошена, по поступку утврђеном посебним правилником који ће
донети локални орган управе надлежан за послове финансија.
Распоред средстава од закупа пољопривредног земљишта у државној својини, а у складу са нацртом
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Жабаљ у 2014.
години је приказан кроз табеле - ПРЕГЛЕД ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА:

конто

1. Председник општине и општинско веће
намена

износ

Наводњавање пољопривредног земљишта

10.000.000,00

наводњавање пољопривредног земљишта

10.000.000,00

Обележавање парцела државног земљишта
424
обележавање парцела државног земљишта
Уређење атарских путева
424
уређење атарских путева
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
424
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Утврђивање постојања опасних и штетних материја у
пољопривредно земљиште

3.000.000,00

Утврђивање постојања опасних и штетних
материја у пољопривредно земљиште

3.000.000,00

424

424

Укупно

конто

2. Месна заједница Жабаљ
намена

извор

13

13
13
13

13

17.000.000,00

износ

Извор
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Одводњавање пољопривредног земљишта

10.473.870,00

одводњавање пољопривредног земљишта

10.473.870,00

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

1.000.000,00
300.000,00
700.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
12.973.870,00

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

износ
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

Извор

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

износ
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

Извор

износ
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

Извор

424

5. Месна заједница Госпођинци
конто
намена
Уређење атарских путева
424
уређење атарских путева
Уређење и опремање противградне службе
424
уређење и опремање противградне службе
424
уређење и опремање противградне службе
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
424
Претварање необрадивог у обрадиво земљиште
Укупно

13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13

13
13
13
13

13
13
13
13
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Члан 22.
Сви корисници буџета општине Жабаљ (директни, индиректни, трансфери и фондови), да би законито
преузели обавезе за расходе економских класификација 425 - текуће поправке и одржавање, 511 - зграде и
грађевински објекти и 512 - машине и опрема, чија вредност прелази износ од 100.000,00 динара
(словима:стохиљададинара), морају претходно поднети писмени Захтев Председнику општине, ради давања
писмене сагласности, као неопходан услов за преузимање обавезе.
Обавеза из предходног става, код ЈП „Развој“ због природе делатности, односи се и на расходе економских
класификација 423 - услуге по уговору и 424 - специјализоване услуге, чија вредност прелази износ од
100.000,00 динара (словима:стохиљададинара).
Корисници буџета општине Жабаљ (директни, индиректни, трансфери и фондови) у поступку прибављања
сагласности из става 1. и 2. овог члана, дужни су да локалном органу управе надлежном за послове
финансија доставе примерак писменог захтева за давање сагласности упућеног Председнику општине, у
циљу контроле динамике трошења буџетских средстава у складу са остварењем прихода.
Члан 23.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација, за преузимање обавеза и њихову верификацију, одговорни су руководиоци,
односно одговорна лица буџетских корисника.
Орган локалне управе који је надлежан за послове финансија спроводи интерну контролу законитости и
оправданости поднетих докумената за плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из
ове одлуке, финансијских планова, програма и утврђених квота (утврђених тромесечним плановима
извршења буџета) за сваког буџетског корисника.
Ако се интерном контролом у смислу става 2. овог члана утврди да се средства не користе законито и
наменски, локални орган управе надлежан за послове финансија упозориће корисника буџетских средстава
о уоченом недостатку, као и надлежни орган Општине, и предложити стопирање извршења поднетог захтева
за плаћање.
Локални орган управе надлежан за послове финансија је у обавези да редовно прати извршење буџета и
најмање двапут годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 24.
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена Одлуком само за намене за које су им
по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета (наменски карактер средстава).
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном
законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Корисници буџетских средстава, који одређене расходе извршавају из средстава буџета и из других извора
прихода, обавезни су да измирење тих расхода врше прво из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2013.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току
2013.године, преносе се у 2014. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених
апропријација овом одлуком.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку вредности
нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе
средстава за рад.
Члан 26.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ,
средства се враћају у буџет општине.
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Члан 27.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних
судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације
која је намењена за ову врсту расхода.
Члан 28.
Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати код
банака или других финансијских организација, у складу са Законом.
Уговор из става 1. Овог члана закључује Председник општине.
Председник општине је одговоран за ефикасност и сигурност инвестирања из става 1. овог члана.
Скупштина општине овлашћује Председника општине, да за финансирање дефицита текуће ликвидности,
који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, може спровести
поступак задужења Општине у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“
број 61/05, 107/09 и 78/11).
Члан 29.
Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет
погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. Овог члана враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.
Члан 30.
Буџетски корисници су дужни да на захтев локалног органа управе надлежног за послове финансија, ставе
на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укуључујући и приходе које остваре
обављањем услуга.
Члан 31.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибаљеном
мишљењу Министарства финансија Републике Србије.
Члан 32.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекција за 2015. и
2016. годину, Министарства финансија и привреде, расходе из групе конта 45-451-Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, за 2014. годину треба планирати са смањењем од 30%
износа који је опредељен буџетом за 2013.годину.
Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“ број 25/2011, 3/2013,
11/2013, 18/2013, 20/2013 и 25/2013), планирани расходи групе 45-451-Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама (ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Водовод општине Жабаљ“, ЈКП „Услуге и одржавање“
и Фонд за развој пољопривреде) износе 49.096.100,00 динара.
Ниво субвенција општине Жабаљ за 2014. годину, у односу на поменуто Упутство, износи 34.367.270,00
динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Корисници буџетских средстава до 31. Децембра 2014.године пренеће на рачун извршења буџета сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014.години, која су тим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2014.годину.
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Члан 34.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“, а
примењиваће се од 01.01.2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број:401-788/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
др Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 7, а у вези са чланом 17. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине
Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012), а у вези Протокола о заједничкој сарадњи – партнерству и потреби
реализације пројекта „Мрежа центара за развој предузетништва и прекограничну сарадњу“ у склопу IPA
програма ЕУ Хрватска - Србија 2007-2013 grant EU action 2012/308-632 Скупштина општине Жабаљ на
својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
У циљу развоја предузетништва на територији општине Жабаљ и развоја прекограничне сарадње општине
Жабаљ оснива се Фонд за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине Жабаљ (у даљем тексту:
Фонд).
Члан 2.
Назив Фонда је: Фонд за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине Жабаљ.
Фонд је правно лице.
Седиште Фонда је у Жабљу Николе Тесле 45.
Члан 3.
Задаци Фонда:
 праћење, проучавање и импелементација европских интеграционих процеса и изградња и јачање
институционалних капацитета општине
 остваривање привредне, научне, образовне и културне сарадње са европским градовима и регијама и
њиховим институцијама
 успостављање и јачање партнерства на релацији национални-регионални-локални ниво
 бржи укупни раст и развој сектора малих и средњих предузећа и предузетника и развој
предузетничке економије, заснован на знању и иновативности, која треба да створи снажан,
конкурентан сектор малих и средњих предузећа и предузетништва и да значајно допринесе
побољшању животног стандарда грађана општине Жабаљ.
Члан 4.
Претежна делатност Фонда је :
7022 консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Осим претежне делатности Фонд може обављати и друге Законом прописане делатности укључујући и
делатности спољнотрговинског промета.
Члан 5.
Ради остваривања задатака из члана 3. и делатности из члана 4. ове Одлуке Фонд врши следеће послове:
 обавештава и анимира локалну саомуправу и друге заинтересоване актере о приступу финансијским
и другим видовима помоћи које приужају фондови, агенције и институције (Европске уније,
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Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и друго) и активности везане за коришћење
европских развојних и структурних фондова као и помоћи ЕУ
сарадње са међународним, европским и регионалним органима и институцијама
јачања процеса регионалне, привредне, научне, образовне и културне сарадње
остварење сарадње на међународном, региналном и локалном нивоу са потецијалним инвеститорима
за локални развој
иницира и предлаже мере подстицања бржег и ефективни развој предузетништва, повећања броја
малих и средњих предузећа и предузетника, смањења броја незапослених, смањења сиромаштва,
подизања нивоа предузетничке културе, унапређења конкурентности на домаћем и иностраном
тржишту малих и средњих предузећа и радњи, повећања извоза и побољшања спољнотрговинског
биланса и подизања нивоа менаџерских знања и вештина
сарадња са научним институцијама у вези послова Фонда
развија институционалну информатичку инфраструктуру неопходну за подршку локалном развоју
припрема и реализује програм едукација оспособљавања, пословним информација и консалтинга у
областима пословног права, финансија пословног планирања, маркетинга, менеџмента, пословне
комуникације и електронског пословања и слично;
обавља и друге послове за рализацију основних циљева Фонда
Члан 6.
Извори финансирања Фонда су:
- средства из буџета општине Жабаљ,
- средства из буџета Републике Србије,
- средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине,
- средства прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица и
- друга средства остварена у складу са законом.
Члан 7.
Средства Фонда воде се на рачуну код Управе за јавна плаћања - Филијала Нови Сад.
Члан 8.
Средства Фонда се троше на основу финансијског плана, а у складу са одредбама Статута Фонда.
Члан 9.
Органи Фонда су Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 10.
Управни одбор Фонда је орган управљања Фондом.
Управни одбор има председника и два члана.
Председник Управног одбора Фонда заступа и представља Фонд.
Председника и чланове Управног одбора Фонда именује и разрешава Скупштина општине
мандатни период од четири године.

на

Члан 11.
Управни одбор Фонда:
- доноси Статут Фонда,
- доноси годишњи програм рада и финансијски план Фонда,
- усваја годишњи извештај о раду Фонда и исти доставља Скупштини општине на разматрање,
- одлучује о расподели средстава Фонда по критеријумима и условима утврђеним Статутом и
програмом Фонда,
- обавља послове у вези за спровођењем конкурса за доделу средстава,
- образује комисије у циљу реализације појединих задатака из надлежности Фонда и
- обавља друге послове утврђене Статутом Фонда.
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Члан 12.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине Жабаљ на мандатни
период од четири године.
Члан 13.
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада Управног одбора Фонда, као и преглед финансијске
документације из области рада Фонда.
Члан 14.
Сагласност на Статут Фонда, годишњи програм рада и финансијски план Фонда, даје Скупштина општине.
Члан 15.
Статутом Фонда уређују се нарочито:
- циљеви, организација и начин пословања Фонда,
- надлежност и рад органа Фонда,
- заступање и представљање Фонда,
- изглед, садржина и начин употребе печата,
- начин обављања стручних, административних и финансијско-техничких послова и
- друга питања од значаја за рад и пословање Фонда.
Члан 16.
Стручне и административне послове за потребе Фонда обављају надлежне службе Општинске управе.
Члан 17.
До именовања Управног одбора његове послове и овлашћења вршиће привремени Управни одбор у
следећем саставу:
1. Јадранка Ненад, председник,
2. Љупчо Стојчевски, члан,
3. Славко Симеуновић, члан.
Привремени Управни одбор је у обавези да донесе статут Фонда и достави га Скупштини општине на
сагласност најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Мандат привременог Управног одбора траје до именовања Управног одбора од стране Оснивача у складу са
чланом 9. ове одлуке, а најкасније до давања сагласности Оснивача на Статут Фонда.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број:022-193/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник републике Србије број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС , 50/2013 и 98/2013) и на
основу члана 39. став 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012)
Скупштина општине Жабаљ на 16. седници, дана 18.12.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 21 У НАСЕЉУ ЖАБАЉ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ који је израђен од
стране "АТЕЉЕ" Д.О.О., Темерин, Новосадска 348, под бројем Е-52/2013
Члан 2.
План детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ састоји се из текстуалног и графичког дела:
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА:
I. УВОД
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
1.2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
1.4. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
1.4.1.
БИЛАНС ПОВРШИНА
2.1.1
ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ
2.1.2
УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛЕ
1.5. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
1.6. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
1.7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ , КОМУНАЛНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
II.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И
ЗОНАМА
2.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
2.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛОМ
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
2.1.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ 463
2.1.2.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.2.3. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.2.4. ЕЛЕКТРОЕМЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.2.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.2.6. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.2.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
III. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
3.1. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
3.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
3.3. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
3.4. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ КРЕТАЊА
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ДЕЦЕ, СТАРИХ И ХЕНДИКЕПИРАНИХ ОСО
3.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
IV. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ
СЕКТОРА
V. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРАДВИЂЕНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
VI. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:
1. ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
2. КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНЦОМ ПЛАНА
И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
4. РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ
ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА СА НИВЕЛАЦИЈОМ КОТА
УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
5. ТРАСЕ И КОРИДОРИ ЗА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ
6. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА
7. СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ДИСПОЗИЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
Члан 3.
Саставни део ове одлуке је текстуални део План детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ и
исти се објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“.
План детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ се у целости објављује у електронском
облику и доступан је путем интернета.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-69/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО БЛОКА 21 у
к.о. Жабаљ (парцела 463)
I. УВОД
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике Србије", број 72/2009,
81/09-исправка , 64/10-Одлука УС, 24/11 и 121/2012, 42/13, 50/13), члана 9. став 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животни средину ( “Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10) и члана 39. тачка 6.
Статута општине Жабаљ («Службени лист општине Жабаљ» број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ,
по прибављеном мишљењу Комисије за планове број 06-105/2013-I од 14.08.2013. године на 13. седници
одржаној 26.08.20113. године Скупштина општине Жабаљ доноси Одлуку о приступању изради Плана
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детаљне регулације за део блока 21 у Жабљу , број 401-527/2013-I, од 26.08.2013. године (у даљем
тексту: План).
Саставни део ове Одлуке је : Решењe Општинске управе општине Жабаљ, Службе за урбанизам, заштиту
животне средине , имовинске и стамбено-комуналне послове , број 35-25/2013-III-01 од дана 26.08.2013.
године, да се не израђује стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу
Жабаљ – парцела 463 у к.о. Жабаљ на животну средину.
По прибављеном Мишљењу Комисије за планове којим је одређен обим и начин израде Плана детаљне
регулације, приступа се изради Плана детаљне регулације за део блока број 21 – парцела 463 у насељу
Жабаљ .
План је израђен у складу са Генералним планом насеља Жабаљ и чланова 27, 28, 29, 30, 31 и 34 Закона о
планирању и изградњи (Сл. гласник број 72/2009 и 24/11).
Циљ израде овог Плана је да се омогући изградња индивидуалне стамбено-пословне зграде на датој парцели,
према потребама у насељу, а на основу дугорочне пројекције развоја и просторног уређења као и правила
уређења и грађења у делу блока 21 , односно на парцели 463 у к.о. Жабаљ.
За носиоца израде одређено је предузеће Д.О.О.”Атеље” из Темерина,Новосадска бр 348.
Уважавајући услове који су дефинисани кроз Генерални план за насеље Жабаљ , која се односе на
грађевинскo područje, Д.О.О.”Атеље” приступио је изради Плана, а у циљу стварања планског основа за
реализацију изградње на парцели 463.
Планом ће се одредити, односно ближе разрадити могућности које пружа парцела 463 ; трасе, коридори и
капацитети за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру; планиране
намене
површина; регулационе линије и грађевинске линије; нивелационе коте јавних и осталих
површина; правила уређења и правила грађења .
На основу прибављених подлога , прикупљених податка са терена, одређених програмских циљева,
прибављених претходних услова и сагласности јавних предузећа и надлежних служби , те дефинисаних
интереса за привођење намени датог простора, урађена је анализа и оцена стања и процена развојних
могућности и дати су циљеви уређења и изградње на парцели 463 у оквиру централних садржаја.
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Одлуком о програму уређивања грађевинског земљишта Наручиоца , а у сагласности са Одлуком о изради
Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ – парцела 463 у насељу Жабаљ, приступа
се изради Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ – парцела 463 у Жабљу .
Плански основ за израду Плана је Генерални план Жабља.
Тема овог елабората је План детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ – парцела 463
Жабљу ( у даљем тексту План).

у

ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
За потребе израде Плана коришћене су следеће подлоге: Катастарско-топографски план у размери Р 1:500 и
Копија плана у размери Р 1:2880 оверена од стране Службе за катастар непокретности општине Жабаљ, као
и Препис листа непокретности за предметне парцеле. Надаље као основа за израду Плана послужио је увид у
Генерални план за насеље Жабаљ који је добијен од надлежне општинске службе. Осим тога, као основ за
израду Плана такође је послужио и Концепт за израду Плана детаљне регулације.
1.2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Овим Планом ће бити обухваћена парцела 463 у к.о. Жабаљ , као и део парцеле 462- парцела улице Николе
Тесле.
Обухват Плана је одређен координатним тачкама .
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Овим Планом је одређена површина обухвата од 00 ха 10 а 26 м2 и у обухват је ушла парцела 463 и део
парцеле 462, у к.о. Жабаљ. Ова парцела је ушла у обухват на основу Генералног плана за Жабаљ којим је
одређена намена парцеле за централне сдржаје .
Граница обухвата представља линију која креће од тачке К1 на североисточној страни обухвата. Од тачке
К1 се линија обухвата протеже према југоистоку до тачке К2. Од тачке К2 линија обухвата креће до тачке
К3 према југозападу. Од тачке К3 линија обухвата се креће даље према југозападу до тачке К4, одакле се
ломи према северозападу до тачке К5. Од тачке К5 линија обухвата се протеже према северозападу до тачке
К6 и тиме се затвара линија обухвата Плана.
Простор у обухвату Плана се граничи на северној страни са парцелама 464/1 , на истоку са парцелама 462 –
улица Николе Тесле и на југу са парцелама 523.
СПИСАК КООРДИНАТНИХ ТАЧАКА
K tacka
x
y
K1
7426979,2513 5026179,1988
K2
7426982,1691 5026168,3208
K3
7426957,7300 5026162,0100
K4
7426897,8600 5026146,5500
K5
7426894,7700 5026158,4900
K6
7426954,8200 5026173,2100
1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Овим Планом је обухваћен део блока 21 у ко. Жабаљ, парцела 463 , чији је власник Општина Жабаљ и део
парцеле 462 – коридор улице Николе Тесле.
Јавно грађевинско земљиште формирмирају следеће парцеле:
1. део парцеле :
- 462
површине 00 ха 02 а 89 м2
Остало грађевинско земљиште формирмирају следеће парцеле:
2. парцела :
- 463
површине 00 ха 07 а 37 м2
Површина обухвата је :
00 ха 10 а 26 м2
Подручје обухвата Плана је дефинисано као јавно и као остало грађевинско земљиште. Јавно грађевинско
земљиште чини улични појас и јавно зеленило. Овај део земљишта ће се наћи у функцији на којој ће се
градити приступне саобраћајне површине до коридора саобраћајница, као и комуналне инфраструктуре и у
свему задовољавати функцију и потребе јавног земљишта . На том потезу ће се налазити планирани
прикључци на инфраструктурне објекте .
На делу јавног грађевинског земљишта у коридору улице Никола Тесла , а испред парцеле 463 , налази се
аутобуско стајалиште које ће се задржати .
Остало грађевинско земљиште чини грађевинска парцела број 463 ко Жабаљ, која ће се Планом наменити
за изградњу индивидуалног стамбено-пословног објекта : у приземљу предвидети изградњу пословног
простора , а на првом спрату и на подкровљу предвидети изградњу четири стамбене јединице. У дворишном
делу парцеле треба предвидети изградњу гараже за четири возила, као и два паркинг места за потребе
пословног простора по критеријуму једно паркинг место за 70 м2 пословног простора. Једно паркинг место
за пословни садржај се обезбеђује на јавној површини на постојећем паркингу у улици Николе Тесле.
Организација простора кроз План ће се извршити према потребама Инвеститора , као и према
урбанистичким показатељима који су прописани Генералним планом за насеље Жабаљ, односно за блок 21
за дату намену.
Овим Планом није предвиђена парцелација и препарцелација јавног, односно осталог
земљишта.

грађевинског
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1.4. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
На основу увида у Генерални план насеља Жабаљ парцела која је у обухвату Плана налази се у блоку 21 .
Намена блока 21 у коме се налази парцела 463 према Генералном плану је следећа:
 намењује се за централну зону насеља , централни парк и пешачку зону, комплекс предшколске установе,
основне и средње школе, индивидуално и колективно становање , радне комплексе , међумесну
аутобуску станицу, зелену пијацу, гасну мерно-регулациону станицу за широку потрошњу, и припадајуће
улице. Изградња и уређење овог блока мора да се врши на основу услова из претходно израђеног
регулационог плана и одговарајућих урбанистичких пројеката за поједине садржаје. До доношења овог
регулационог плана за овај блок може се изузетно дозволити делимична реконструкција, адаптација и
санација постојећих објеката , стим да се врши у постојећим габаритима. Повећање постојећих
габарита је могуће само у случајевима обезбеђења основних санитарно-хигијенских и функционалних
услова и не може бити веће од 10% од габарита постојећег објекта.
Сходно планираној намени и функцији , посматрани простор можемо окарактерисати на следећи начин:
- ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Овај простор обухвата део парцеле 462-коридор улице Николе Тесле.
- ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Овај простор обухвата парцелу 463. На парцели 463 се предвиђа изградња индивидуалне стамбено-пословне
зграде .
1.4.1. БИЛАНС ПОВРШИНА
Јавно грађевинско земљиште :
1. коридор улице :
површина 00 ха 02 а 89 м2
Остало грађевинско земљиште :
2. неизграђено градско грађевинско земљиште: површина 00 ха 07 а 37 м2
укупно обухват Плана:

00 ха 10 а 26 м2

Индекс заузетости и индекс изграђености:



индекс заузетости
индекс изграђености

30 %
0,9

1.4.2. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ
Подела на просторне целине се огледа у подели функционалних садржаја.
Планом је предвиђена изградња на парцели 463, која представља остало грађевинско земљиште.
Парцела 463 ће се користити да се на њој изгради индивидулна стамбено-пословна зграда према условима
које омогућава величина и ширина парцеле.
1.4.3. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛЕ
Услови за образовање грађевинске парцеле су одређене Генералним планом за насеље Жабаљ , стим да
грађевинска парцела за стамбено-пословну намену мора бити довољна да прими све садржаје који су
условљени конкретним захтевом, као и пратеће садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса изграђености
(максимално 0,9) и индекса заузетости земљишта (максимално 30%). Површина парцеле је 00 ха 07 а 37 м2,
а ширина парцеле је 11,58 м.
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1.5. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
 Регулационе линије
Планом су дефинисани елементи хоризонталне и вертикалне регулације саобраћајних површина и објеката
у обухвату Плана . У Плану за део блока 21-парцела 463 у оквиру обухвата постојећа регулација
представља границе парцеле 463 према парцели 462 у К.О.Жабаљ .
1. Грађевинске линије
Грађевинске линије су одређене на графичким прилозима и представљају линије од којих ће се вршити
изградња објеката на грађевинском земљишту. У овом случају грађевинска линија се поклапа са
регулационом линијом према парцели 462-коридор улице Николе Тесле, као и са граничном линијом између
парцела 463 и 523. Северна грађевинска линија је удаљена од северне границе парецеле за 3,00 м , како је
одређено Генералним планом за Жабаљ.
 Елементи обележавања
Подлога за одређивање елемената обележавања је катастарско-топографски план у размери 1:500 , на коме је
извршено уношење неопходних података. Елементи обележавања на геодетској подлози су дати у графичком
делу Плана и представљају координатне тачке којима је одређен обухват Плана , као и удаљености
грађевинских линија од координатних тачака . Такође су одређени углови који омогућавају обележавање
грађевинских линија на терену.
1.6. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Предметна локација налази се у грађевинском реону на надморској висини од 79,24 нм до 79,60 нм. На самој
локацији постоји одређена денивелација са тенденцијом пада терена од северозападне границе парцеле
према североисточној страни.
Као подлога за израду нивелационог плана послужио је катастарско топографски план у размери Р – 1:500
. Основни принцип нивелације овог комплекса је да се обезбеди минимални пад поплочаних површина
према зеленилу, што ће омогућити одвођење падавинских вода са путева и пешачких стаза.
Коте пода приземља објекта ће се прилагодити постојећој коти тротоара и ново-нивелисаном терену и
износиће 15 цм од коте тротоара, односно 79,65 нм.
Нивелационим планом дате су :
 коте нивелете осовине саобраћајнице
 падови нивелете
 коте темених тачака на споју путних прикључака на јавну саобраћајну површину
 коте пода приземља будућих објеката 79,65 нмв.
1.7. ТРАСЕ , КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
У обухвату Плана , постоји већ формиран коридор за вођење саобраћајне и комуналне инфраструктуре у
коридору улице Николе Тесле на парцели 462, која је јавно грађевинско земљиште.
Капацитети инфраструктурних објеката су одређени на основу будуће потребе у стамбено-пословном
објекту.
II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Градња на парцели 463 може се реализовати на основу услова из овог Плана. При пројектовању и грађењу
објеката високоградње, као и објеката инфраструктуре придржавати се одредби техничких прописа и
услова који регулишу конкретну област.
 увид у Генерални план:
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3.2. ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ СА МРЕЖОМ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА
Друштвени центри у просторној структури насеља представљају тачке концентрације једне или , по
правилу , више централних функција , те самим тим и места концентрације људи, кретања и објеката.
Овим просторима се стога , у планирању будуће просторне организације насеља , поклања изузетна пажња
јер од њиховог просторног размештаја , структуре и нивоа планираних функција , објеката предвиђених за
реализацију планираних садржаја, те планиране мреже система друштвених центара , у великој мери
зависи функционисање будућег насеља.
У функционалној структури насељских центара највеће учешће имају терцијарне делатности и
делатности намењене задовољавању тзв. јавних потреба. Ове делатности ће у будућем животу насеља
имати све значајније место и по разноврсности и по броју и потребним капацитетима својих објеката.
Номенклатура и капацитети ових садржаја намењених опслуживању становништва из насеља и региона
су одређени на бази одређених норматива и регистрованих специфичних природних и створених услова који
владају у овом подручју, и на бази оних који ће се тек јавити у планском или постпланском периоду. С друге
стране , тенденција убрзаног развоја ових делатности, чини да усвојене програмске поставке , у вези
номенклатуре и капацитета садржаја , имају само привремен и оријентациони карактер. Ова њихова
особина захтева да ови садржајибуду третирани у простору на крајње флексибилан начин.
Функционалној диференцијацији наведених делатности одговара и одређена просторна диференцијација.
Наиме , док неке од њих јасно испољавају потребу за крајњом дисперзијом у урбаном подручју, ради
остваривања што тешњег контакта са својим корисницима ( дечије установе, и основне школе на пр.),
друге активности испољавају тенденцију за крајњом концентрацијом ( државна управа, култура и сл.) На
овакву њихову диференцијацију одлучујућу улогу има карактер саме делатности и периодичност њеног
коришћења. Уколико је коришћење одређених садржаја учесталије, потребна је њихова већа дисперзија у
ткиву насеља, и обратно.
Генералним планом Жабља даље се развија постојећи систем друштвених центара тако да се постојећа
мрежа центара допуњује новим центрима , а постојећи центри обогаћују новим садржајима или се из њих
елиминишу функције које по својој природи не припадају центрима. На тај начин обезбеђује се равномерна
покривеност подручја насеља функцијама и успоставља нова хијерархија центара према карактеру и нивоу
централитета функције у њима:
• примарни центар
• секундарни центар
• специјализовани центри
Примарни центар је уствари постојећи центар насеља који се формирао у дугом временском периоду у
одређеном простору.


Примарни центар

Центри насеља су најдинамичнији и највиталнији делови простора насеља и , по правилу , његови
најстарији делови. Њихов развој и трансформације су непрекидан и врло сложенпроцес који , у најширем
могућем смислу одражава све промене кроз које друштво пролази. Просторни одраз ових промена на
центре насеља може бити у карактеру, програмима и садржају центра, при чему се у истом или делимично
измењеном физичком изгледу центра мења намена простора и објеката, а може бити усмерен и на
значајније физичке трансформације , при којима долази до изградње нових објеката, доградње и
ревитализације старих објеката, рушења дотрајалих објеката , грађења нове инфраструктуре и сл.
Примарни центар насеља Жабаљ обухвата подручје данашњег градског центра са обе стране улице Николе
Тесле између раскрсница са улицама Светог Николе и Генерала Милутиновића и током развоја није мењао
положај , те представља и историјски центар (блок бр.21).Функционалнаанализа центра указала је на
присуство садржаја непримерених овој зони , као и на одсуство садржаја који би повећали степен
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атрактивности овог историјски-културног и , по примарној функцији центра, високо вредног урбаног
простора.
Из тих разлога у поступку планирања будућег развоја и просторне организације ове зоне пошло се од
следећих циљева:
• заштита евидентираних непокретних културних добара
• унапређење и заштита амбијенталних вредности овог простора
• елиминација садржаја непримерених овој зони
• увођење садржаја који ће повећати степен атрактивности овог подручја
• елиминација непотребног моторног саобраћаја и његово преусмеравање на ободне делове центра,
обезбеђење потребног простора за моторни саобраћај у мировању
• озелењавање зоне центра са примарним циљем подизања амбијенталних вредности центра и
обезбеђивања безбедног кретања пешака.
Заштита евидентираних непокретних културних добара у зони примарног центра вршиће се у складу са
одредбама Генералног плана датим у поглављу 4.2 Зоне заштите непокретних културних добара.
Активности на унапређењу и заштити амбијенталних вредности овог простора захтевају претходно
дефинисање жељеног каркатера овог амбијента кроз израду студија и конкурса за уређење централне зоне
, те након тога израду одговарајуће , законом предвиђене , урбанистичке документације. Генералним
планом се, с обзиром на његов превасходно стратешки ниво , те на сложеност и осетљивост ове
проблематике, не могу давати детаљна решења у наведеном смислу, осим у делу који се односи на
дефинисање инфраструктуре, система озелењавања, структуре централних
функција и општих
урбанистичких услова за изградњу објеката и уређење простора.
Израда наведених студија и конкурса треба да омогући дефинисање урбане форме ове зоне у целини, што
подразумева утврђивање изгледа улица, стаза, линеарних праваца, дефинисање токова свих врста,
утврђивање нодалних тачака ( кључне , жижне тачке кретања), посебних урбанистичких обележја и
маркацијаизузетних просторних вредности.Коначни циљ ових решења треба да буде у успостављању
хармоничног односа површина, форми и намене, чиме ће постојеће изузетне вредности овог простора
коначно доћи до изражаја.
Основна карактеристика примарног центра у функционалном смислу биће у концентрацији терцијарних и
јавних делатности , које су од интереса за општину и насеље.У оквиру овог центра биће заступњено и
мешовито становање. На тај начин основна функционална одлика овог центра биће у његовој израженој
полифункционалности.
У зони примарног центра не могу се лоцирати делатности које буком, загађењем ваздуха, воде и земљишта
, те великим обимом транспорта , негативно утичу на животну средину ( индустрија, пољопривредна
производња, складишта и сл.)
Елиминацијом непотребног моторног транзитног саобраћаја из зоне примарног центра и његовим
преусмеравањем на ободне делове насеља и центра , постићи ће се повећање безбедности кретања пешака,
хуманији простор, побољшање аудио-визуелних карактеристика зоне, смањење укупног загађења, те на
основу свега наведеног и повећање атрактивности овог простора.
Систем озелењавања , утврђен Генералним планом Жабља такође ће утицати на повећање укупних урбаних
вредности овог простора. Озелењавање централне градске зоне вршиће се првенствено уређењем зелених
површина намењених јавном коришћењу као што су паркови, скверови, улично зеленило и зелене површине
око објеката намењених јавном коришћењу.
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5.1. ОПИС БЛОКОВА
Блок 21 налази се у грађевинском реону насеља Жабаљ и намењује се за централну зону насеља , централни
парк и пешачку зону, комплекс предшколске установе, основне и средње школе, индивидуално и колективно
становање , радне комплексе , међумесну аутобуску станицу, зелену пијацу, гасну мерно-регулациону
станицу за широку потрошњу, и припадајуће улице. Изградња и уређење овог блока мора да се врши на
основу услова из претходно израђеног регулационог плана .
( непотребно изостављено)
Из наведеног произилази да у Генералном плану постоји плански основ да се у блоку 21 , на парцели 463 у
ко Жабаљ , приступи изради Плана детаљне регулације за парцелу 463.
У поступку израде Плана детаљне регулације за део блока број 21 у к.о. Жабаљ ( парцела 463) затражени су
сви потребни претходни услови од органа, организација и институција који су од утицаја на израду Плана .
Сви добијени претходни услови уграђени су у План.
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
Правила уређења и правила грађења ће се обрадити за јавно грађевинско земљиште , односно за парцелу 462
и за остало грађевиско земљиште , односно за парцелу 463.
2.1.1. ПРАВИЛА
ЗЕМЉИШТУ

УРЕЂЕЊА

И

ПРАВИЛА

ГРАЂЕЊА

НА

ЈАВНОМ

ГРАЂЕВИНСКОМ

Правила уређења и правила грађења се одређују овим Планом детаљне регулације , стим да се правила
темеље на правилима која су прописана Генералним планом.
2.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
2.1.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ 463
Предметна парцела се налази у централној зони насеља. Површина парцеле је 00 ха 07 а 37 м2. Ширина
парцеле је 11,58 м. На парцели таквих карактеристика према Генералном плану је могућа изградња
индивидуалне стамбене зграде ( стамбено-пословне, пословно-стамбене или пословне). Дозвољена
спратност за такве објекте је П+1+Пк.
Ценећи карактеристике парцеле , као и положај и величину суседних објеката и могућност прилаза парцели,
могуће је постављање објекта на јужну границу парцеле , односно изградња новог објекта који се наслања
на суседни објекат својом јужном страном.
 Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле.
Максимално дозвољен индекс заузетости на грађевинској парцели у централној зони за индивидуалну
стамбену зграду је 30 % , а максимални индекс изграђености грађевинске парцеле је 0,9.
 Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Овим Планом се одређује максимална спратност индивидуалног стамбено-пословног објекта
максимална висина објекта до венца је 10,60 м.


П+1+Пк, а

Правила грађења стамбено-пословне зграде

Простор у обухвату Плана се , сходно својим карактеристикама, намењује функцији за становање са
пословним простором.
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У објекту је могуће изградити следеће садржаје:

у приземљу објекта пословни простор за тихе делатности

на првом спрату и подкровљу четири стана адекватне структуре
Осим објекта стамбено-пословне намене , на парцели ће се изградити објекат који је намењен за четири
гараже, као и паркинг место за два возила за потребе пословног простора., док ће се трећи паркинг
обезбедити на јавној површини у складу са Претходним условима Ј.П.”Развој” Жабаљ.
Спратност објекта је П+1+Пк, стим да је висина објекта од тротоара до венца објекта 10,60 м.
Висина помоћног објекта ја спратности П, и максималне висине до 3,00 м од коте тротоара до венца објекта.
Међусобна удаљеност главног и помоћног објекта је минимално 4,00 м.
Удаљеност водонепропусне септичке јаме од главног објекта је минимално 5,00 м.
Изградња објекта на граници са суседном парцелом ће се вршити уз поштовање следећих мера заштите:

изградњом се не сме нарушити граница парцеле до које се гради објекат,

стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле

изградњом крова се не сме нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња атмосферских
падавина са крова мора да се реши у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2 м и то на делу објекта вишем од 3,0 м.
Грађевински елементи као еркери, балкони,доксати, улазне настрешнице без стубова , на нивоу спрата могу
да пређу грађевинску линију и то:

на делу објекта према бочном дворишту 0,9 м, стим да је укупна површина грађевинског елемента не
може прећи 30% бочне фасаде

на делу објекта према задњем дворишту до 1,2 м , али укупна површина грађевинског елемента не
може прећи 30 % стражне фасаде изнад приземља.
2.1.2.2.

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Положај парцеле 463 омогућује комуникацију са путном мрежом , са које има приступ са источне стране
за колски и пешачки саобраћај.
Колски приступ на парцелу се предвиђа за возила станара, корисника пословног простора и за интервентна
возила .
Разматрајући целовитост просторног решења и програмских критеријума и циљева, предложено решење
саобраћајница и приступних путева дато је у графичком прилогу.
Испред парцеле 463 налази се аутобуско стајалиште.
Претходни услови Ј.П.”Развој“ Жабаљ:
Саобраћајно решење треба нарочито да садртжи:
 колско-пешачки прилаз до парцеле , односно приказ саобраћајне повезаности са јавнимм
саобраћајницама
 коловоз за мировање возила-отворена паркиралишта
Колско-пешачки прилаз до парцеле:
Парцели у обухвату Плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, односно непосредан приступ на
јавни пут у ширини која испуњва критеријум за проходност меродавног возила. Приступ предметној
парцели постоји у ширини од 3,5 м који је изграђен у склопу аутобуског стајалишта и задовољава постојеће
критеријуме.
Пешачки прилаз је обезбеђен постојећим тротоаром.
Коловоз за мировање возила-отворена паркиралишта:
На јавној површини постоји изграђен паркинг простор наспрам суседне парцеле и на њему постоји
могућност једног паркинг места за потребе парцеле која је предмет обраде у случају изградње једног
породичног стамбеног објекта или породичног стамбено-пословног објекта , док се у случају изградње
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вишепородичног стамбеног објекта ( колективно становање) паркинг места за потребе станара
вишепородичних стамбених и стамбено-пословних објеката и корисника комерцијалних објеката нема
услова за потребсан број паркинг места.
Нивелација на осталом грађевинском земљишту:
Котса терена , односно кота колског прилаза на грађевинској парцели не сме бити нижа од коте
тротосара на регулационој линији. Потребно је да се кота заштитног тротоара око објекта и кота
тротоара на месту улаза у објекат нивелационо ускладе са котом тротоара на регулационој линији, на
начин да се обезбеди одводњавање површинских вода слободним падом према улици.
Атмосферска канализација:
Одводњавање површинских вода врши се гравитационо прикључењем ка систему затворене атмосферске
канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка постојећој атмосферској
канализацији која је у том делу затвореног типа са уливним шахтовима. Основ за утврђивање нивелационог
плана су постојеће коте терена, колског прилаза , пешачких стаза на регулационим линијама и заштитних
тротоара око објекта.
Изградња и постављање инсталација у појас регулације јавног пута:
Прикључне инсталације могу се градити у земљишном и заштитном појасу поред, испод и изнад јавних
путева у складу са одредбама чланова 27,28,29,30,31,32,33,и 34. Закона о јавним путевима ( сл.гласник РС,
број 101/2005).
Претходне услове и сагласности за полагање инсталација и све врсте радова у регулационом појасу
саобраћајница, односно на јавним површинама издаје ЈП “Развој” Жабаљ.


Обезбеђивање приступа парцели и простор за паркирање возила

У циљу обезбеђења саобраћајне комуникације према наведеним садржајима у обухвату Плана, као и
могућности стварања услова за изградњу и лоцирање инсталација комуналне инфраструктуре, саобраћајна
структура ће претрпети неке реорганизационе мере које ће омогућити адекватан приступ парцели 463.
Разматрајући целовитост просторног решења и програмских критеријума и циљева, предложено решење
саобраћајница и приступних путева дато је у графичком прилогу.
Тежиште саобраћајне комуникације је на приступном путу на парцелу који повезује исту са уличним
појасом у улици Николе Тесле са источне стране. Приступни пут од коловозне траке до границе парцеле 463
је ширине 3,50м. Саобраћајне површине на самој парцели биће опремљене коловозном траком за колски и
пешачки
саобраћај ширине 3,0 м, паркинг простором за два возила, гаражама за четири возила и
спољном расветом.
Прикључак на пут потребно је нивелационо ускладити са постојећом саобраћајницом. Све постојеће и
будуће инсталације које се налазе у трупу саобраћајнице или се укрштају са њом, морају бити на прописаној
дубини испод коте постељице, и заштићени према техничким прописима. Атмосферским водама
онемогућити продирање и задржавање на саобраћајним површинама.
Одводњавање са јавних саобраћајних површина ( активни и мирујући саобраћај ) решиће се помоћу зелених
површина и затвореног уличног атмосферског канала.
Унутрашње саобраћајне површине ће да се изграде према потребама паркирања и приласка ургентних
возила.
Одводњавање саобраћајних површина , које се налазе на парцели , решиће се потребним падовима према
зеленим површинама .


ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Основни услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре су обавезна израда Главних пројеката за све нове
саобраћајнице уз придржавање одредби следећих закона и прописа:
I. закон о јавним путевима
II. закон о безбедности саобраћаја на путевима
III. правилник о основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта
безбедности саобраћаја
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IV. технички прописи из области путног инжењерства
V. ЈУС за садржаје који су обухваћени пројектима
При пројектовању саобраћајних капацитета треба обезбедити следеће:
1. реконструкцију постојећег прикључка на саобраћајницу у оквиру јавног земљишта пројектовати у складу
са законским нормативима
2. приступне саобраћајнице пројектовати ширине 3,50м
3. саобраћајницу унутар парцеле 463 пројектовати ширине 3,0 м
4. полупречник кривине приступних саобраћајница је 3,00 м
5. одводњавање са коловозних површина решавати помоћу подужних и попречних падова према зеленим
површинама и атмосферској канализацији
6. Колско - пешачке површине у обухвату Плана изградити према потреби будућих корисника
7. нивелационо ускладити нове прикључке и постојећу саобраћајницу. Коловозну конструкцију у обухвату
Плана одредити на основу техничких норматива. За новонасталу ситуацију на терену обавезно урадити
пројекат потребне саобраћајне сигнализације.
Овим Планом се даје основ за саобраћајно решење приступа стамбено-пословној згради преко јавне
саобраћајнице , односно са пута у улици Николе Тесле. Локација парцеле може се сматрати повољном са
становишта саобраћајне инфраструктуре, у смислу да постоји асфалтирана саобраћајна површина довољне
ширине са које ће се одвојити прикључци за парцелу.
Пешачки прилаз је обезбеђен са тротоара у коридору улице Никола Тесла.
2.1.2.3. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктурни објекти водоводне мреже ће се прикључити у појасу пута у улици Никола Тесла.
Прикључење објеката који ће се градити на грађевинској парцели 463, извршиће се на инфраструктурне
трасе који се налазе у појасу јавног грађевинског земљишта у коридору пута.
Претходни услови ЈКП “водовод” Жабаљ:
Како се Планом детаљне регулације планира изградња Стамбено-пословног објекта П+1+Пк и захтева
прикључак на водоводну мрежу минималног пречника фи 100 , прикључење на водоводну мрежу извести у
уличном појасу улице Н.Тесле са десне стане коловоза , односно поред пешачке стазе;

Водоводна мрежа на месту прикључења је изграђена од азбест-цементних цеви пречника 150 мм;

Притисак на месту прикључења креће се од 3,5-4,0 бара;

За мерење утрошка воде потребно је обезбедити прикључке за:
- хидантску мрежу
- пословни део објекта
- стамбени део објекта

За израду главног пројекта ЈКП “Водовод општине Жабаљ” издаће посебне услове за извођење
водоводног прикључка.
1. Правила уређења за хидротехничку инфраструктуру
На подручју обухвата Плана постоји изграђена хидротехничка инфраструктура.
Хидротехничке инсталације које постоје у оквиру обухвата Плана на јавном грађевинском земљишту су
следеће:
 водоводна инсталација
 фекална канализација
атмосферска канализација
Водоводна инсталација будућег објекта ће се прикључити на градску мрежу у улици Николе Тесле, која
је изграђена од азбестцементних цеви фи 150. Прикључак за објекат ће се предвидети цевима фи 100 преко
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водомера који ће се сместити у водомерни шахт. Водомерни шахт ће се изградити на парцели 463 на
удаљености од 0,5 м од регулационе линије.Радни притисак на месту прикључења је 3,5 до 4,0 бара.
Фекална канализација на јавном грађевинском земљишту не постоји у обухвату Плана. Фекалне отпадне
воде потребно је одводити у водонепропусну септичку јаму, а пражњење јаме поверити надлежном јавном
предузећу .
Атмосферска канализација: Одводњавање површинских вода врши се гравитационо ка систему затворене
атмосферске канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка постојећој
атмосферској канализацији која је у том делу затвореног типа са уливним шахтовима. Основ за утврђивање
нивелационог плана су постојеће коте терена, колског прилаза , пешачких стаза на регулационим линијама и
заштитних тротоара око објекта.


Правила грађења хидротехничке инфраструктуре

3. трасу прикључка на градску водоводну мрежу и водити до водомерног шахта,
4. пролазак испод саобраћајнице и укрштања са осталим инсталацијама обезбедити челичном заштитном
цеви
5. дубина полагања цеви треба да је минимум 80 цм
6. атмосферске воде са саобраћајних површина и крова објекта одвести на зелене површине на предметној
парцели
7. на водоводној мрежи, приликом изградње прикључка потребно је извршити уградњу једносмерног
вентила , како не би дошло до повратка , односно мешања воде из огранка водоводног прикључка и
јавног водовода
8. нове прикључке на градску водоводну мрежу извести у складу са важећим техничким прописима
9. нове прикључке на градску водоводну мрежу извести на јавном грађевинском земљишту у појасу улице
Никола Тесла, стим да се водомер поставља на парцели 463 у шахту за водомер ,
10. пре отпочињања радова потрошач је дужан да обезбеди:
1. решење о изградњи
2. сагласност ЈКП “Водовод” Жабаљ на пројектно-техничку документацију водоснабдевања
3. доказ о извршеној спољној контроли пројектно-техничке документације
4. При изради Плана уважити услове осталих надлежних органа и важећу законску регулативу, а
посебно: Закон о водама (Сл. гласник РС број 46/91) , Закон о заштити животне средине (Сл. гласник
РС број 135/04) , Правилник о опасним материјама у водама(Сл. гласник СРС број 31/82).
2.1.2.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
За потребе изградње индивидуалне стамбено-пословне зграде П+1+Пк на парцели 463 у ко Жабаљ,
потребно је извршити изградњу прикључка на електроенергетску мрежу у количини 80 кW. Прикључење
новог објекта ће се извршити у складу са Условима издатим од стране “Електровојводина” доо Нови Сад на
следећи начин:
 У подручју обухваћеном планом постоје изграђени 20 kV подземни вод и надземни нисконапонски
вод ( мрежа), који се воде дуж леве стране појаса улице Николе Тесле
 Електродистрибуција Нови Сад у простору из обухвата плана задржава заузете трасе и коридоре на
којима је изграђена поменути водови.
 За потребе испоруке електричне енергије планираном пословно-стамбеном објекту ( Спратост
П+1+Пк) који ће се градити на парцели 463, потребно је од постојеће ЗТС “Чурушка” ( која је
изграђена у простору ван обухвата плана на углу улица Николе Тесле и Илије Гарашанина) до
микролокације уградње кабловске прикључне кутије (КПК) за потребе поменутог објекта,
предвидети коридор дуж улице Николе Тесле за изградњу подземног нисконапонског вода. Такође
предвидети додатни коридор за изградњу подземног нисконапонског вода до места уградње КПК,
дуж леве стране путног појаса улице Николе Тесле до места изласка из обухвата плана према улици
Светозара милетића.
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- Правила за изградњу мреже објеката електроенергетске инфраструктуре
I. нисконспонску мрежу градити подземно
II. Електроенергетске каблове полагати у рову дубине 80 цм
III. При паралелном вођењу каблова до н.н. вода са другим инфраструктурним елементима поштовати
најмања прописана растојања између инфраструктурних објеката
IV. При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да буде 90 степени
V. није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих , сем у случају
укрштања , при чему вертикално одстојање мора бити мин 50 цм
VI. паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити мин. 0,50 м
VII.
није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације
VIII. при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гадсне инсталације вертикално растојање
мора бити веће од 0,30 м , а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 м
Минимална дозвољена растојања
укрштање
паралелно
 водовод и канализација
0,50 м
 гасовод
0,30
0,50
 телефонски каблови
0,50
0,50
Прикључење објеката на електроенергетрску мрежу извести подземним прикључним водом по условима
надлежног електродистрибутера.
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу извести подземним прикључним водом по условима
надлежног електроенергетског предузећа.
2.1.2.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
На планском простору постоје РР коридори фиксне телефоније који су у надлежности “Телеком Србија” .
Нови прикључци ће се изградити према условима дистрибутера .
Новопланирани објекат стамбено-пословне намене ће се прикључити на т.т. Мрежу према потреби будућих
корисника.
За потребе новопланираног индидуалне стамбено-пословне зграде планира се укупно осам нових
прикључака на т.т. мрежу.
2.1.2.6. ТЕРМОЕНЕРЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
У појасу улице Николе Тесле постоји градска гасоводна мрежа која у овом моменту нема довољно
капацитета за прикључење нових потрошача. Међутим, ЈП “Србијагас” предузима одређене радње у циљу
обезбеђења услова за прикључење нових потрошача.
Претходни услови ЈП “Србијагас”:
 На парцели 463 на којој је предвиђена изградња индивидуалне стамбено-пословне зграде , ЈП
Србијагас нема подземне инсталације
 ЈП Србијагас има Ped32 гасовод у улици Николе Тесле који пролази испред наведене парцеле и на
скици је означен. Такође постоји и гасовод већег пречника Ped63 на супротној страни улице
 Због великог броја изграђених прикључака , као и због ограниченог притиска у мрежи ЈП Србијагас
нема техничких могућности за прикључење нових потрошача, као ни за повећање капацитета преко
количине одобрене до сада издатим енергетским сагласностима
 ЈП Србијагас предузима одређене радње у циљу обезбеђивања услова за прикључење нових
потрошача. Након завршетка ових радњи постојаће услови за прикључење објекта на парцели 463 и
то на поменути гасовод
Ped63 на супротној страни улице
5. Приликом извођења грађевинских радова на изградњи објекта ,
потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе
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преко гасовода на местима где није заштићен
- Правила за изградњу мреже објеката термоенергетске инфраструктуре


за потребе капацитета за снабдевање природним гасом новог објекта потребно је израдити пројектно
техничку документацију
 пре отпочињања радова потрошач је дужан да обезбеди:
- решење о изградњи
1. сагласност дистрибутера на пројектно-техничку документацију
2. доказ да је урађена спољна техничка контрола пројектно-техничке документације
 пројектовање и изградња може се поверити само предузећу или другом правном лицу које испуњава
услове у складу са Законом о изградњи и планирању у области термоенергетске струке
 приликом изградње индивидуалног стамбено-пословног објекта треба применити прописе о енергетској
ефикасности објеката и применити нискоенергетски систем грејања
2.1.2.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
У обухвату Плана зелене површине биће дефинисане површинама, како на јавном, тако и на осталом
грађевинском земљишту.
Зелене површине у обухвату Плана представљају део градског система зеленила. Главне функције ових
зелених површина су стварање повољног микроклимата , заштита од прашине и гасова, стварање слободних
простора за задовољење потреба корисника .
Зелене површине потребно је формирати од аутохтоних врста, на начин који захтева линијско и жбунасто
зеленило. При овоме користити минимално 70% аутохтоних врста дрвећа. Током озелењавања не треба
користити инвазивне врсте.
Избор биљних врста одредити према карактеристикама предметног простора, карактеру и концентрацији
штетних материја, њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима.
На свим слободним површинама формирати травњак отпоран на гажење.
1. Правила за формирање зелених површинама
обавезна израда главног пројекта озелењавања
озелењавање ускладити са подземном инфраструктуром
високо зеленило садити на удаљености од ограде 2 м, а од објеката 4 м
избор садног материјала оријентисати на аутохтоне врсте 70 %
однос лишчара и четинара 4:1
саднице високог зеленила треба да су 1. класе, старе 4-5 година, а жбунастих врста 1-2 године
потребно је придржавати се прописаних минималних удаљености зеленила од објеката комуналне
инфраструктуре на следећи начин:
Дрвеће
Шибље
- Водовода
1,5 м
- Канализације
1,5 м
- ТТ мреже
1,5 м
- Електрокабла
2,0 м
0,5 м за све
- Гасовода
1,5 м
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
Простор у обухвату Плана посматран са аспекта заштите треба анализирати у више области, и то кроз:
3.
4.

услове заштите животне средине
услове заштите од елементарних непогода и ратних дејстава
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услове заштите непокретних културних и природних добара
3.1. Услови заштите животне средине

Планиране намене површина у оквиру обухвата Плана са припадајућим садржајима генерисаће у извесном
степену елементе који могу утицати на деградацију животне средине због изградње објеката, те због
доласка већег броја корисника после изградње индивидуалне стамбено-пословне зграде. У циљу заштите
животне средине, земљишта, ваздуха и воде и делимичног или потпуног спречавања нарушавања стања
животне средине у периоду трајања пројекта предузимаће се све потребне мере и активности дате од стране
надлежних органа и организација за заштиту животне средине.
У сагласју са наведеним предвиђа се елиминисање отпадних вода на начин који ће морати задовољити
прописане еколошке стандарде. Такође се мора водити рачуна о степену буке која се ствара присуством
корисника објекта.
На подручју обухвата Плана, према расположивим подацима, не постоје специфичне биљне и животињске
врсте које би реализацијом планираних садржаја биле угрожене, односно нема регистрованих заштићених
нити предложених за заштиту природних добара. На делу обухвата Плана предвиђају се садржаји за
стамбену и пословну намену, као и уређене зелене површине чијом реализацијом би се постојећи простор
привео намени. Уређењем зелених површина спречило би се ширење агресивних коровских биљних врста,
што би у коначници побољшало стање животне средине.
Инфраструктуру усагласити са свим актуелним прописима, како би се обезбедило очување квалитета
ваздуха , воде и земљишта. Полазећи од одредаба Закона о процени утицаја на животну средину , за
планиране активности на предметној парцели неопходно је размотрити увођење најбољих доступних
система грађења, као и примену најквалитетнијих материјала за одржавање објектата кроз време.
Сталним праћењем стања основних елемената животне средине: земљишта, воде и ваздуха и предузимањем
мера у случајевима њихових поремећаја ван дозвољених граница, реализација заштите животне средине је
трајан процес и задатак свих учесника у пројекту.
На подручју обухвата Плана тренутно се налази неизграђено грађевинско земљиште.
Мере које се обавезно предузимају приликом изградње и експлоатације простора који је у обухвату Плана:
● правилном диспозицијом и избором физичких карактеристика објеката све негативне утицаје постојећих и
будућих објеката свести на минимум
● све инфраструктурне објекте градити на прописаној удаљености од објеката на парцели
●све инфраструктурне елементе извести на прописаним међусобним удаљеностима
● правилном организацијом саобраћајних површина – приступног пута и пешачких површина у највећој
мери треба избећи могућност саобраћајног инцидента
● са свих површина правилно одвести атмосферске падавине
● све отпадне воде одвести у водонепропусне септичке јаме, које ће у одређеним временским интервалима
празнити надлежно јавно предузеће
● озелењавање комплекса извести уз стручну сарадњу , озеленити све слободне површине , а одржавању
зеленила посветити посебну и дуготрајну пажњу
●обезбедити потребне стандарде и услове рада запосленог особља
●обезбедити правилну и благовремену евакуацију отпадних материја
3.2. Услови заштите од елементарних непогода и ратних дејстава
 Заштита од ратних дејстава
Министарство одбране - Сектор за материјалне ресурсе - Управа за инфраструктуру не поставља посебне
услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље.
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 Заштита од елементарних непогода
Посебну пажњу треба посветити мерама заштите и спасавања људи , материјалних добара и животне
средине у случају елементарних непогода , пожара и техничко-технолошких несрећа.

Услови издати од стране МУП, Сектор за ванредне ситуације:
Дана 07.10.2010. године почео је да се примењује Закон о заштити од пожара ( сл.гл. РС, бр. 111/09) који у
делу “заштита од пожара у просторном и урбанистичком плану” у члану 29 предвиђада”Просторни и
урбанистички план , поред услова прописаних посебним законом , садрже:
 изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне
количине воде за гашење пожара;
 удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за
индустријске објекте и објекте специјалне намене;
 приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објекта;
 безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара.”
● Будућа изградња ће се реализовати на начин да ће се обезбедити прилаз ватрогасним возилима до
индивидуалне стамбено-пословног зграде. Ширина прилаза је 3,5 м.
● Приликом изградње индивидуалне стамбено-пословне зграде потребно је придржавати се и следећег:
 обавеза придржавања Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара .
Мере које се обавезно предузимају приликом изградње и употребе објекта :
● простор предвиђен за доградњу, надоградњу, реконструкцију и адаптацију објекта је у зони 6º МЦС
сеизмичких потреса . Приликом израде пројектне документације и градње објекта потребно је придржавати
се прописа за ту сеизмичку зону.
● све објекте заштити громобранском инсталацијом.
3.3. Услови заштите непокретних културних и природних добара
На локалитету планираном за индивидуалну стамбено-пословну зграду не постоје објекти који су под
заштитом као непокретна културна и природна добра.
3.4. Услови за обезбеђење несметаног кретања деце, старих и

хендикепираних особа

При пројектовању и грађењу објеката за јавно коришћење (приземље објекта је предвиђено за пословање)
као и прилаза до њих обавезно се придржавати Правилника о техничким стандардима приступачности
(Сл.гласник РС број 19/2012).
3.5. Мере енергетске ефикасности изградње
Техничка документација треба да садржи све примењене мере и техничка решења за постизање
пројектованих параметара комфора: ваздушног, топлотног, светлосног и звучног.
Оријентацијом и функционалним концептом зграда обезбедити максимално коришћење природних услова
(сунце, ветар, зеленило) за постизање пројектованих параметара комфора.
У том циљу треба испунити следеће техничке захтеве:
 просторије у којима се борави током дана треба да буду оријентисане према југу у мери у којој анализа
планираних суседних зграда максимално допушта
 груписати просторије у згради према њиховим температурним захтевима а зоне са већим температурама
максимално прилагодити за коришћење природних потенцијала локације (сунце, ветар, зеленило)
Ваздушни, топлотни, светлосни и звучни комфор обезбедити применом расположивих мера из Правилника о
енергетској ефикасности зграда (Сл. гласник РС број 61/11).
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Саставни део пројектне документације за добијање грађевинске дозволе је и посебан елаборат који садржи
прорачуне:
 Топлотне заштите зграда
 Топлотне акумулативности нетранспарентних спољњих грађевинских елемената зграде (спољњи зидови,
кровови) за летњи период
 Дифузије водене паре
За ове прорачуне користити улазне параметре и методе прорачуна из Правилника о енергетској ефикасности
зграда (Сл. гласник РС број 61/11), што подразумева да максимално дозвољена годишња потрошња финалне
енергије за грејање може да износи 70 kWh/m2.
Приликом подношења захтева за издавање грађевинске дозволе потребно је доставити елаборат енергетске
ефикасности којим су обухваћени прорачуни, текст и цртежи израђени у складу са Правилником о
енергетској ефикасности зграда (Сл. гласник РС број 61/11).
Енергетску сертификацију зграде извршити у поступку техничког пријема зграде.
Приликом подношења захтева за добијање употребне дозволе (за употребну дозволу која се издаје после 30.
септембра 2012. године) саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев је и енергетски
пасош зграде који се издаје према Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда (Сл. Гласник РС број 61/11).
IV. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
За привођење намени постојећег грађевинског земљишта потребно је определити и издвојити додатно
инфраструктурно опремање јавног грађевинског земљишта. Потребно је извршити припрему терена за
изградњу инфраструктурних прикључака , а након тога приступити радовима изградње комуналних
инфраструктурних објеката неопходних за функционисање изграђеног индивидуалног стамбено-пословног
објекта. Такође је потребно извршити припрему терена унутар парцеле.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих извора:
 накнаде за уређивање грађевинског земљишта
 других извора у складу са законом
Преглед процене потребних средстава за уређење саобраћајних површина и изградњу јавне комуналне
инфраструктуре, на основу предложеног Плана је следећи:
1. Земљани радови:
1.1. Планирање и нивелација терена 737 м2 х 2.000,00 дин/м2 = 1.474.000,00
УКУПНО:
1.474.000,00
2. Саобраћајна инфраструктура:
2.2. Уређење зелене површине са садњом
траве и биљног материјала
181 м2 х 450,00 дин/м2 = 798.300,00
6. Поправка тротоара
17 м х
3.200 дин/м2 =
54.400,00
УКУПНО:
852.700,00
3. Водоводна инфраструктура:
3.1. Прикључни вод (Fi 100 mm)
30,00 м х 5.000,00 дин/м = 150.000,00
УКУПНО:
150.000,00
4. Електроенергетска инфраструктура:
4.1. Изградња подземног вода од постојеће
нисконапонске мреже дужине цца м 20
20 м х 3.000,00 дин/м =
60.000,00
УКУПНО:
60.000,00
5. Гасна инфраструктура:
5.1. Изградња прикључка на гасну уличну мрежу

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

страна 117

30,00 м х 5.500,00 дин/м = 75.000,00
УКУПНО:
75.000,00
6. Телекомуникациона инфраструктура
 Изградња телекомуникационог прикључка
8 ком х 100.000,00 дин/ком = 800.000,00
УКУПНО:
800.000,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ на уређењу јавног грађевинског земљишта:







Земљани радови
Саобраћајна инфраструктруа
Водоводна инфраструктура
Електроенергетска инфраструктура
Гасна инфраструктура
Телекомуникациона инфраструктура

УКУПНИ ТРОШКОВИ:

1.474.000,00
852.700,00
150.000,00
60.000,00
75.000,00
800.000,00
3.111.700,00

V. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
На подручју обухвата Плана не предвиђају се локације на којима би била обавезна израда Урбанистичког
пројекта.
VI. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
Након усвајања Нацрта Плана од старане Скупштине општине Жабаљ , а на начин и по поступку
предвиђеним Законом , предузимају се следеће радње:
 издавање Локацијске дозволе
 израда пројектно-техничке документације за објекте и инфраструктуру
 издавање грађевинске дозволе
План детаљне регулације за део блока 21 у Жабљу се оверава и архивира у складу са Законом о планирању и
изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања,
достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду ( Службени гласник РС ,
број 75/03).
План детаљне регулације за део блока 21 у Жабљу израђен је у 5 (пет) примерака у аналогном и 6 (шест)
примерака у дигиталном облику.
 један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације за део блока 21 у Жабљу , у
аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине Жабаљ
 два примерка донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације за део блока 21 у Жабљу, у
аналогном облику и три примерка у дигиталном облику чува се у општинском органу управе надлежном
за спровођење Плана
 један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације за део блока 21 у Жабљу , у
аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у доо “Атеље “ предузеће за
пројектовање и урбанизам , Темерин
 један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације за део блока 21 у Жабљу, у
дигиталном облику чува се у Министарству надлежном за послове урбанизма.
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На основу члана 42. Закона о правима пацијената ("Службени гласник РС", бр. 45/2013) и члана 39.
тачка 7. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ", број 8/2011 и 8/2012), Скупштина
општине Жабаљ на 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
Образује се Савет за здравље општине Жабаљкао посебно радно тело Скупштине општине Жабаљ.
Члан 2.
Савет за здравље се образује у следећем саставу:
- Радован Плачкић, помоћник Председника општине, из реда локалне самоуправе
- Слађана Вогањац, члан Општинског већа, из реда локалне самоуправе
- Др. Душан Благојевић, из Дома здравља Жабаљ
- Марија Везилић, из локалне здравствене установе
- Душан Царевић, из надлежног завода за јавно здравље
- Весна Јовановић, здравствени Ромски медијатор
- Никола Рајин, запослен у Канцеларији за младе, као представник младих
- Трифун Шокица, из Удружења грађана „Пензионер“ Жабаљ
- Марко Тубић из спортског клуба КБ „Шајкаш“
-Драган Шерков, дипломирани стоматолог, из реда приватне праксе
- Горан Јаворац, из Репуличког фонда за здравствено осигурање, Филијала за Јужнобачки округ.
Члан 3.
Задаци Савета за здравље су да:
1. прати и координира рад Дома здравља Жабаљ (установа примарне здравствене заштите), чији је оснивач
локална самоуправа;
2. спроводи мере у области заштите права пацијената и то:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених
доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје
одговарајуће препоруке;
- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права
пацијената и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената општинском већу и
министарству надлежном за послове здравља, а ради инфомисања и остваривања потребне сарадње
извештај доставља и Заштитнику грађана.
3. подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине и међусекторску сарадњу;
4. прати здравствено стање становништва и донесе Стратегију јавног
здравља општине;
5. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама у
области здравства, установама и организацијама;
6. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравственезаштите и здравља
становништва у складу са Пословником о раду савета за здравље.
Члан 4.
Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама Пословника о
раду Скупштине општине, односно и одредбама Пословника о раду Савета за здравље општине Жабаљ.
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Члан 5.
Савет за здравље, односно чланови, дужни су да поступају у складу са прописима којима се уређује
заштита података о личности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број:02-190/13-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 16. седници дана 18.12.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ “ ЖАБАЉ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ („Службени
лист општине Жабаљ“ бр.4/1998,8/2000,13/2010,17/2010 , 8/2012 и 3/2013) члан12. мења се и гласи:

„Члан 12.
Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији
за привредне регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији
потребној за регистрацију , бити унет као регистрациони податак , износи и то:
-Уписани новчани капитал
100,00 RSD
- Уплаћени новчани капитал
100,00 RSD на дан 18.12.2013. године
Скупштина општине Жабаљ, у складу са прописима који регулишу финансијско извештавање, наглашава да
основни капитал Јавног комуналног предузећа према Годишњем финансијском извештају Јавног комуналног
предузећа, за 2011. годину на дан 31.12.2011. године, износи 196.631.685,14 динара. Наведени податак
наводи се у циљу праћења стања и промене на капиталу у финансијским извештајима.
Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по финансијским извештајима, биће извршено
у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација привредних
субјеката.“
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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: 022-182/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и члана
39. тачка 7. Статута општине Жабаљ ( ''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 8/2012 ), Скупштина
општине Жабаљ на 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године, доноси
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
2014-2019
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за младе општине Жабаљ 2014-2019 који је предложила
Канцеларија за младе општине Жабаљ.
Члан 2.
Локални акциони план за младе општине Жабаљ 2014-2019 као и Анекс 1. Годишњи план активности
за 2014. годину и Анекс 2. Пројекција активности за период 2015-2019 су саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку и Локални акциони план за младе општине Жабаљ 2014-2019 са анексима објавити у
''Службеном листу општине Жабаљ''.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:02-192/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа "Чистоћа"
Жабаљ који је усвојен на 5. седници Надзорног одбора Предузећа дана 28.11.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-184/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање"
Жабаљ која је усвојена на 4. седници Надзорног одбора Предузећа дана 06.12.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-185/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на IV измену Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и
одржавање “ Жабаљ за 2013. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Услуге и одржавање“ одржаној дана 12.12.2013. године.
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2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-186/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на V 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 12.12.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-187/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод општине
Жабаљ “ Жабаљ за 2014. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Водовод општине Жабаљ“ одржане дана 10.12.2013. године.
.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-188/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање “
Жабаљ за 2014. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и
одржавање“ одржаној дана 12.12.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-189/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ за
2014. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
одржаној дана 28.11.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-190/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013.године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну
привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ за 2014. годину који је усвојен на седници
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Развој“ одржаној дана 12.12.2013. године.
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.2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-191/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 90. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр.72/09,81/09 исправка,
4/2010-одлука Уставног суда, 24/11 и 24/12) и члана 10.и 15. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист
општине Жабаљ» бр.3/2010), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници, одржаној 18.12.2013.године,
доноси
ПРОГРАМ
уређивања грађевинског земљишта на територији општине Жабаљ за 2014. год.
I.Опште одредбе
Члан 1.
Овим програмом обезбеђују се услови за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
општине Жабаљ као и прибављање грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ.
II.Уређивање грађевинског земљишта
Члан 2.
У току 2014. Буџетом јединице локалне самоуправе – општине Жабаљ („Сл.лист општине Жабаљ“
бр.25/2012.), нису предвиђена средства за уређивање грађевинског земљишта, тако да се за текућу 2014. год.
не доноси посебан Програм уређења.
Уређење неизграђеног грађевинског земљишта које се отуђи или изда у закуп вршиће се средствима
физичких и правних лица у складу са Законом.
У току 2014. год. планира се активност на отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта за
изградњу пословних, индустријских, привредних, стамбених и других објеката као и прибављање у јавну
својину грађевинског земљишта.
III. Отуђивање или давање у закуп грађевинског земљишта
Члан 3.
У складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о јавној својини и Одлуком о грађевинском
земљишту, тржишна вредност грађевинског земљишта – почетни износ закупнине или цена приликом
отуђења, утврђује се према следећим критеријумима:
За стамбене објекте:
VI. за грађевинску парцелу површине до 450m2 по ценама утврђеним по зонама,
VII.
за разлику површине преко 450m2 за сваки 1m2 цена је у висини 10% од цена утврђених по
зонама.
Тржишна вредност грађевинског земљишта по местима, зонама и m2:
- Жабаљ:

I зона ......................................1.000,00
II зона ....................................... 800,00
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III зона ..................................... 500,00
IV зона ...................................... 400,00
- Чуруг

I зона ........................................ 800,00
II зона ....................................... 600,00
III зона ..................................... 400,00
IV зона ...................................... 300,00

- Ђурђево
I зона ........................................ 800,00
II зона ....................................... 600,00
III зона ..................................... 400,00
IV зона ...................................... 300,00
- Госпођинци
I зона ........................................ 800,00
II зона ....................................... 600,00
III зона ..................................... 400,00
IV зона ...................................... 300,00
Утврђивање зона за обрачун тржишне вредности грађевинског земљишта:
8. Жабаљ:
I зона: Ул.Николе Тесле од Војводе Мишића до Српских добровољаца
II зона: По 2 блока од раскрсница Николе Тесле и Светог Николе у сва 4 правца у дубину насеља,
према улици Светог Николе до млине и Шајке до железничке станице, правац улице до «Лојда» и
правац улице Николе Тесле до пумпе «Панић»
III зона: Блокови између II и IV зоне
IV зона: Блокови по ободу насеља.
11. Чуруг:
I зона: Ул. Светог Саве – Краља Петра I од ул.Арсенија III Чарнојевића до Николе Пашића.
II зона: По 2 блока од раскрснице Трг слободе у сва четири правца у дубину насеља, правац
улице
Краља Петра I до Тисе, правац улице Светог Саве до улице Светозара Милетића.
III зона: Блокови између II и IV зоне.
IV зона: Блокови по ободу насеља.
IX. Ђурђево:
I зона: Ул.Краља Петра I од ул. Солунских добровољаца до ул.Св.Милетића
II зона: По 2 блока од раскрснице Краља Петра I и Светосавске у сва 4 правца у дубину насеља и
правац ул. Краља Петра I.
III зона: Блокови између II иIV зоне.
IV зона: Блокови по ободу насеља.
- Госпођинци:
I зона: Ул. Краља Петра I Бранка Радичевића од ул. Д.Обрадовића у сва 4 правца у дубину насеља и правац
ул. Краља Петра I. до ул. Вука Караџића.
II зона: По 2 блока од раскрсница Краља Петра I и Бранка Радичевића.
III зона: Блокови по ободу насеља.
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За пословне објекте:
Предлог за тржишну вредност грађевинског земљишта за давање у закуп или отуђење ( почетни износ
закупнине односно цене) у радним зонама и пословних објеката унутар насеља по предходно донетим
одговарајућим планским документима сачињава стручна комисија коју формира Надзорни одбор Јавног
предузећа за сваки појединачан случај.
Записник са седнице Комисије из претходног става доставља се Председнику општине Жабаљ за давање
претходне сагласности за расписивање огласа или прикупљање понуда.
Након добијене претходне сагласности Надзорни одбор доноси Одлуку о расписивању огласа.
Члан 4.
Отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта које је предмет овог програма вршиће се у складу са
важећим планским документима јавним огласом.
1. Назив планског документа:
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ЖАБЉА
1. Локалитет у Блоку број 21, К.о. Жабаљ.
- Катастарска парцела број 463, површине 00-07-37м2
- Земљиште у грађевинском подручју.
- Намена земљишта: Пословна зона.
- Својина: Општина Жабаљ
- Парцела се издаје у закуп или отуђује комунално опремљена.
- Лице коме се изда у закуп или отуђи горе наведена парцела обавезно је да о свом трошку изради
регулациони план и урбанистички пројекат за поједине садржаје.
Напомена: Својина Општина Жабаљ
2. Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину – општине Жабаљ
( земљиште по Р.П. насеља Ђурђево – Пречистач отпадних вода)
по Закону о експропријацији откуп парцела
Члан 5.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од објављивања у «Службеном листу општине Жабаљ»
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-192/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 53. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ, бр. 8/11 и 8/12),
Скупштина општине је на својој 16. седници одржаној дана 18.12..2013. године, донела
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу сачињена од стране Савета
европских општина и регија (ЦЕМР).
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2. Овлашћује се Председник општине Жабаљ, Чедомир Божић, за потписивање Протокола о усвајању
Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 20-114/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 53. став 2. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12) и
члана 2. Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини (''Службени лист општине Жабаљ'' број 13/2006), Скупштина општине Жабаљ
на својој 16. седници одржаној 18.12.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
1.
Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Жабаљ (у даљем тексту: Комисија).
2.
Комисију чине председник, заменик председника и пет чланова.
Комисија има секретара.
Секретар Комисије има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност.
Комисија има техничког секретара.
3.
У Комисију се именују:
1. Борис Страживук– председник,
2. Сања Шугин – заменик председника,
3. Драгана Дејановић – члан,
4. Светлана Петаков - члан,
5. Ружица Лугоња – члан,
6. Душан Продана – члан и
7. Дејан Виславски – члан.
За секретара Комисије именује се Петар Самоловац, а за заменика секретара Љиљана Узелац.
За техничког секретара Комисије именује се Снежана Милаковић.
4.
Лица из тачке 3. овог решења именују се на период од две године.
5.
Задатак Комисије је прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење поступка јавне лицитације,
вођење записника и сачињавање предлога одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини те подношење истих Председнику општине на доношење, као и обављање других послова који су у
вези са спровођењем лицитације.
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6.
Председнику, заменику председника, члановима, секретару, заменику секретара и техничком секретару
Комисије, утврђује се накнада за рад у Комисији и то:
за присуствовање седници Комисије: накнада у висини која је Одлуком о накнадама и
другим примањима изабраних, именованих и постављених лица, одборника и чланова
радних тела у органима општине Жабаљ предвиђена за председника, заменика
председника и члана сталног радног тела Скупштине општине и
за сваки дан одржавања лицитације: накнада у висини двоструког износа накнаде из
претходне алинеје.
Обрачун и исплату накнаде утврђене овим решењем вршиће служба Општинске управе надлежна за послове
финансија, а на основу поднетог захтева Комисије.
7.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-166/13-I

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

На основу члана 43. став 1. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12,
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 18.12.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1.
У Комисију за равноправност полова именује се Михољка Тривунчић Матић, на период до истека мандата
Комисије за равноправност полова.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 02-1-168/13-I

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

18.12.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 28

страна 170

На основу члана 39. тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11
и 8/12) у вези са чланом 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/11 и 55/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 16.
седници одржаној 18.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ
1.
За члана – представника родитеља у Управном одбору Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ,
на период до истека мандата Управног одбора, именује се Милорад Лазић из Ђурђева.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-169/13-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 23. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 10/13 - пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ на својој 16.
седници одржаној 18.12.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ
1.
За члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ, на период до истека
мандата Надзорног одбора, именује се dipl ecc Здравко Сладојевић.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-180/13-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 16. седници одржаној 18.12.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
1.
Разрешава се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у општини Жабаљ у следећем саставу:
1. Борис Страживук– председник,
2. Сања Шугин – заменик председника,
3. Драгана Дејановић – члан,
4. Светлана Петаков - члан,
5. Нада Вечански – члан,
6. Душан Продана – члан и
7. Дејан Виславски – члан.
Секретар: Петар Самоловац.
Заменик секретара: Љиљана Узелац.
Технички секретар: Снежана Милаковић.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-175/13-I

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

На основу члана 43. став 1. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12,
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 18.12.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1.
Дужности члана у Комисији за равноправност полова разрешава се Катарина Радишић.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 02-1-177/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 39. тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11
и 8/12) у вези са чланом 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/11 и 55/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 16.
седници одржаној 18.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ
1.
Јасна Михељц се разрешава дужности члана – представника родитеља у
Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.

Управном одбору

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-178/13-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 23. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 10/13 - пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ на својој 16.
седници одржаној 18.12.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ
1.
Радомир Пударић се разрешава дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и
одржавање“ Жабаљ.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-182/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 50. став 4. Пословника Скупштине општине Жабаљ (''Службени лист општине
Жабаљ'' број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној
18.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1.
Утврђује се да је, због поднете оставке, даном 17.12.2013. године Милици Миличевић престао
мандат члана Општинског већа.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-170/3-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 16. седници одржаној 18.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ДИРЕКТОРА ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ
1.
Утврђује се да, због подношења оставке, даном 18.12.2013. године Небојши Аврамову престаје
мандат директора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-171/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике
Србије“ број 119/12) и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број
8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 18.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ
1.
За вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ, на
мандатни период од шест месеци именује се Милица Миличевић.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-173/13-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 16. седници одржаној 18.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
1.
Душан Радул се именује за директора Канцеларије за инклузију Рома, на мандатни период од четири године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-183/13-I

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

НАПОМЕНА
Приликом израде овог броја „Службеног листа општине Жабаљ,“ у његову електронску верзију технички
није било могуће инкорпорирати текст Локалног акционог плана за младе општине Жабаљ 2014-2019. Из тог
разлога текст поменутог акта објављен је посебно, на званичном сајту Општине Жабаљ www.zabalj.rs., као и
у склопу писане верзије овог броја „Службеног листа општине Жабаљ“.
одговорни уредник „
„Службеног листа општине Жабаљ“
Марија Тодоровић с.р.
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САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

стр.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Одлука о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину
Одлука о буџету општине Жабаљ за 2014. годину
Одлука о оснивању Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине
Жабаљ
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ
Одлука о образовању Савета за здравље општине Жабаљ
Одлука о измени Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ
Oдлука о усвајању Локалног акционог плана за младе општине Жабаљ 2014-2019.
Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа“
Жабаљ
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈКП „Услуге и одржање“
Жабаљ
Решење о давању сагласности на IV измену Годишњег програма пословања ЈКП „Услуге
и одржавање“ Жабаљ за 2013. годину
Решење о давању сагласности на V измену Годишњег програма пословања ЈП „Развој“
Жабаљ за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод општине
Жабаљ“ Жабаљ за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Услуге и
одржавање“ Жабаљ за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за
2014. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Развој“ Жабаљ за
2014. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Жабаљ за 2014.
годину
Закључак о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ
Решење о именовању члана Комисије за равноправност полова
Решење о именовању члана Управног одбора ПУ „Детињство“ Жабаљ
Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ
Решење о разрешењу Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ
Решење о разрешењу члана Комисије за равноправност полова
Решење о разрешењу члана Управног одбора ПУ „Детињство“ Жабаљ
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ
Решење о утврђивању престанка мандата члану Општинског већа Милици Миличевић
Решење о утврђивању престанка мандата директору ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ
Решење о именовању директора Канцеларије за инклузију Рома
Напомена одговорног уредника „Службеног листа општине 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
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