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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 29

Жабаљ, 18.12.2015.

Година 44

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 ,62/2013,63/2013-испр. и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број 129/07 и 83/2014-др.закон), 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 28. седници одржаној 18.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТA ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2015. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Жабаљ за 2015. годину ( ''Службени лист општине Жабаљ'' број
24/2014, 09/2015, 19/2015 и 21/2015-испр.), члан 2. се мења и гласи
Члан 2.
Буџет општине Жабаљ за 2015. годину састоји се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и
пренета средства из претходних година
(7+8+3)
1.1. текући приходи (7)
1.2. примања од продаје нефинансијске имовине (8)
1.3. пренета средства из претходне године
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
(4+5+6)
2.1. текући расходи (4)
2.2. издаци за набавку нефинансијске имовине (5)
2.3. издаци за отплату главнице дуга (61)
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавих
политика) категорија 62

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.023.272.050,00
939.692.056,01
0,00
83.579.993,99
1.023.637.050,00
759.550.672,07
257.586.377,93
6.500.000,00
-77.444.993,99
100.000,00
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Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,
9221, 9212, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+(92-62)

0,00
-77.544.993,99

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9212, 9227,
9228)

0,00

Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходне године
Издаци за отплату главнице (категорија 61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења
јавих политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

465.000,00
83.579.993,99
6.500.000,00
0,00
77.544.993,99

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у
рачуну прихода и примања:
Опис

Економска
класификација

Буџет за 2015.
годину

1

2

3

71
711
713
7133
7134
7136

1.023.737.050,00
499.554.964,00
291.348.864,00
125.104.100,00
10.500.000,00
32.800.000,00
10.000,00

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

714
716

83.102.000,00
33.102.000,00
50.000.000,00

3. Донације и трансфери
3.1.Текуће донације и трансфери
3.2.Tрансфери од других нивоа власти

732
733

268.799.538,41
0,00
268.799.538,41

4. Приходи настали употребом јавних средстава
4.1.Приходи од имовине

741

124.002.724,97
106.467.550,97

4.2.Приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника

742

12.035.174,00

4.3.Новчане казне и одузета имовинска корист

7433

5.500.000,00

5. Остали непорески приходи
5.1Мешовити и неодређени приходи

7451

47.334.828,63
46.034.828,63

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 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
1.5. Порез на акције на име и уделе
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5.2.Меморандумске ставке за рефундацију расхода

7711

1.300.000,00

6. Примања од задуживања
6.1.Примања од дом. задуживања

91
911

465.000,00
465.000,00

6. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

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 одржавања
- Материјал
3. Употреба основних средстава
- Употреба 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. осигурања
- Остале дотације и трансфери
7. Социјално осигурање и социјална заштита
- Накнада за социјалну заштиту из буџета
8. Остали расходи
- Дотације невладиним организацијама

3

83.579.993,99

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

У динарима
1.023.737.050,00
759.550.672,07
153.520.377,00
113.568.946,00
20.345.061,00
2.199.080,00
9.851.178,00
3.614.112,00
3.942.000,00
298.917.629,63
48.111.898,00
7.516.000,00
109.288.412,99
96.427.368,64
13.990.772,00
23.583.178,00
38.500,00
38.500,00

44
441
444
45

5.280.000,00
2.900.000,00
2.380.000,00
33.000.000,00

451
454
46
463
464
465
47
472
48
481

33.000.000,00
0,00
163.625.720,45
125.032.585,45
8.450.000,00
30.143.135,00
46.505.518,34
46.505.518,34
50.362.926,65
27.138.420,42
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- Порези обавезне таксе и казне
- Новчане казне и пенали по решењу судова
- Накнада штете од елементарних непогода
- Накнада 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
- Шуме и воде
12. Отплата главнице
- Отплата главнице
Набавка дом. фин. имовине
Набавка фин. имовине

број 29
482
483
484
485
49
499
5
51
511
512
515
54
541
543
61
611
62
621

страна 4
2.821.386,23
14.921.120,00
545.000,00
4.937.000,00
8.300.000,00
8.300.000,00
257.586.377,93
239.379.905,25
187.662.447,14
50.497.358,11
1.220.100,00
18.206.472,68
4.870.472,68
13.336.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
100.000,00
100.000,00

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
Буџет за 2015. годину састоји се од:
- прихода и примања у износу од 1.023.737.050,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 1.023.737.050,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од -77.444.993,99 динара;
- укупног фискалног дефицита у износу од -77.544.993,99 динара.
Укупна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од
-77.544.993,99 динара, и средства за отплату дуга у износу од 6.500.000,00 динара обезбедиће се
из неутрошених средстава из претходних година у износу од 83.579.993,99 динара и примања од
домаћих меница у износу од 465.000,00 динара.
Члан 3.
У члану 4. став 1. број : ''8.000.000,00'' замењује се бројем : ''4.000.000,00''
Члан 4.
У члану 6 мења се и гласи:
'' Члан 6.
Издаци за капиталне пројекте планирани за буџетску 2015. годину, исказани су у Табели број 3:
Укупно сви пројекти (колоне 5+6+7):

346.850.133,84
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Година
почетк
а
финанс
ирања
пројект
а

Година
заврше
тка
финанс
ирања
пројект
а

Укупна
вредност
пројекта

2015

2016

2017

Корисник

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010

2015

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

Скупштина
општине

07

424

2010

2015

1.020.000,00

1.020.000,00

0,00

0,00

Скупштина
општине

01

424

3

План детаљне
регулације ради
обезбеђења
прикључка
инфраструктуре ради реализације
пројекта

2015

2015

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

Скупштина
општине

01

424

4

Пројекат
саобраћајница и
оптичке
телекомуникационе
мреже за урбане
целине

2015

2015

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

Председник
општине

01

511

5

Пројекат
методологије за
израду ГИС

2015

2015

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Председник
општине

01

511

6

Пројекат видеонадзора, Wifi
(раскрснице,
установе)

2015

2015

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

Председник
општине

01

511

2015

2015

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

Председник
општине

01

511

2015

2016

130.604.887,68 39.181.466,30 91.423.421,38 0,00

Председник
општине

07

511

2015

2016

71.251.434,36

Председник
општине

07

511

Р.
бр.

1

2

7

8

9

Назив капиталног
пројекта

1
Просторни план и
План генералне
регулације
насељеног места
Жабаљ
Просторни план
општине Жабаљ и
извештај о
стратешкој
процени утицаја
ППО Жабаљ на
животну средину

Куповина зграде
биоскопа
Изградња потисног
гравитационог
цевовода
употребљених вода
до ППОВ у
Ђурђеву
Изградња
канализационе
мреже у општини
Жабаљ - прва фаза
- завршетак радова

21.375.430,31 49.876.004,05 0,00

Извор
Конто
финан
из
сирањ
Одлуке
а 01
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Проширење
туристичко 10 рекреативног
комплекса - Голф
Центар

2015

2015

2.320.000,00

2.320.000,00

0,00

0,00

Председник
општине

01
13

424

11 Изградња фонтане

2014

2015

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

0,00

Председник
општине

13

511

2015

2015

2.456.794,24

2.456.794,24

0,00

0,00

Председник
општине

01
07

512

2014

2015

18.850.000,00

18.850.000,00

0,00

0,00

Месна
Заједница
Жабаљ

13

424

2014

2015

7.300.000,00

7.300.000,00

0,00

0,00

Месна
Заједница
Жабаљ

01

511

2015

2015

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

ЈКП
"Водовод"

01

451

2015

2015

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

ЈКП
"Водовод"

01

451

Изградња коловоза
17 ул. Болничка и
Танаска Рајића

2015

2015

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

ЈП "Развој"

01

511

Уређење
паркиралишта

2015

2015

1.700.000,00

1.700.000,00

0,00

0,00

ЈП "Развој"

01

511

Изградња тротоара
19 од Трга Св.Саве до
Водовода Жабаљ

2015

2015

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

ЈП "Развој"

01

511

Изградња
атмосферске
20
канализације
ул.Кратка Жабаљ

2015

2015

3.400.000,00

3.400.000,00

0,00

0,00

ЈП "Развој"

01

511

Наводњавање
21 пољопривредног
земљишта

2015

2015

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

ЈП "Развој"

01

511

2015

2015

39.000.000,00

39.000.000,00

0,00

0,00

ЈП "Развој"

01

511

2015

2015

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

ПУ
"Детињство"

01

425

2015

2015

1.120.000,00

1.120.000,00

0,00

0,00

ПУ
"Детињство"

01

425

2015

2015

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

ПУ
"Детињство"

01

425

Успостављање
система видео
надзора и хот-спот
12
локација на
територији
општине Жабаљ
Измуљавање
измуљање реке
13
Јегричке у КО
Жабаљ
14

Радови везани за
спортску халу

Реконструкција санација водоводне
15 мреже на
територији
општине Жабаљ
Субвенција
16
набавке опреме

18

Уређење атарских
путева
Кречење
унутрашњих
23 зидова у објекту
ПУ "Детињство" у
Ђурђеву
Кречење објекта
24 ПУ "Детињство" у
Жабљу
22

Реконструкција
санитарног чвора у
27 објекту ПУ
"Детињство" у
Госпођинцима
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Замена прозора и
врата у ПУ
25
"Детињство" у
Жабљу

2015

2015

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

ПУ
"Детињство"

01

511

Замена прозора и
врата у ПУ
26
"Детињство" у
Жабљу

2015

2015

2.064.412,56

2.064.412,56

0,00

0,00

ПУ
"Детињство"

07

511

Санација и
реконструкција
постојећих
28 школских станова
у школску
библиотеку и
читаоницу

2015

2015

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

ОШ "Јован
Јовановић
Змај"

01

463

Дуг за санацију
грејања из 2014. у
29
вртићу и надзор
над тим радовима

2015

2015

1.702.605,00

1.702.605,00

0,00

0,00

ОШ "Ђура
Јакшић"
Чуруг

01

463

Израда пројекта за
кров на новој
30 школи и све
пратеће
сагласности

2015

2015

960.000,00

960.000,00

0,00

0,00

ОШ "Ђура
Јакшић"
Чуруг

01

463

0,00

ОНБ
"Вељко
Петровић"
Жабаљ

01

511

Ревитализација
31
спомен збирке

2015

2015

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи:
''Овом Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за 2015. годину обезбеђена су средства за
наведене пројекте у укупном износу од 346.850.133,84 динара.
По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
- из текућих прихода буџета у износу од 255.902.030,43 динара,
-суфинансирање из средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине и нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година у износу од 90.948.103,41 динара.
Члан 6.
Члан 8 мења се и гласи:
Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу од 1.023.737.050,00 динара по
врстама односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Ек.
класиф.

ПРИМАЊА
2

1
321
321311

Утврђивање резултата пословања
Нераспоређен вишак прихода

711
711111

Порез на доходак,добит и капиталне добитке
Порез на зараде

Укупна
средства

3
83.579.993,99
83.579.993,99
291.348.864,00
215.000.000,00

18.12.2015.
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711121
711122
711123
711143
711145
711147
711183
711184
711191
711192
711193

Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од самосталних делатности-паушал
Порез на приходе од самосталне делатности - самоопорезивањем
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на земљиште
Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства
Самодопринос из прихода самосталних делатности
Порез на остале приходе
Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

713
713121
713122
713311
713421
713422
713423
713611

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

714
714431
714513
714543
714552
714562

Порез на добра и услуге
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних и прикључних возила
Накнада за промену намене обрадивог пољопредног земљишта
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

33.102.000,00
10.000,00
23.000.000,00
400.000,00
1.692.000,00
8.000.000,00

716
716111

Други порези
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

50.000.000,00
50.000.000,00

732
732151

Донације од међународних организација
Текуће донације од међународних организација

733
733152
733154
733156
733158
733252

Трансфери од других нивоа власти (грантови)
Други текући трансфери од Републике у корист општина
Текући наменски трансфери од Републике
Текући наменски трансфери од АПВ
Ненаменски трансфери од АПВ
Капитални наменски трансфер од АПВ

268.799.538,41
570.000,00
2.275.000,00
8.165.495,00
180.688.752,00
77.100.291,41

741
741151
741511
741522
741531
741533
741534
741535

Приходи од имовине
Приходи од камате на средства Консолидованог рачуна трезора
Накнада за коришћење мин. сировина
Закуп пољопривредног земљишта
Комуналне таксе за коришћење простора на јавним пов.
Комунална такса за коришћење слободних површина
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеће јавних површина

106.467.550,97
2.000.000,00
0,00
71.962.550,97
2.000.000,00
5.000,00
30.000.000,00
500.000,00

8.000.000,00
7.660.000,00
15.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
10.402.986,00
300.000,00
100.000,00
29.635.878,00
0,00
250.000,00
125.104.100,00
48.794.100,00
33.000.000,00
10.500.000,00
24.000.000,00
0,00
8.800.000,00
10.000,00

0,00
0,00

18.12.2015.
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Приходи од продаје добара и услуга

12.035.174,00

742152

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

3.000.000,00

742154
742251
742253
742351
742372

Накнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта
Општинске административне таксе
Накнада за уређење грађевинског земљишта
Приходи које својом дел. остваре органи и организација општине
Приходи индиректних буџетски корисника локалне самоуправе

200.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
1.775.000,00
60.174,00

743
743324
743351
743924

Новчане казне и одузета имовина корисника
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приходи од новчаних казни у прекршајном поступку
Приходи од целокупног дуга од 5%

5.500.000,00
5.000.000,00
300.000,00
200.000,00

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00

744151

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

0,00

745
745151

Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист општине

771
771111

Меморандумске ставке за рефундацију
Меморандумске ставке за рефундацију

744

46.034.828,63
46.034.828,63
1.300.000,00
1.300.000,00

911
Примања од дом. задуживања
911451 Примања од дом. задуживања
911

465.000,00
465.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

1.023.737.050,00

Члан 7.
Члан 9 мења се и гласи:
''Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
Ек.
класиф.
1
41
411
412
413
414
415
416

OПИС
2
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

Укупна средства
3
153.520.377,00
113.568.946,00
20.345.061,00
2.199.080,00
9.851.178,00
3.614.112,00
3.942.000,00

18.12.2015.
42
421
422
423
424
425
426
43
431
44
441
444
45
451
454
46
463
464
465
47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
51
511
512
513
515
54
541
543
61
611
62
621
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Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Употреба основних средстава
Употреба основних средстава
Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
Дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организ. обавезног соц. осигурања
Остале дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална
заштита
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали
Накнада штете од елементарних непогода
Накнада штете за повреде
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале непокр. и имовина
Нематеријална имовина
Природна имовина
Земљиште
Шуме и воде
Отплата главнице
Отплата главнице
Набавка дом. фин. имовине
Набавка фин. имовине

страна 10
298.917.629,63
48.111.898,00
7.516.000,00
109.288.412,99
96.427.368,64
13.990.772,00
23.583.178,00
38.500,00
38.500,00
5.280.000,00
2.900.000,00
2.380.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
163.625.720,45
125.032.585,45
8.450.000,00
30.143.135,00
46.505.518,34
46.505.518,34
50.362.926,65
27.138.420,42
2.821.386,23
14.921.120,00
545.000,00
4.937.000,00
8.300.000,00
8.300.000,00
239.379.905,25
187.662.447,14
50.497.358,11
0,00
1.220.100,00
18.206.472,68
4.870.472,68
13.336.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
100.000,00
100.000,00

18.12.2015.
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УКУПНИ РАСХОДИ:

страна 11
1.023.737.050,00

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке са сопственим средствима индиректних корисника
користе се за следеће програме:
Комунална делатност
Локални економски развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Путна инфраструктура
Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање
Социјална и дечија заштита
Примарна здравствена заштита
Развој културе
Локална самоуправа

57.257.651,23
5.640.000,00
7.305.359,00
112.248.170,97
13.463.778,00
120.680.213,00
63.329.934,56
74.239.022,00
18.255.000,00
21.065.316,45
8.450.000,00
18.692.650,00
503.109.954,79

II.ПОСЕБАН ДЕO
Члан 8.
Члан 10. мења се и гласи:

Позиција

3

4

5

0602
06020001

Економска
класиф.
Извор

Програмска
класификација

1 2
1 1

Функција

Глава

Раздео

''Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од
1.023.737.050,00 динара, финансираних из свих извора финансирања распоређују се по
корисницима и програмима и исказују у колони 8.

6

Опис

7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Програмска активност: 0602-0001СКФункционисање локалне самоуправе и
градских општина

Укупна
средства

8

18.12.2015.
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Извршни и законодавни
органи
1 411
Плате и додаци запосл.
Соц.доприноси на терет
2 412
послодавца
3 414
Соц.давања запосленима
3-1 413
Накнаде у натури
4 415
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали
5 416
расходи
6 421
Стални трошкови
7 422
Трошкови путовања
8 423
Услуге по уговору
9 424
Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др. нивоа власти
10 426
Материјал
Остале донације, дотације и
11 465
трансфери

111

2.459.676,00
438.839,00
67.629,00
10.000,00
1.000,00
1.000.000,00
85.000,00
200.000,00
10.200.000,00
2.920.000,00
1.420.000,00
1.500.000,00

Дот. невлад.орг.-финансирање политичких
субјеката
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова

12 481
13 482
13-1 483
13-2 621

01
07

01
07

06020001

страна 12

Набавка финансијске имовине
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-001СК:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 06020001СК:
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина

192.365,00
610.500,00
457.345,00
7.635,00
1.120,00
100.000,00

17.251.109,00
1.500.000,00
18.751.109,00

17.251.109,00
1.500.000,00
18.751.109,00

18.12.2015.
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Опште јавне услуге неквалификоване на
другом месту

160
14
15
16
17

416
421
422
423
01

01

01
07

01
07

01
07

2

број 29

Наг.бон.и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:
Извори финансирања за Програм 15-Локална
самоуправа:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:
Извори финансирања за главу 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 1:
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:
Приходи из буџета
Трансфери од др.нивоа власти
УКУПНО РАЗДЕО 1:

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

17.255.109,00
1.500.000,00
18.755.109,00
17.255.109,00
1.500.000,00
18.755.109,00
17.255.109,00
1.500.000,00
18.755.109,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

1
0602
06020001
111
18 411
19
20
21
22

412
413
414
415

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност: 0602-0001ПРФункционисање локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и законодавни органи
Плате и додаци запослених
Соц.доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

18.358.120,00
3.132.552,00
370.000,00
1.522.462,00
500.000,00

18.12.2015.
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23
24
25
26
27
28
29
30

416
421
422
423
424
425
426
444

30-1 463
31 465
31-1 472
32 482
33 483

34 484

35
36
37
38

485
511
512
515

38-1 541

број 29

страна 14

Награде бонуси и остали
расходи
Стални трошкови
Тр.путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживање
Трансфери осталим нивоима
власти
Остале донације, дотације и
трансфери
Накнаде за соц. заштиту из
буџета
Порези и таксе
Новчане казне и пенли по
решењу судова
Накнаде штете за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ПР:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0001ПР:

06020006
830
39 423

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА
Програмска активност: 0602-0006Информисање
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору

900.000,00
7.709.103,00
2.310.000,00
10.677.720,00
2.355.000,00
105.000,00
400.000,00
500.000,00
1.000.000,00
2.374.175,00
799.302,00
150.000,00
166.500,00

45.000,00

237.000,00
13.050.000,00
500.000,00
150.000,00
1.370.472,68
68.682.406,68
68.682.406,68

68.682.406,68
68.682.406,68

6.000.000,00

18.12.2015.
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страна 15

Извори финансирања за функцију 830:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0006:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020006ПА:

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

РЕЗЕРВЕ
06020010
111
40 499
40-1
40-2

0602П1
090

Програмска активност: 0602-0010-Резерве
Извршни и законодавни органи
Средства резерве
Стална буџетска резерва

8.300.000,00

4.300.000,00

Текућа буџетска резерва
4.000.000,00
Извори финансирања за
функцију 111:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0010
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020010ПА:
Пројекат: Мотивисање и награђивање
предшколске и школске деце
Социјална заштита некласификована
другом месту

Накнаде за социјалну заштиту из
41 472
буџета
01 Приходи из буџета

8.300.000,00
8.300.000,00

8.300.000,00
8.300.000,00

на

7.639.000,00
4.570.000,00

3.069.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:

4.570.000,00
3.069.000,00
7.639.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
01 Приходи из буџета

4.570.000,00
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13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602-П1:
Пројекат: Становање уз подршку -Дом за
душевно оболела лица
Социјална заштита некласификована
другом месту

0602П2
090
42 472
01
07
01
07

3.069.000,00
7.639.000,00

на

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Приходи из буџета
1.000.000,00
Трансфери од др. нивоа власти
1.424.760,00
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за функцију 090:

Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-П2:
0602П3
111

Пројекат: Изградња фонтане
Извршни и законодавни органи
43 511
Зграде и грађевински објекти
13 Нераспоређени вишак прихода
3.200.000,00
Извори финансирања за функцију 111:
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 111:

2.424.760,00

1.000.000,00
1.424.760,00
2.424.760,00

1.000.000,00
1.424.760,00
2.424.760,00

3.200.000,00

3.200.000,00
3.200.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602-П3:
0602П4
111

Пројекат: Успостављање 5 хот-спот локација у
општини Жабаљ
Извршни и законодавни органи
44 421
Стални трошкови
01 Приходи из буџета
0,00
13 Нераспоређени вишак прихода
0,00
44-1 512
Машине и опрема

3.200.000,00
3.200.000,00

0,00

550.000,00
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01 Приходи из буџета
50.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода
500.000,00
Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 111:

50.000,00
500.000,00
550.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П4:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602-П4:

50.000,00
500.000,00
550.000,00

0602П5
111
45 424
01
13
01
13

Пројекат: Голф Центар-проширење
туристичко-рекреативног комплекса
Извршни и законодавни органи
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
320.000,00
Нераспоређени вишак прихода
2.000.000,00
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 111:

Извори финансирања за пројекат 0602-П5:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602-П5:
0602П6
111

46-1 421

47-1 482

Порези, обавезне таксе и казне
01 Приходи из буџета

320.000,00
2.000.000,00
2.320.000,00

320.000,00
2.000.000,00
2.320.000,00

Пројекат: Local Decision Making Initiative u
Srbiji
Извршни и законодавни органи
46 425
Текуће поправке и одржавање
15 Неутрошена ср.из донација
503.972,00
Стални трошкови
01 Приходи из буџета
15 Неутрошена ср.из донација
47 426
Материјал
15 Неутрошена ср.из донација

2.320.000,00

503.972,00

4.000,00
4.000,00
0,00
218.388,00
218.388,00
20.100,00
100,00
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15 Неутрошена ср.из донација
20.000,00
Донације невладиним
47-2 481
организацијама
01 Приходи из буџета
1,00
15 Неутрошена ср.из донација
264.074,42
48 512
Машине и опрема
15 Неутрошена ср.из донација
913.765,87
Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
15 Неутрошена ср.из донација
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П6:
01 Приходи из буџета
15 Неутрошена ср.из донација
Укупно за пројекат 0602-П6:
0602П7
111

Пројекат:Предфинансирање пројеката
Извршни и законодавни органи
49 424
Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
500.000,00
13 Нераспоређени вишик прихода
870,64
49-1 423
01
13
01
13

Услуге по уговору
Приходи из буџета
1,00
Нераспоређени вишик прихода
366.786,00
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишик прихода
Укупно за функцију 111:

Извори финансирања за пројекат 0602-П7:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишик прихода
Укупно за пројекат 0602-П7:
0602П8
111

Пројекат: Финансирање пројеката удружења
грађана на основу конкурса
Извршни и законодавни органи
Дотације невладиним
50 481
организацијама
Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

264.075,42

913.765,87

4.101,00
1.920.200,29
1.924.301,29

4.101,00
1.920.200,29
1.924.301,29

500.870,64

366.787,00

500.001,00
367.656,64
867.657,64

500.001,00
367.656,64
867.657,64

2.370.000,00
2.370.000,00
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Укупно за функцију 111:

2.370.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П8:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П8:
0602П9
360

Пројекат: Едукација и награђивање деце из
области познавања саобраћаја
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
51 426
Материјал
13 Нераспоређени вишак прихода
20.000,00
Услуге по уговору
13 Нераспоређени вишак прихода
52 472
Накнаде за социјалну заштиту
13 Нераспоређени вишак прихода

51-1 423

52-1 512

0602П10

170.000,00
700.000,00
700.000,00

Машине и опрема
13 Нераспоређени вишак прихода
2.000.000,00
Извори финансирања за функцију 360:

2.000.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 360:

2.890.000,00
2.890.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П9:
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602-П9:

2.890.000,00
2.890.000,00

Пројекат: Дезинсекција и дератизација на
територији општине Жабаљ

Извори финансирања за пројекат 0602-П10:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П10:

0602-

20.000,00

170.000,00

Заштита животне средине
53 424
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 560:

560

2.370.000,00
2.370.000,00

Пројекат: Финансирање Спортског савез

2.450.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00

2.450.000,00
2.450.000,00
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општине Жабаљ
УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И
СПОРТА

810
54 481

Дотације невлад.организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:

16.544.000,00
16.544.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П11:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П11:

16.544.000,00
16.544.000,00

Пројекат:Финанисрање пројеката удружења
из области културе на основу конкурса
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ
НА ДРУГОМ МЕСТУ

0602П12
820
55 481

Дотације невлад.организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за пројекат 0602-П12:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П12:

0602П13
840

0602П14
111

16.544.000,00

Пројекат: Подршка верским заједницама
ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Дотације невладиним
56 481
организацијама
Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:
Извори финансирања за пројекат 0602-П13:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П13:

Пројекат: Партиципација и активизам младих
Извршни и законодавни органи

3.850.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00

350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
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07 Трансфери од др. нивоа власти
Социјални доприноси на терет
56-2 412
послодавца
07 Трансфери од др. нивоа власти
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56-1 411

56-3 421

56-4 422

56-5 423

56-6 512

Стални трошкови
07 Трансфери од др. нивоа власти
Трошкови путовања
07 Трансфери од др. нивоа власти
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др. нивоа власти
Машине и опрема
07 Трансфери од др. нивоа власти

56-9 426
07
5610 472
07
01
07

146.565,00
146.565,00
26.235,00
26.235,00
8.800,00
8.800,00
0,00
0,00
341.000,00
45.000,00
296.000,00
0,00
0,00

Материјал
Трансфери од др. нивоа власти
49.500,00
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Трансфери од др. нивоа власти
19.700,00
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Укупоно за функцију 111:

Извори финансирања за пројекат 0602-П14:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-П14:

49.500,00

19.700,00

45.000,00
546.800,00
591.800,00
45.000,00
546.800,00
591.800,00

Пројекат: Изградња потисног гравитационог
цевовода употребљених вода до ППОВ у
Ђурђеву
Извршни и законодавни орган

0602П15
111
56-7 511

Зграде и грађевински објекти
07 Трансфери од др. нивоа власти
39.181.466,30
Извори финансирања за функцију 111:

39.181.466,30
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07 Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за функцију 111:

39.181.466,30
39.181.466,30

Извори финансирања за пројекат 0602-П15:
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-П15:

39.181.466,30
39.181.466,30

Пројекат: Изградња канализационе мреже у
општини Жабаљ - I фаза-завршетак радова
Извршни и законодавни орган

0602П16
111
56-8 511

Зграде и грађевински објекти
07 Трансфери од др. нивоа власти
21.375.430,31
Извори финансирања за функцију 111:
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П16:
07 Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-П16:

21.375.430,31

21.375.430,31
21.375.430,31
21.375.430,31
21.375.430,31

Пројекат: Успостављање система видеонадзора и хот-спот локација на територији
општине Жабаљ
Извршни и законодавни орган

0602П17
111
5611

512
01
07
01
07

01
07

01
07
13
15

Машине и опрема
Приходи из буџета
510.412,00
Трансфери од др. нивоа власти
1.946.382,24
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П17:
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-П17:
Извори финансирања за Програм 15- Локална
самоуправа-0602
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Неутрошена средства из донација

2.456.794,24

510.412,00
1.946.382,24
2.456.794,24
510.412,00
1.946.382,24
2.456.794,24

115.545.920,68
64.474.838,85
12.026.656,64
1.920.200,29
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Укупно за Програм 15 - Локална самоуправа0602:
01
07
13
15

01
07
13
15

3

1
0602
06020001
130
57 411
58 412
59 413
60 414

62
63
64
65

416
421
422
423
01
07

66 424
01
07
67 425
68 426
69 444

Извори финансирања за главу 1:
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Неутрошена ср.из донација
Укупно за главу 1:
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:

115.545.920,68
64.474.838,85
12.026.656,64
1.920.200,29
193.967.616,46

Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Неутрошена средства из донација
УКУПНО РАЗДЕО 2:

115.545.920,68
64.474.838,85
12.026.656,64
1.920.200,29
193.967.616,46

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност: 0602-0001ОУФункционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
01 Приходи из буџета
4.645.703,00
03 Социјални доприноси
1.000.000,00

61 415

193.967.616,46

Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања

53.032.447,00
9.653.969,00
1.250.000,00
5.645.703,00

1.777.500,00
1.000.000,00
13.795.000,00
3.000.000,00
7.945.000,00
7.545.000,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
4.972.000,00
7.120.000,00
1.500.000,00
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Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и казне

70 465
71 482

7.446.510,00
300.000,00

Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода

72 483
72-1 485
73 511
74 512
01
07
13
01

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Приходи из буџета
2.514.739,04
Трансфери од др. нивоа власти
400.000,00
Нер. вишак из пр.година
798.260,96
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

03 Социјални доприноси
07 Трансфери од др. нивоа власти
13 Нер. вишак из пр.година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ОУ:
01 Приходи из буџета
03 Социјални доприноси
07 Трансфери од др. нивоа власти
13 Нер. вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 06020001ОУ:

300.000,00
0,00
3.713.000,00

128.152.868,04
1.000.000,00
800.000,00
798.260,96
130.751.129,00

128.152.868,04
1.000.000,00
800.000,00
798.260,96
130.751.129,00

Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина

06020001
040

7.800.000,00

Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из
75 472
буџета
01 Приходи из буџета
07 Тран.од осталих нивоа вл.
13 Нераспоређени вишак прихода
75-1 444

Пратећи трошкови задуживања
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за
функцију 040:

22.501.698,34
13.591.789,69
3.256.525,00
5.653.383,65
10.000,00
10.000,00
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01 Приходи из буџета

13.601.789,69

07 Трансфери од осталих нивоа власти

3.256.525,00

13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 040:

5.653.383,65
22.511.698,34

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ПА:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода

13.601.789,69
3.256.525,00
5.653.383,65

Укупно за програмску активност 06020001ПА:

Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина

06020001

Образовање некласификовано на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
76 472
буџета
Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 040:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ПО:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:

980

22.511.698,34

8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

Унапређење пољопривреде и реализација
Програма утврђивања радова на заштити,
уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта
Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина

06020001
421

Пољопривреда
77 423 01 Услуге по уговору
77-1 426

4.600.000,00

Материјал
07 Тран.од осталих нивоа вл.

26.500,00
26.500,00
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Машине и опрема

78 512

07 Тран.од осталих нивоа вл.
13 Нерасп.вишак прихода-закуп
01
07
13

01
07

5.651.420,00
651.420,00
5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Тран.од осталих нивоа вл.
Нерасп.вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Тран.од осталих нивоа вл.

13 Нерасп.вишак прихода-закуп
Укупно за програмску активност 06020001ПА:

06020001

Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:

06020003

4.600.000,00
677.920,00
5.000.000,00
10.277.920,00

Унапређење услуга зоохигијене
Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина
Заштита животне средине некласификована
на другом месту
79 424
Специјализоване услуге
Новчане казне и пенали по
80 483
решењу судова
Накнада штете за повреде или штету настале
81 485
усл.ел.
Извори финансирања за
функцију 560:
01 Приходи из буџета

560

4.600.000,00
677.920,00
5.000.000,00
10.277.920,00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
Програмска активност: 0602-0003-Управљање
јавним дугом

11.700.000,00
3.600.000,00
4.400.000,00

19.700.000,00
19.700.000,00

19.700.000,00
19.700.000,00
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Трансакције јавног дуга

170

Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице
84 611
дом.кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 170:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0003ПА:
01 Приходи из буџета
82 441
83 444

Укупно за програмску активност 06020003ПА:

01
03
07
13

Извори финансирања за Програм 15-Локална
самоуправа:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода

13 Нераспоређени вишак прихода-закуп

01
03
07
13
13

Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:
Извори финансирања за главу 1:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Тран.од осталих нивоа вл.
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за главу 1:

2.900.000,00
100.000,00
6.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00

9.500.000,00
9.500.000,00

183.554.657,73
1.000.000,00
4.734.445,00
6.451.644,61
5.000.000,00
200.740.747,34
183.554.657,73
1.000.000,00
4.734.445,00
6.451.644,61
5.000.000,00
200.740.747,34

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина

2
0602
06020001
320
85 423
86 425

Услуге противпожарне заштите
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

700.000,00
200.000,00
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Дотације невладиним
87 481
организацијама
88 484
Накнада штете од елем.непогода
Извори финансирања за функцију 320:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:
Извори финансирања за Програм 15-Локална
самоуправа:
01 Приходи из буџета
Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:
Извори финансирања за главу 2:
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 2:

3
0602
06020002
160
89 411
90 412
91 414
92 416
01
93 421
01
01
94 422
01
01
95 423
01
01
13
96 424

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност: 0602-0002ПА-Месне
заједнице
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
Плате и додаци запослених
Соц.доприноси на терет послод.
Соц.давања запосленим
Наг.бонуси и остали посебни
расходи
Нам.средства буџ.корисника
50.000,00
Стални трошкови
Приходи из буџета
5.262.500,00
Нам.средства буџ.корисника
445.000,00
Трошкови путовања
Приходи из буџета
281.000,00
Нам.средства буџ.корисника
385.000,00
Услуге по уговору
Приходи из буџета
10.302.250,00
Нам.средства буџ.корисника
1.130.000,00
Нерас. вишак прихода-самод.
1.326.438,99
Специјализоване услуге

600.000,00
500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.406.077,00
431.187,00
77.109,00
50.000,00
5.707.500,00

666.000,00

12.758.688,99

7.067.170,00
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97 425

98 426

99 431

100 444

101 465
1011
472

102 481

број 29

01 Приходи из буџета
01 Нам.средства буџ.корисника
Трансфери од других нивоа
07 власти
Текуће поправке и одржавање
01 Приходи из буџета
01 Нам.средства буџ.корисника
Материјал
01 Приходи из буџета
01 Нам.средства буџ.корисника
Амортизација зграда и
грађевинских објеката
01 Приходи из буџета
01 Нам.средства буџ.корисника
Пратећи трошкови задуживања
01 Приходи из буџета
01 Нам.средства буџ.корисника
Остале донације, дотације и
трансфери
01 Приходи из буџета
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
01 Нам.средства буџ.корисника
Дотације невладиним
оранизацијама
01 Нам.средства буџ.корисника

Порези обавезне таксе и казне
01 Приходи из буџета
01 Нам.средства буџ.корисника
Новчане казне и пенали по
104 483
решењу судова
01 Приходи из буџета
105 511
Зграде и грађевински објекти

страна 29
5.517.170,00
1.550.000,00
0,00
3.843.000,00
2.733.000,00
1.110.000,00
2.445.000,00
1.915.000,00
530.000,00
38.500,00
28.500,00
10.000,00
230.000,00
150.000,00
80.000,00
325.150,00
325.150,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00

103 482

01 Приходи из буџета

176.000,00
156.000,00
20.000,00
453.500,00
453.500,00
14.793.000,00
14.293.000,00

01 Нам.средства буџ.корисника
500.000,00
106 512
Машине и опрема
01 Приходи из буџета
3.028.600,00
01 Нам.средства буџ.корисника
100.000,00
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
01 Наменска средства буџетских корисника

3.128.600,00

47.360.043,00
5.980.000,00
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07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нер. вишак прихода-самод.
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002ПА:
01 Приходи из буџета
01 Наменска средства буџетских корисника
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нер. вишак прихода-самод.
Укупно за програмску активност 06020002ПА:

0602П1
160

0602П2
160

Пројекат: Измуљавање реке Јегричке у к.о.
Жабаљ и обележавање парцела државног
земљишта по Програму утврђивања радова на
заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
107 424
Специјализоване услуге
13 Нер. вишак прихода-закуп
18.850.000,00
Извори финансирања за функцију 160:
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0602-П1:
Пројекат: Обележавање парцела државног
земљишта по Програму утврђивања радова на
заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта у МЗ Чуруг
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
108 424
Специјализоване услуге
13 Нер. вишак прихода-закуп
0,00
Извори финансирања за функцију 160:
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0602-П2:

0,00
1.326.438,99
54.666.481,99

47.360.043,00
5.980.000,00
0,00
1.326.438,99
54.666.481,99

18.850.000,00

18.850.000,00
18.850.000,00
18.850.000,00
18.850.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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160
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Пројекат: Обележавање парцела државног
земљишта по Програму утврђивања радова на
заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта у МЗ Госпођинци
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
109 424
Специјализоване услуге
13 Нер. вишак прихода-закуп
650.000,00
Извори финансирања за функцију 160:
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0602-П3:

01
01
07
13
13

01
01
07
13
13

411
412
414

650.000,00

650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00

Извори финансирања за Програм 15-Локална
самоуправа:
Приходи из буџета
Наменска средства буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нер. вишак прихода-закуп
Нер. вишак прихода-самодопринос
Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:

47.360.043,00
5.980.000,00
0,00
19.500.000,00
1.326.438,99
74.166.481,99

Извори финансирања за главу 3:
Приходи из буџета
Наменска средства буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нер. вишак прихода-самодопринос
Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за главу 3:

47.360.043,00
5.980.000,00
0,00
1.326.438,99
19.500.000,00
74.166.481,99

Средства апропријација у глави 3. користиће се за
финансирање следећих корисника у складу са
њиховим финансијским плановима:
3.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ
Програм 15-Локална самоуправа
Програмска активност 0002-Месне заједнице:
0602-0002/МЗ 1
Плате и додаци запослених
728.489,00
Социјални доприноси
130.563,00
Социјална давања запосл.
21.104,00
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421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512

0602П1
160

број 29

страна 32

Стални трошкови
4.400.000,00
Трошкови путовања
200.000,00
Услуге по уговору
3.375.000,00
Специјализоване услуге
2.607.000,00
Тек.попр.и одржавање
1.577.500,00
Материјал
1.300.000,00
Остале донације, дотације и
трансфери
98.200,00
Порези, обавезне таксе и казне
55.000,00
Новчане казне и пен.по реш.
200.000,00
Зграде и грађ.објекти
14.293.000,00
Машине и опрема
2.978.600,00
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002 ПА:
01 Приходи из буџета
31.964.456,00
Укупно за програмску
активност 0602-0002 ПА:
31.964.456,00

Пројекат: Измуљавање реке Јегричке у к.о.
Жабаљ и обележавање парцела државног
земљишта по Програму утврђивања радова на
заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
424
Специјализоване услуге
18.850.000,00
13 Нер. вишак прихода-закуп
Извори финансирања за функцију 160:
18.850.000,00
13 Нер. вишак пр.-закуп
Укупно за функцију 160:
18.850.000,00
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
18.850.000,00
13 Нер. вишак пр. -закуп
Укупно за пројекат 0602-П1:
18.850.000,00
Извори финансирања за Програм 15-Локална
самоуправа:
01 Приходи из буџета
31.964.456,00
13 Нер. вишак при.-закуп
18.850.000,00
Укупно за Програм 15Локална самоуправа:
50.814.456,00
Извори финансирања за подглаву 3.1:
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01 Приходи из буџета
13 Нер.вишак прихода - закуп
Укупно подглава 3.1:
3.2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЧУРУГ
Програм 15-Локална самоуправа
Програмска активност 0002-Месне
заједнице:0602-0002/МЗ 2
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Социјална давања запосленима

411
412
414

465

Награде, бонуси и остали пос.р.
Нам.средства буџ.корисника
Стални трошкови
Приходи из буџета
Нам.средства буџ.корисника
Трошкови путовања
Приходи из буџета
Нам.средства буџ.корисника
Услуге по уговору
Приходи из буџета
Нам.средства буџ.корисника
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
Нам.средства буџ.корисника
Тек.попр.и одржавање
Приходи из буџета
Нам.средства буџ.корисника
Материјал
Приходи из буџета
Нам.средства буџ.корисника
Употреба основних средстава
Нам.средства буџ.корисника
Пратећи трошкови задуживања
Приходи из буџета
Нам.средства буџ.корисника
Остале донације, дотације и
трансфери

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџ.

416
01
421
01
01
422
01
01
423
01
01
424
01
01
425
01
01
426
01
01
431
01
444
01
01

01 Нам.средства буџ.корисника

страна 33
31.964.456,00
18.850.000,00
50.814.456,00

532.344,00
94.777,00
21.106,00
50.000,00
50.000,00
460.000,00
280.000,00
180.000,00
180.000,00
60.000,00
120.000,00
6.330.000,00
5.430.000,00
900.000,00
2.130.000,00
630.000,00
1.500.000,00
1.170.000,00
110.000,00
1.060.000,00
620.000,00
260.000,00
360.000,00
10.000,00
10.000,00
230.000,00
150.000,00
80.000,00
71.950,00
50.000,00
50.000,00
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број 29

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

482
01
01
511
01
512
01
01

01

160

20.000,00
20.000,00

Порези, обавезне таксе и казне
40.000,00
Приходи из буџета
20.000,00
Нам.средства буџ.корисника
20.000,00
Зграде и грађ.објекти
500.000,00
Нам.средства буџ.корисника
500.000,00
Машине и опрема
150.000,00
Приходи из буџета
50.000,00
Нам.средства буџ.корисника
100.000,00
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002ПА:
Приходи из буџета
7.710.177,00

01 Нам.средства буџ.корисника
Укупно за програмску
активност 0602-0002ПА:

0602П2

страна 34

4.950.000,00
12.660.177,00

Пројекат: Обележавање парцела државног
земљишта по Програму утврђивања радова на
заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта у МЗ Чуруг
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
424
Специјализоване услуге
13 Нер. вишак прихода-закуп
Извори финансирања за функцију 160:
0,00
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 160:
0,00
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
0,00
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0602-П2:
0,00
Извори финансирања за Програм 15-Локална
самоуправа:
01 Приходи из буџета
7.710.177,00
01 Нам.средства буџ.корисника
4.950.000,00
13 Нер. вишак прихода-закуп
0,00
Укупно за Програм 15Локална самоуправа:
12.660.177,00
Извори финансирања за подглаву 3.2:
01 Приходи из буџета
7.710.177,00
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01 Нам.средства буџ.корисника
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно подглава 3.2:

страна 35

4.950.000,00
0,00
12.660.177,00

3.3:МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГОСПОЂИНЦИ
Програм 15-Локална самоуправа

411
412
414
421
01
01
422
01
01
423
01
01
13
424
01
01
425
01
01
426
01
01
465
481
01
511
512

01

Програмска активност 0002-Месне
заједнице:0602-0002/МЗ 3
Плате и додаци запослених
558.355,00
Социјални доприноси
100.508,00
Социјална давања запосленима
19.291,00
Стални трошкови
390.000,00
Приходи из буџета
295.000,00
Нам.средства буџ.корисника
95.000,00
Трошкови путовања
86.000,00
Приходи из буџета
21.000,00
Нам.средства буџ.корисника
65.000,00
Услуге по уговору
2.686.438,99
Приходи из буџета
1.130.000,00
Нам.средства буџ.корисника
230.000,00
Нер. вишак прихода-самодопр.
1.326.438,99
Специјализоване услуге
1.699.920,00
Приходи из буџета
1.649.920,00
Нам.средства буџ.корисника
50.000,00
Тек.попр.и одржавање
748.000,00
Приходи из буџета
698.000,00
Нам.средства буџ.корисника
50.000,00
Материјал
263.500,00
Приходи из буџета
93.500,00
Нам.средства буџ.корисника
170.000,00
Остале донације, дотације и
трансфери
75.650,00
Дот.невлад,орган.
0,00
Нам.средства буџ.корисника
0,00
Зграде и грађ.објекти
0,00
Машине и опрема
0,00
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002ПА:
Приходи из буџета
4.641.224,00

01 Нам.средства буџ.корисника

660.000,00
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13 Нер. вишак прихода-самодопр.
Укупно за програмску
активност 0602-0002ПА:

0602П3
160

страна 36

1.326.438,99
6.627.662,99

Пројекат: Обележавање парцела државног
земљишта по Програму утврђивања радова на
заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта у МЗ Госпођинци
Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
424
Специјализоване услуге
650.000,00
13 Нер. вишак прихода-закуп
Извори финансирања за функцију 840:
650.000,00
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 160:
650.000,00
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
650.000,00
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0602-П3:
650.000,00
Извори финансирања за Програм 15-Локална
самоуправа:
01 Приходи из буџета
4.641.224,00
01 Нам.средства буџ.корисника
13 Нер. вишак прихода-закуп
13 Нер. вишак прихода-самодопр.
Укупно за Програм 15Локална самоуправа:
Извори финансирања за
подглаву 3.3:
01 Приходи из буџета
01 Нам.средства буџ.корисника
13 Нер. вишак прихода-закуп
Нераспоређени вишак
13 прихода-самодоприноса
Укупно подглава 3.3:
3.4 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЂУРЂЕВО

660.000,00
650.000,00
1.326.438,99
7.277.662,99

4.641.224,00
660.000,00
650.000,00
1.326.438,99
7.277.662,99
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411
412
414
416
421
01
01
422
01
01
423
01
424
01
07
425
01
426
431
465
482
483
512

01

број 29

страна 37

Програм 15-Локална самоуправа
Програмска активност 0002-Месне
заједнице:0602-0002/МЗ 4
Плате и додаци запослених
586.889,00
Социјални доприноси
105.339,00
Социјална давања запосленима
15.608,00
Награде, бонуси...
0,00
Стални трошкови
457.500,00
Приходи из буџета
287.500,00
Нам.средства буџ.корисника
170.000,00
Трошкови путовања
200.000,00
Приходи из буџета
0,00
Нам.средства буџ.корисника
200.000,00
Услуге по уговору
367.250,00
Приходи из буџета
367.250,00
Специјализоване услуге
630.250,00
Приходи из буџета
630.250,00
Трансфери од других нивоа
власти
0,00
Тек.попр.и одржавање
347.500,00
Приходи из буџета
347.500,00
Материјал
261.500,00
Амортизација некретнина и опр.
28.500,00
Остале донације, дотације и
трансфери
79.350,00
Порези обав.таксе и казне
81.000,00
Новчане казне и пен.по реш.
253.500,00
Машине и опрема
0,00
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002ПА:
Приходи из буџета
3.044.186,00

01 Нам.средства буџ.корисника
370.000,00
Трансфери од других нивоа
07 власти
0,00
Укупно за програмску
активност 0602-0002ПА:
3.414.186,00
Извори финансирања за Програм 15-Локална
самоуправа:
01 Приходи из буџета
3.044.186,00
01 Нам.средства буџ.корисника
370.000,00
Трансфери од других нивоа
07 власти
0,00
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страна 38

Укупно за Програм 15Локална самоуправа:
3.414.186,00
Извори финансирања за подглаву 3.4:
01 Приходи из буџета
01 Нам.средства буџ.корисника
Трансфери од других нивоа
07 власти
Укупно подглава 3.4:

4
0602
06020008
090

3.044.186,00
370.000,00
0,00
3.414.186,00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
ИНКЛУЗИЈУ РОМА
ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност: 0602-0008ПАПрограми националних мањина
Социјална заштита некласификована на
другом месту
110 465
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0008ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020008ПА:

0602П1

13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0,00
13.200.000,00

13.200.000,00
13.200.000,00

Пројекат: Здравствени ромски медијатор
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
111 422
1111 423

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П1:

0,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
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Извори финансирања за Програм 15-Локална
самоуправа:
01 Приходи из буџета
Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:
Извори финансирања за главу 4:
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 4:

5
0601
06010003
620
112 451

ЈКП "ВОДОВОД ОПШТИНЕ
ЖАБАЉ"
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност: 0601-0001ПАВодоснабдевање
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

страна 39

13.480.000,00
13.480.000,00
13.480.000,00
13.480.000,00

6.500.000,00

Извори финансирања за функцију 620:

6
0601
06010014
620
113 451

01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0001ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:
01 Приходи из буџета

6.500.000,00
6.500.000,00

Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 5:
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 5:

6.500.000,00

ЈКП "ЧИСТОЋА"
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност: 0601-0014ПА-Остале
комуналне делатности
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 620:

6.500.000,00
6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00
6.500.000,00

10.500.000,00
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страна 40

01 Приходи из буџета
Укупно за фукцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0014ПА:

10.500.000,00
10.500.000,00

01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020014ПА:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:
01 Приходи из буџета

10.500.000,00

Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 6:
01 Приходи из буџета

10.500.000,00

Укупно за главу 6:

7
0601
06010009
620

ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност: 0601-0009ПА-Уређење
и одржавање зеленила
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
114 451
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0009ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020009ПА:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:
01 Приходи из буџета
Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 7:
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 7:

8

ФОНД СОЛИДАРНЕ
СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00
10.500.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
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0601

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

06010012

Програмска активност: 0601-0012ПАОдржавање стамбених зграда
Стамбени развој
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

610
115 421
116 423
117 424
118 482

страна 41

Порези, обавезне таксе и казне
1.000,00
01 Приходи из буџета
1.651,23
13 Нераспоређени вишак прихода
Извори финансирања за функцију 610:
01 Приходи из буџета
13 Нер. вишак прихода
Укупно за функцију 610:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0012ПА:

9
1501
15010001
140
119 421
120 422

1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.651,23

4.000,00
1.651,23
5.651,23

01 Приходи из буџета
13 Нераспоређњни вишак прихода
Укупно за програмску активност 06020012ПА:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:

4.000,00
1.651,23

01 Приходи из буџета
13 Нер. вишак прихода
Укупно за Програм 2-Комунална делатност:

4.000,00
1.651,23
5.651,23

Извори финансирања за главу 8:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за главу 8:

4.000,00
1.651,23
5.651,23

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И
ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ ОПШТИНЕ
ЖАБАЉ
ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
Програмска активност: 1501-0001ПАПодршка постојећој привреди
Основно истраживање
Стални трошкови
Трошкови путовања

5.651,23

450.000,00
0,00
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121
122
123
124
125
126
127
128

1501П1
140

423
424
425
426
444
465
482
512

број 29

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 140:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 140:
Извори финансирања за програмску
активност 1501-0001ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 15010001ПА:

3.150.000,00
0,00
350.000,00
200.000,00
20.000,00
500.000,00
20.000,00
250.000,00
4.940.000,00
4.940.000,00

4.940.000,00
4.940.000,00

Пројекат: Подршка развоју женског
предузетништва и израда пројектних предлога
и аплицирање на пројекте
Основно истраживање
129 423
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и
130 465
трансфери
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1501-П1:
Извори финансирања за функцију 140:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 140:
Извори финансирања за Програм 3-Локални
економски развој:
01 Приходи из буџета
Укупно за Програм 3-Локални економски
развој:
Извори финансирања за главу 9:
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 9:

10
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

200.000,00
500.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00

5.640.000,00
5.640.000,00
5.640.000,00
5.640.000,00
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ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност: 1502-0001ПАУправљање развојем туризма
Туризам

1502
15020001
473
131 411
132 412
133 413
134 414
135 415
136
137
138
139

416
421
423
425

140 426
141 465
142 482
143 512

Плате и доприноси запослених
Соц.доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

2.607.719,00

Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали
расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

198.856,00
140.000,00

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Опрема и машине

50.000,00

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0001ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 15020001ПА:

15020002
473
144 422
145 423
01
07
01
07

Програмска активност: 1502-0002ПАТуристичка промоција
Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Приходи из буџета
1.850.000,00
Трансфери од других нивоа
власти
0,00
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

467.684,00
90.000,00

0,00
280.000,00
445.000,00
45.000,00

361.100,00
20.000,00
50.000,00
4.755.359,00
4.755.359,00

4.755.359,00
4.755.359,00

700.000,00
1.850.000,00

2.550.000,00
0,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 29

страна 44

Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0002ПА:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 15020002ПА:
1502П1
473
146 423

Пројекат: Формирање инфо-центра
Туризам
Услуге по уговору

07 Трансфери од других нивоа вл.
0,00
147 512
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за пројекат 1502-П1:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа влaсти
Укупно за пројекат 1502-П1:
Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за фукцију 473:
Извори финансирања за Програм 4-Развој
туризма:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програм 4-Развој туризма:
Извори финансирања за главу 10:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 10:

11
0101
01010002
421
148 421

ФОНД ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програмска активност: 0101-0002ПАПодстицаји пољопривредној производњи
Пољопривреда
Стални трошкови

2.550.000,00

2.550.000,00
0,00
2.550.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.305.359,00
0,00
7.305.359,00

7.305.359,00
0,00
7.305.359,00
7.305.359,00
0,00
7.305.359,00

750.000,00
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Трошкови путовања

149 422
150
151
152
153
154
155
1551
156

број 29

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе и казне
Остале донације, дотације и
465
трансфери
512
Опрема и машине
Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за програмску
активност 0101-00002ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 01010002ПА:
423
424
425
426
444
482

0101П1
421
157 424
01
13
01
13

01
13

Пројекат: Испитивање земљишта и
утврђивање постојања опасних и штетних
материја у пољопривреном земљишту по
основу Програма утврђивања радова на
заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта
Пољопривреда
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
0,00
Нер. вишак прихода-закуп
0,00
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0101-П1:

0,00
2.755.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
20.000,00
20.000,00
145.000,00
350.000,00
5.240.000,00
5.240.000,00

5.240.000,00
5.240.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Пројекат:Субвенционисање кредита за
пољопривреду и суфинансирање камата
кредита комерцијалних банака
пољопривредним газдинствима за набавку
опреме за наводњавање; за сетву;
субвенционисање осигурања за газдинства;и
субвенционисање повећања сточног фонда
Пољопривреда
Субвенције јавним
неф.предузећима и
158 451
организацијама
01 Приходи из буџета
3.500.000,00
13 Нер. вишак прихода-закуп
4.000.000,00
Извори финансирања за
функцију 421:
01 Приходи из буџета
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П2:
01 Приходи из буџета
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0101-П2:

0101П3

7.500.000,00

3.500.000,00
4.000.000,00
7.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
7.500.000,00

Пројекат:Програм мини газдинство
Пољопривреда

421

159 451
01

01

01
13

Субвенције јавним
неф.предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П3:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0101-П3:
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за фукцију 421:
Извори финансирања за Програм 5-Развој
пољопривреде:

01 Приходи из буџета

500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
9.240.000,00
4.000.000,00
13.240.000,00

9.240.000,00
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13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за Програм 5-Развој пољопривреде:
Извори финансирања за главу 11:
01 Приходи из буџета
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за главу 11:

12
0101

4.000.000,00
13.240.000,00
9.240.000,00
4.000.000,00
13.240.000,00

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Програмска активност:0401-0001ПА0401Управљање заштитом животне средине и
0001
природних вредности
Заштита животне средине некласификована
560
на другом месту
160 423
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
50.000,00
13 Нер. вишак прихода
50.000,00
1601 424
Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
2.000.000,00
13 Нер. вишак прихода
0,00
161 426
Материјал
01 Приходи из буџета
1.200.000,00
Трансфери од других нивоа
07 власти
0,00
13 Нер. вишак прихода
125.000,00
Дотације невладиним
162 481
организацијама
01 Приходи из буџета
900.000,00
13 Нер. вишак прихода
1.375.000,00
163 512
Машине и опрема
01 Приходи из буџета
850.000,00
Трансфери од других нивоа
07 власти
3.200.000,00
13 Нер. вишак прихода
3.713.778,00
Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нер. вишак прихода
Укупно за функцију 560:

100.000,00

2.000.000,00

1.325.000,00

2.275.000,00

7.763.778,00

5.000.000,00
3.200.000,00
5.263.778,00
13.463.778,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

01
07
13

01
07
13

13
0701
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Извори финансирања за Програм 6-Заштита
животне средине:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 6-Заштита животне
средине:
Извори финансирања за главу 12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нерaспоређени вишак прихода
Укупно за главу 12:

ЈП "РАЗВОЈ"
ПРОГРАМ 7-ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност:0701-0002ПАОдржавање путева
Развој заједнице
164 411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
165 412
послодавца
166 413
Накнаде у натури
167 414
Социјална давања запосленима
168 415
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали
169 416
расходи
170 421
Стални трошкови
171 422
Трошкови путовања
172 423
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
11.483.802,00
Трансфери од других нивоа
07 власти
1.975.545,00
173 424
Специјализоване услуге
174 425
Текуће поправке и одржавање

5.000.000,00
3.200.000,00
5.263.778,00
13.463.778,00
5.000.000,00
3.200.000,00
5.263.778,00
13.463.778,00

5.240.625,00
938.073,00
100.000,00
358.428,00
500.000,00
70.000,00
13.800.000,00
270.000,00
13.459.347,00

6.230.000,00
745.000,00

175 426
176 465
177 482

Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне

5.650.000,00
683.820,00
2.055.000,00

178 483
179 511
180 512

Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

2.900.000,00
7.570.000,00
370.000,00

181 541

Природна имовина

3.500.000,00
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Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
07 власти
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002ПА:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 07010002ПА:
07010002
451

Програмска активност:0701-0002ПАОдржавање путева
Друмски саобраћај
182 424
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 451:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 07010002ПА:

0701П1
620

0701П2
620

Пројекат: Изградња коловоза ул. Болничка
Чуруг
Развој заједнице
183 511
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0701-П1:

Пројекат: Уређење паркиралишта
Развој заједнице
184 511
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:

62.464.748,00
1.975.545,00
64.440.293,00

62.464.748,00
1.975.545,00
64.440.293,00

21.273.328,00
21.273.328,00
21.273.328,00

21.273.328,00
21.273.328,00

8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00

1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 29

страна 50

Извори финансирања за пројекат 0701-П2:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0701-П2:

0701П3
620

0701П4
620

1.250.000,00
1.250.000,00

Пројекат: Изградња тротоара од Трга Св.
Саве до Водовода Жабаљ
Развој заједнице
185 511
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-П3:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0701-П3:

2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00

Пројекат: Изградња атмосферске
канализације ул. Кратка Жабаљ
Развој заједнице
186 511
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-П4:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0701-П4:

07010002
360
187 424

3.400.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00

Програмска активност: 0701-0002ПАОдржавање путева
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
Специјализоване услуге

01 Приходи из буџета
13 Нер. вишак прихода
188 511
Зграде и грађ. објекти
13 Нер. вишак прихода
189 512
Машине и опрема
01 Приходи из буџета
13 Нер. вишак прихода

0,00
0,00
0,00
3.016.592,00

3.016.592,00
6.200.000,00
6.064.650,00
135.350,00

Извори финасирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета

6.064.650,00
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13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 360:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 07010002ПА:
0701П5
360

Пројекат: Постављање семафора испред
школске и предшколске установе
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
190 512
Машине и опрема
13 Нераспоређени вишак прихода
5.300.000,00
Извори финансирања за функцију 360:

3.151.942,00
9.216.592,00

6.064.650,00
3.151.942,00
9.216.592,00

5.300.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 360:
Извори финансирања за пројекат 0701-П5:

5.300.000,00
5.300.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0701-П5:

5.300.000,00
5.300.000,00

0701П6
360
191 512
01

01

01
07

01
13

01

Пројекат: Постављање семафора Чуруг
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 360:
Извори финансирања за пројекат 0701-П6:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0701-П6:
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 620:
Извори финасирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 360:
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
77.914.748,00
1.975.545,00
79.890.293,00
11.064.650,00
8.451.942,00
19.516.592,00
21.273.328,00
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Укупно за функцију 451:
Извори финансирања за Програм 7-Путна
инфраструктура:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 7-Путна инфраструктура:

0601
06010003

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0003 ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0003
ПА:
06010009
620

Програмска активност: 0601-0009 ПАУређивање и одржавање зеленила
Развој заједнице
195 423
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0009 ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0009
ПА:

06010010
620

21.273.328,00

110.252.726,00
1.975.545,00
8.451.942,00
120.680.213,00

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност: 0601-0003 ПАОдржавање депоније
Развој заједнице
192 423
Услуге по уговору
193 424
Специјализоване услуге
194 426
Материјал
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

620

страна 52

Програмска активност: 0601-0010 ПА-Јавна
расвета
Развој заједнице

8.510.000,00
300.000,00
350.000,00
9.160.000,00
9.160.000,00

9.160.000,00
9.160.000,00

17.952.000,00
17.952.000,00
17.952.000,00

17.952.000,00
17.952.000,00
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196 423

Услуге по уговору

3.640.000,00

197 424
198 426

Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0010 ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0010
ПА:
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:
Приходи из буџета

0,00
1.500.000,00

01

01

01

01

Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
0101
01010001
421
199 423

ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програмска активност: 0101-0001 ПАУнапређење услова за пољопривредну
делатност
Развој пољопривреде
Услуге по уговору

07 Трансфери од др. нивоа власти
500.000,00
200 424
Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета-закуп
0,00
13 Нер. вишак прихода-закуп
15.500.000,00
201 426
Материјал
07 Трансфери од др. нивоа власти
356.625,00
Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета-закуп
07 Трансфери од др. нивоа власти
13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0001 ПА:
01 Приходи из буџета-закуп
07 Трансфери од др. нивоа власти

5.140.000,00
5.140.000,00

5.140.000,00
5.140.000,00
32.252.000,00
32.252.000,00

32.252.000,00
32.252.000,00

500.000,00

15.500.000,00

356.625,00

0,00
856.625,00
15.500.000,00
16.356.625,00

0,00
856.625,00
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13 Нер. вишак прихода-закуп
Укупно за програмску активност 0101-0001
ПА:

16.356.625,00

Пројекат: Подизање ветрозаштитних појасева
-закуп

0101П1
421
202 423

Развој пољопривреде
Услуге по уговорима
01 Приходи из буџета-закуп
07 Трансфери од др. нивоа власти

2021
543
01
07
01
07

0,00
0,00
0,00

Шуме и воде
Приходи из буџета-закуп
6.000.000,00
Трансфери од др. нивоа власти
7.336.000,00
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за функцију 421:

Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
01 Приходи из буџета-закуп
07 Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за пројекат 0101-П1:

13.336.000,00

6.000.000,00
7.336.000,00
13.336.000,00
6.000.000,00
7.336.000,00
13.336.000,00

Пројекат: Наводњавање пољопривредног
земљишта

0101П2

Развој пољопривреде
203 511
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 421:
01 Приходи из буџета-закуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П2:
01 Приходи из буџета-закуп
Укупно за пројекат 0101-П2:
Извори финансирања за функцију 421:

421

15.500.000,00

0101П3
421
204 511

Пројекат:Уређење атарских путева
Развој пољопривреде
Зграде и грађевински објекти

25.315.545,97

25.315.545,97
25.315.545,97
25.315.545,97
25.315.545,97

39.000.000,00
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Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета-закуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П3:
01 Приходи из буџета-закуп
Укупно за пројекат 0101-П3:

39.000.000,00
39.000.000,00
39.000.000,00
39.000.000,00

Пројекат:Пољопривредна опрема противградне ракете и опрема за
противградне станице
Развој пољопривреде

0101П4
421
205 512

Машине и опрема
01 Приходи из буџета-закуп
Нераспоређени вишак прихода13 закуп
01
13
01
13

01
07
13

01
07
13

01
01
07
13
13

5.000.000,00
2.047.005,00
2.952.995,00

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета-закуп
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Извори финансирања за пројекат 0101-П4:
Приходи из буџета-закуп
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0101-П4:
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за Програм 5-Развој
пољопривреде:
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од др. нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за Програм 5-Развој пољопривреде:
Извори финансирања за главу 13:
Приходи из буџета
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за главу 13:

2.047.005,00
2.952.995,00
2.047.005,00
2.952.995,00
5.000.000,00
72.362.550,97
8.192.625,00
18.452.995,00
99.008.170,97

72.362.550,97
8.192.625,00
18.452.995,00
99.008.170,97
142.504.726,00
72.362.550,97
10.168.170,00
8.451.942,00
18.452.995,00
251.940.383,97
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ПУ "ДЕТИЊСТВО"
ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност:2001-0001ПАФункционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси

14
2001
20010001
911
206 411
207 412

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
01 Приходи из буџета
03 Фонд за здравство
210 415
Накнаде за превоз запослених
211 416
Јубиларне и друге награде
212 421
Стални трошкови
213 422
Трошкови путовања
214 423
Услуге по уговору
215 424
Специјализоване услуге
216 425
Текуће поправке и одржавање
217 426
Материјал
208 413
209 414

22.040.952,00
3.945.385,00
250.000,00
1.000.000,00

700.000,00
300.000,00
665.000,00
300.000,00
4.085.000,00
224.000,00
706.000,00
1.410.000,00
2.200.000,00
3.070.000,00

218 465

Остале дотације и трансфери

3.016.880,00

219 482
220 511

Порези обав.таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
2.100.000,00
Трансфери од других нивоа
власти
2.064.412,56
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Фонд за здравство
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 911:

50.000,00
4.164.412,56

01
07
221 512
01
03
07

Извори финансирања за Програм 8Предшколско васпитање:
01 Приходи из буџета
03 Фонд за здравство
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програм 8-Предшколско
васпитање:
Извори финансирања за главу 14:
01 Приходи из буџета

950.000,00
45.713.217,00
300.000,00
2.064.412,56
48.077.629,56

45.713.217,00
300.000,00
2.064.412,56
48.077.629,56
45.713.217,00
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Трансфери од других нивоа власти фонд
03 здравство
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 14:

15
2002
20020001
910

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"
ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност: 2002-0001ПАФункционисање основних школа
Предшколско и основно
образовање
Донације и трансфери осталим
222 463
нивоима власти
Накнаде у натури
2.700.000,00
Соц.давања запосленима
100.000,00
Накнаде за запослене
1.200.000,00
Наг., бон.и остали пос.расх.
750.000,00
Стални трошкови
10.080.000,00
Трошкови путовања
170.000,00
Услуге по уговору
731.500,00
Специјализоване услуге
827.300,00
Текуће поправке и одржавање
800.000,00
Материјал
818.000,00
Пратећи трошкови задуживања
0,00
Порези обавезне таксе и казне
30.486,00
Нов.каз.и пенали по реш.суда
475.000,00
Зграде и грађ.објекти
2.513.472,00
Машине и опрема
500.000,00
Нематеријална имовина
0,00
Извори финансирања за функцију 910:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910:
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20020001ПА:

300.000,00
2.064.412,56
48.077.629,56

21.695.758,00

21.695.758,00
21.695.758,00

21.695.758,00
21.695.758,00

Извори финансирања за Програм 9-Основно
образовање
01 Приходи из буџета
Укупно за Програм 9-Основно образовање:

21.695.758,00
21.695.758,00
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ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност:2001-0001ПАФункционисање предшколских установа
Предшколско и основно
образовање
Донације и трансфери осталим
223 463
нивоима власти
Плате и додаци запослених
11.061.000,00
Социјални доприноси
1.912.700,00
Зграде и грађевински објекти
2.278.605,00
Машине и опрема
0,00
Извори финансирања за
функцију 910:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910:
Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20010001ПА:
Извори финансирања за Програм 8Предшколско васпитање
01 Приходи из буџета
Укупно за Програм 8-Предшколско васпитање
Извори финансирања за функцију 910:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910:
Извори финансирања за главу 15:
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 15:

16
2002
20020001
912
224 463

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност: 2002-0001ПАФункционисање основних школа
Основно образовање
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде у натури
2.500.000,00
Социјална давања запосленима
279.214,00

15.252.305,00

15.252.305,00
15.252.305,00

15.252.305,00
15.252.305,00

15.252.305,00
15.252.305,00
36.948.063,00
36.948.063,00
36.948.063,00
36.948.063,00

50.293.264,00
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4.632.000,00

Наг., бон. и ост. посебни расходи
1.280.000,00
Стални трошкови
21.915.286,00
Трошкови путовања
1.102.000,00
Услуге по уговору
2.970.000,00
Специјализоване услуге
139.000,00
Текуће поправке и одржавање
5.246.804,00
Материјал
3.605.000,00
Пратећи трошкови задуживања
70.000,00
Отплата домаћих камата
Накнада за социјалну заштиту
2.190.000,00
Порези, обавезне таксе и казне
90.000,00
Новчане казне и пенали
0,00
Зграде и грађевински објекти
2.243.960,00
Машине и опрема
1.550.000,00
Нематеријална имовина
480.000,00
Извори финансирања за
функцију 912:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20020001ПА:
2002П1
912

Пројекат: Организација ђачког сајма
пољопривреде
Основно образовање
Донације и трансфери осталим
225 463
нивоима власти
Трошкови путовања
50.000,00
Услуге по уговору
300.000,00
Материјал
100.000,00
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-П1:

50.293.264,00
50.293.264,00

50.293.264,00
50.293.264,00

450.000,00

450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

2002П2

226 463

број 29

страна 60

Пројекат: Санација и реконструкција
школских станова у школску библиотеку и
читаоницу
Пројекат: 2002-П2/ОШ 3
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
1.500.000,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-П2:

2002П3

1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

Пројекат: Наставни план и програм основног
образовања одраслих
Пројекат: 2002-П3/ОШ 3
Донације и трансфери осталим
227 463
нивоима власти
Путни трошкови
300.000,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П3:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-П3:
Извори финансирања за Програм 9-Основно
образовање
01 Приходи из буџета
Укупно за Програм 9-Основно образовање:
Извори финансирања за главу 16:
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 16:
Средства апропријације у глави 16 користиће се
за финансирање следећих корисника, у складу са
њиховим финансијским плановима
16.1 ОШ "МИЛОШ
ЦРЊАНСКИ"
Програм 9-Основно образовање
Програмска активност 0001-Основно образовање:
2002-0001/ОШ 1
Накнаде у натури
820.000,00
Социјална давања запосленима
86.000,00
Накнаде за запослене
2.032.000,00
Наг.,бонуси и остали расходи
500.000,00
Стални трошкови
11.248.500,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

52.543.264,00
52.543.264,00
52.543.264,00
52.543.264,00
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Трошкови путовања
182.000,00
Услуге по уговору
1.200.000,00
Специјализоване услуге
58.000,00
Текуће поправке и одржавање
1.676.804,00
Материјал
1.650.000,00
Пратећи трошкови задуживања
25.000,00
Порези, обавезне таксе
0,00
Зграде и грађевински објекти
493.960,00
Машине и опрема
200.000,00
Нематеријална имовина
160.000,00
Извори финансирања за
подгладу 16.1:
01 Приходи из буџета
20.332.264,00
Укупно подгл. 16.1:
20.332.264,00
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
20.332.264,00
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 2002-0001ПА:
20.332.264,00
16.2 ОШ "ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН"
Програм 9-Основно образовање
Програмска активност 0001-Основно образовање:
2002-0001/ОШ 2
Накнаде у натури
700.000,00
Соц.давања запосленима
143.214,00
Накнаде за запослене
1.550.000,00
Наг.,бонуси и остали расходи
470.000,00
Стални трошкови
4.766.786,00
Трошкови путовања
350.000,00
Услуге по уговору
1.140.000,00
Специјализоване услуге
50.000,00
Тек.поправке и одржавање
3.150.000,00
Материјал
1.038.000,00
Прат.трошкови задуживања
20.000,00
Накнаде за соц.заштиту
750.000,00
Порези обавезне таксе
40.000,00
Новчане казне и пенали
0,00
Зграде и грађевински објекти
0,00
Машине и опрема
1.000.000,00
Нематеријална имовина
160.000,00
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Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
15.328.000,00
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 2002-0001ПА:
15.328.000,00
2002П1

Пројекат: Организација ђачког сајма
пољопривреде
Програм 9-Основно образовање
Пројекат: 2002-П1/ОШ 2
Трошкови путовања
50.000,00
Услуге по уговору
300.000,00
Материјал
100.000,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
450.000,00
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-П1:
Извори финансирања за
подглаву 16.2:
01 Приходи из буџета
Укупно за подгл.16.2

450.000,00

15.778.000,00
15.778.000,00

16.3 ОШ "ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Програмска активност 0001-Основно образовање:
2002-0001/ОШ 3
Наканаде у натури
980.000,00
Социјална давања запосленима
50.000,00
Накнаде за запослене
1.050.000,00
Наг., бон. и ост. посебни расходи
310.000,00
Стални трошкови
5.900.000,00
Трошкови путовања
570.000,00
Услуге по уговору
630.000,00
Специјализоване услуге
31.000,00
Тек.поправке и одржавање
420.000,00
Материјал
917.000,00
Пратећи трошкови задуживања
25.000,00
Накнаде за соц.заштиту
1.440.000,00
Порези обавезне таксе
50.000,00
Зграде и грађ.објекти
1.750.000,00
Машине и опрема
350.000,00
Нематеријална имовина
160.000,00
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Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
14.633.000,00
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 2002-0001ПА:
14.633.000,00
Пројекат: Санација и реконструкција
школских станова у школску библиотеку и
читаоницу
Програм 9-Основно образовање
Пројекат: 2002-П2/ОШ 3
Зграде и грађевински објекти
1.500.000,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:
1.500.000,00
01 Приходи из буџета

2002П2

Укупно за пројекат 2002-П1:

1.500.000,00

Пројекат: Наставни план и програм основног
образовања одраслих
Пројекат: 2002-П3/ОШ 3
Путни трошкови
300.000,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П3:
300.000,00
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-П3:
300.000,00
Извори финансирања за подглаву 16.3:
16.433.000,00
01 Приходи из буџета
Укупно за подглаву 16.3
16.433.000,00

2002П3

СШ "22. ОКТОБАР"
ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност: 2003-0001ПАФункционисање средњих школа
Средње образовање

17
2003
20030001
920
228 463

Донације и трансфери осталим
нивоима области
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде запосленима и
остал.рас.
Стални трошкови
Трошкови путовања

18.255.000,00
1.580.000,00
60.000,00
2.450.000,00
700.000,00
8.070.000,00
195.000,00
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Услуге по уговору
1.050.000,00
Специјализоване услуге
90.000,00
Текуће поправке и одржавање
1.910.000,00
Материјал
865.000,00
Казне за кашњење
10.000,00
Машине и опрема
800.000,00
Нематеријална имовина
475.000,00
Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20030001ПА:
Извори финансирања за Програм10-Средње
образовање
01 Приходи из буџета
Укупно за Програм 10-Средње образовање:
Извори финансирања за главу 17:
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 17:

18.255.000,00
18.255.000,00

18.255.000,00
18.255.000,00

18.255.000,00
18.255.000,00
18.255.000,00
18.255.000,00

Центар за социјални рад
"СОЛИДАРНОСТ"
ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност: 0901-0001ПАСоцијалне помоћи

18
0901
09010001

090
229 463

Социјална заштита
некласификована на др. месту
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
Плате и дод.запослених
Соц.доп.на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц.давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања

15.547.629,22
3.755.000,00
750.000,00
821.500,00
1.000.000,00
275.000,00
130.000,00
0,00
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Услуге по уговору
Специјализоване услуге

страна 65
180.000,00
0,00

Тек.попр.и одржавање
170.000,00
Материјал
255.000,00
Накнаде за соц. Заш. из буџета
8.081.129,22
Порези, обавезне таксе и казне
30.000,00
Зграде и грађ.објекти
0,00
Машине и опрема
100.000,00
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 09010001ПА:

15.547.629,22
15.547.629,22

15.547.629,22
15.547.629,22

Програмска активност: 0901-0002ПАПрихватилишта, прихватне станице и друге
врсте смештаја

09010002

090
230 463

Социјална заштита
некласификована на др.месту
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
07 Трансфери од др. нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Извори финансирања за
функцију 090:

338.629,23

250.000,00
88.629,23

07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0002ПА:
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 09010002ПА:

250.000,00
88.629,23
338.629,23

250.000,00
88.629,23
338.629,23
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09010004
090

број 29

Програмска активност: 0901-0004ПАСаветодавно-тераписјке и социјалноедукативне услуге
Социјална заштита некласификована на
др.месту
Донације и трансфери осталим
231 463
нивоима власти
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Материјал
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0004ПА:
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 09010004ПА:

0901090 П1

страна 66

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

0,00
0,00

Пројекат: Јачање породице
Програм 11-Социјална и дечја заштита
231Донације и трансфери осталим
1
463
нивоима власти
01 Приходи из буџета
400.000,00
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0901-П1:
01
07
13

01
07
13

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за Програм 11Социјална и дечја заштита:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 11-Социјална и дечја
заштита:
Извори финансирања за главу 18:

400.000,00

400.000,00
400.000,00
15.947.629,22
250.000,00
88.629,23
16.286.258,45

15.947.629,22
250.000,00
88.629,23
16.286.258,45
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01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за главу 18

15.947.629,22
250.000,00
88.629,23
16.286.258,45

ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

19
0901
09010001
070

ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност 0901-0001ПАСоцијалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
232 472
буџета
01 Приходи из буџета
1.000.000,00
07 Трансфери од других нивоа вл.
2.275.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода
1.096.058,00
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа вл.
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001ПА:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа вл.
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 09010001ПА:

09010005
070
233 481

ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0901-0005ПААктивности црвеног крста
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0005ПА:
01 Приходи из буџета

4.371.058,00

1.000.000,00
2.275.000,00
1.096.058,00
4.371.058,00

1.000.000,00
2.275.000,00
1.096.058,00
4.371.058,00

408.000,00
408.000,00
408.000,00

408.000,00
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01
07
13

01

20
1801
18010001
760
234 463

235 464

број 29

страна 68

Укупно за програмску активност 09010005ПА:
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа вл.
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за Програм 11Социјална и дечја заштита:
Приходи из буџета

408.000,00
1.408.000,00
2.275.000,00
1.096.058,00
4.779.058,00

1.408.000,00

07 Трансфери од других нивоа вл.
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 11-Социјална и дечја
заштита:
Извори финансирања за главу 19:
01 Приходи из буџета

2.275.000,00
1.096.058,00

07 Трансфери од других нивоа вл.
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за главу 19

2.275.000,00
1.096.058,00
4.779.058,00

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ
ПРОГРАМ 12- ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Програмска активност 1801-0001ПАФункционисање установа примарне
здраствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Донације и трансфери осталим
нивоима власти
Услуге мртвозорства
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Ова апропријасција користиће се за финансирање
оснивачких права над корисником
Извори финансирања за функцију 760:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за програмску
активност 1801-0001ПА:
01 Приходи из буџета

4.779.058,00
1.408.000,00

0,00

8.450.000,00

8.450.000,00
8.450.000,00
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Укупно за програмску активност 18010001ПА:
Извори финансирања за функцију 760:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за Програм 12Примарна здраствена заштита:
01 Приходи из буџета
Укупно за Програм 12-Примарна здраствена
заштита:
Извори финансирања за главу 20:
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 20

8.450.000,00
8.450.000,00

8.450.000,00
8.450.000,00
8.450.000,00
8.450.000,00

ОНБ"ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"

21

ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ

1201
12010001
820
236 411
237 412
238 413
239 414
01
04
240 415
241 416
242 421
243 422
01
04
244 423
01
07
245
246
247
248
249

424
425
426
465
482

Програмска активност:1201-0001ПАФункционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Приходи из буџета
791.991,00
Сопствени приходи буџ.кор.
189.000,00
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Приходи из буџета
140.000,00
Сопствени приходи буџ.кор.
5.000,00
Услуге по уговору
Приходи из буџета
1.799.870,00
Трансфери од других нивоа вл.
180.000,00
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне

7.276.765,00
1.311.137,00
129.080,00
980.991,00

30.612,00
621.000,00
1.435.495,00
145.000,00

1.979.870,00

626.800,00
209.800,00
980.000,00
0,00
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250 483
251 511
01
07
252 512
253 515
01
07
01
04
07

01
04
07

01
04
07

01
01
01
03
04
07
13
13
13

број 29

страна 70

Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
1.346.000,00
Трансфери од других нивоа вл.
200.000,00
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Приходи из буџета
1.000.000,00
Трансфери од других нивоа вл.
70.100,00
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001ПА:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 12010001ПА:
Извори финансирања за главу 21:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 21
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ЗА РАЗДЕО 3:
Приходи из буџета
Наменска средства буџетских корисника
Приходи из буџета-закуп
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода -закуп
Нераспоређени вишак прихода-самод.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
01 Приходи из буџета
01 Приходи из буџета-закуп

0,00
1.546.000,00

350.000,00
1.070.100,00

18.048.550,00
194.000,00
450.100,00
18.692.650,00

18.048.550,00
194.000,00
450.100,00
18.692.650,00
18.048.550,00
194.000,00
450.100,00
18.692.650,00

638.402.508,95
5.980.000,00
72.362.550,97
1.300.000,00
194.000,00
23.142.127,56
21.353.703,07
46.952.995,00
1.326.438,99
811.014.324,54

771.203.538,63
72.362.550,97
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01
03
04
07
13
13
13
15

број 29

Наменска средства буџетских корисника
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода -закуп
Нераспоређени вишак прихода-самод.
Неутрошена средства из донација
УКУПНИ РАСХОДИ:

страна 71
5.980.000,00
1.300.000,00
194.000,00
89.116.966,41
33.380.359,71
46.952.995,00
1.326.438,99
1.920.200,29
1.023.737.050,00

У члану 11. у ставу 1. број '' 1.166.659.774,00 '' се замењује бројем '' 1.023.737.050,00 ''
Укупна средства буџета у износу од 1.023.737.050,00 динара, утврђена овом Одлуком, распоређена
су по програмској класификацији датој у табели.
Овом одлуком утврђени су и циљеви и индикатори који ће се пратити у извршењу заједно са
финансијским извештајима у току 2015. године.
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страна 72

РАСХОДИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ СА УТВРЂЕНИМ ЦИЉЕВИМА И
ИНДИКАТОРИМА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

602

Програм: Локална
самоуправа

602

Скупштина
општине
Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

0602-0001 СК
Функционисање
локалне
самоуправе и
градских општина

5

Број седница
скупштине
општине

8

9

6

Укупна средства

7

Извор врификације за
сваки индикатор

6

10

записници са
седница
Скупштине

18.751.109,00

Општинска
изборна комисија

602
0602-0001
Функционисање
локалне
самоуправе и
градских општина

Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

4.000,00

Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

68.682.406,68

Председник
општине и
општинско веће

602
0602-0001 ПР
Функционисање
локалне
самоуправе и
градских општина
602

4

Циљана вредност
2017

3

Индикатор

Циљана вредност
2016

2

Циљ

Циљана вредност
2015

Назив

Вредност у базној
години (2014)

1

Вредности индикатора

Програмска
активност/ Пројекат

Програм

Шифра

ИНФОРМИСАЊЕ
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број 29

страна 73

Унапређење јавног
информисања од
локалног значаја

Постојање
интернет стране
града/општине,
број посета
интернет стране и
редовно
обезбеђивање
информација на
интернет страни

Обезбеђење
снабдевености и
стабилности на
тржишту у складу са
потребама
града/општине и
осигуране потребе
града/општине у
ванредним
ситуацијама и
ванредног или
ратног стања

Износ резерве

16.500.000,00

8.300.000,00

Мотивисање и
награђивање
прешколске и
школске деце

Унапређење
популационе
политике

% буџетских
издвајаља за
локалне мере
популационе
политике

0,04%

1%

0602-П2
Становање уз
подршку

Дом за душевно
оболела

Побољшање
социјалноекономских услова
живота грађана који
припадају посебно
остљивим
социјалним група

Број корисника
мера становања уз
подршку

0602-П3

Изградња фонтане

Побољшање услова
живота

3.200.000,00

0602-П4

Успостављање 5
хот-спот локација
у општини Жабаљ

Побољшање услова
живота

550.000,00

0602-П5

Голф Центар проширење
туристичко рекреативног
комплекса

Побољшање услова
живота

2.320.000,00

0602-0006
ИНФОРМИСАЊЕ

6.000.000,00

РЕЗЕРВЕ

602

0602-0010ПР

0602-П1

8.300.000,00

1,50%

2%

7.639.000,00

2.424.760,00
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број 29

страна 74

0602-П6

Local Decision
Making Initiative u
Srbiji

Побољшање услова
живота

1.924.301,29

0602-П7

Предфинансирање Побољшање услова
живота
пројеката

867.657,64

0602-П8

Финансирање
пројеката
удружења грађана
на основу
конкурса

Побољшање услова
живота

0602-П9

Едукација и
награђивање деце
из области
познавања
саобраћаја

Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода

Број саобраћајних
незгода

2.890.000,00

0602-П10

Дезинсекција и
дератизација на
територији
општине Жабаљ

Обезбеђивање
услова за
задовољење других
комуналних потреба
грађана

Третиране
површине за
сузбијање глодара
и инсеката

2.450.000,00

0602-П11

Финансирање
Спортског савеза
општине Жабаљ

Обезбеђинање
услова за рад и
унапређење
капацитета
спортских
организација преко
којих се остварује
јавни интерес у
области спорта у
граду/општини

% буџета намењен
финансирању
спортских
организација

0602-П12

Финансирање
пројеката
удружења грађана
из бласти културе
по основу
конкурса

Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета установа
културе

% учешћа
извајања за
културни програм
у буџету установа
културе

0,05%

0602-П13

Подршка верским
заједницама

Побољшање услова
живота

% буџета намењен
финансирању
верских заједница

0602-П14

Партиципација и
активизам младих

Унапређење
популационе
политике

% буџетских
издвајаља за
локалне мере
популационе

2.370.000,00

2%

2,50%

2,50%

2,50%

16.544.000,00

0,05%

0,08%

0,08%

3.850.000,00

0,01%

0,01%

0,05%

0,05%

350.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

591.800,00
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страна 75

политике

0602-П15

Изградња
потисног
гравитационог
цевовода
употребљених
вода до ППОВ у
Ђурђеву

Побољшање услова
живота

39.181.466,30

0602-П16

Изградња
канализационе
мреже у општини
Жабаљ- Прва
фаза-завршетак
радова

Побољшање услова
живота

21.375.430,31

0602-П17

Успостављање
система видео
надзора и хот-спот
локација на
територији
општине Жабаљ

Побољшање услова
живота

2.456.794,24

Општинска
управа

602
0602-0001ОУ
Фунционисање
локалне
самоуправе и
градских општина

Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

% буџета града
који се одваја за
функционисање
градских општина

0,19%

0,19%

0,20%

0,20%

130.751.129,00

0602-0001ПА

Породица и деца
друштена брига о
деци

Унапређење
популационе
политике

% повећања
популације

22.511.698,34

0602-0001ПА

Стипендије

Унапређење
популационе
политике

% повећања
популације

8.000.000,00

0602-0001ПА

Пољопривреда

Унапређење рада
пољочуварске
службе

Број запослених

5

6

7

8

10.277.920,00

Зоохигијена

Обезбеђивање
услова за
задовољење других
комуналних потреба
грађана

Број и капацитет
прихватилишта и
азила за
напуштене псе и
мачке

1

1

2

2

19.700.000,00

0602-0001ПА

18.12.2015.

0602-0003

Службени лист општине Жабаљ

Управљање
јавним дугом

број 29

Одржавање
финансијке
стабилности
града/општине и
финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода

Текући расходи/
текући приходи

Стварање услова за
ефикасно
оперативно
деловање на
смањењу и
ублажавању
последица
елементарних и
других непогода

Донет план
заштите од пожара

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
локалног
становништва
деловањем месних
заједница

Проценат буџета
града/општине
који се користи за
трошкове и
планове
рада/програме
м.заједница

страна 76

6.500.000,00

6.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

9.500.000,00

Буџетски фонд за
вандредне
ситуације и
заштиту од
пожара

602

0602-0001
Функционисање
локалне
самоуправе и
градских општина

1

1

1

1

2,88%

2,90%

3%

3%

план заштите
од пожара за
текућу годину

2.000.000,00

Одлука о
буџету

54.666.481,99

Програм 15
Локална
самоуправа

602

Месне заједнице
Жабаљ, Чуруг,
Ђурђево и
Госпођинци

0602-0002 Месне
заједнице

0602-П1

Измуљавање реке
Јегричке и
обележавање
парцела државног
земљишта

18.850.000,00
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страна 77

Обележавање
парцела државног
земљишта по
Програму
утврђивања радова
на заштити,
уређењу и
коришћењу
пољ. Земљишта у
МЗ Чуруг

0,00

Обележавање
парцела државног
земљишта по
Програму
утврђивања радова
на заштити,
уређењу и
коришћењу
пољ. Земљишта у
МЗ Госпођинци

650.000,00

Канцеларија за
инклузију Рома

602

Остваривање права
националних
маљина у локалној
заједници

0602-0008
Програми
националних
мањина

0602-П1

601

број 29

Остваривање права
Здравствени ромски националних
медијатор
маљина у локалној
заједници
Програм :
Комунална
делатност

ЈКП"ВОДОВОД
ОПШТИНЕ
ЖАБАЉ"

Проценат
остварења
програма
националних
мањина који се
финансира из
буџета
града/општине
Број реализованих
пројеката
националних
мањина

1%

2%

3%

4%

1

1

2

2

13.200.000,00

280.000,00
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Ефикасно и
рационално
спровођрње
водоснабдевања

0601-0001ПА

број 29

страна 78

Губици у
производњи и
дистрибуцији воде
(технички губици,
нефактурисана
вода, неплаћена
вода)

17%

Степен наплате

60%

65%

70%

80%

анализа
наплате по
ходограмим а

Број ухваћених
паса луталица

110

115

120

125

евиденција

62,358

62,358

62,358

142,358

Катастарске
вредности

15%

10%

5%

документација
техничке
службе
6.500.000,00

Програм 2
Комунална
делатност

601

ЈКП "ЧИСТОЋА"

Обезбеђивање
услова за
задовољење других
комуналних потреба
грађана

0601-0014 Остале
комуналне услуге

601

Програм 2
Комунална
делатност

601

ЈКП"УСЛУГЕ И
ОДРЖАВАЊЕ"

0601-0009ПА
Уређење и
одржавање
зеленила

Максимална могућа
покривеност насеља
и територије
услугама уређења и
одржавања зеленила

Укупан број м2
зелене површине
на којој се уређује
и одржава
зеленило

10.500.000,00

8.000.000,00
Укупан број
стабала на јавним
површинама

490

540

590

640

Статистика
ЈКП-а
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Програм 2
Комунална
делатност

601

Фонд солидарне
стамбене изградње

Обезбеђивање
стамбених јединица
за потребе
дефицитарних
кадрова у циљу
привлачења за
њихов рад на
територији општине
Жабаљ

Број издатих
стамбених
јединица

1501-0001ПА

Подршка
постојећој
привреди

Успостављање
сарадње између
представника
привреде и локалне
самоуправе

Број
организованих
партнерства
локалне привреде
и ЛС за подршку
локалној привреди

1501-П1

Подршка развоју
женског
предузетништва

Побољшање услова
за развој женског
предузетништва

Побољшани
услови развоја
женског
предузетништва

0601-0012

Одржавање
стамбених зграда
0601-0012ПА

74.860,00

136.300,00

164.500,00

183.500,00

5.651,23

Програм 3 :
Локални
економски развој

1501

Фонд за развој
предузетништва

1502

Програм 4 Развој
Туризма

50

4.940.000,00

10%

700.000,00
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Туристичка
организација
општине Жабаљ

1502-0001ПА
Управљање
развојем туризма

Стварање
партнерства и
сарадње са
окружењем

Број турис.
Организација из
региона са којима
се сарађује

10

12

15

20

пројекти,
заједнички
наступи

4.755.359,00

1502-0002ПА
Туристичка
промоција

Адекватна
промоција на
циљаним
тржиштима

Број сајмова на
којима се наступа

11

15

15

20

извештаји

2.550.000,00

1502-П-1
Формирање инфо
центра

Раст квалитета
услуга

Обогаћивање
тур.понуде

0101-0002ПА

Изградња одрживог,
ефикасног и
конкуретног
пољопривредног
сектора

Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава која
су користила
право на локалне
подстицаје

0101-П1
Испитивање
земљишта и
утврђивање
постојања опасних
и штетних
материја у пољ.
земљишту

Обезбеђивање
економске користи
за пољопривреднике
који испуњавају
одређене
критеријуме

Број корисника
обухваћених
акцијом

0101-П2
Субвенционисање
кредита за
пољопривреду,
суфинансирање
камата кредита
газдинсстава

Обезбеђивање
економске користи
за пољопривреднике
који испуњавају
одређене
критеријуме

Број корисника
кредита

пружање
пружање
информација информација

бр. посетилаца
/ туриста на
локалитету

0,00

Програм 5 Развој
пољопривреде

101

Фонд за развој
пољопривреде

300

52

500

5.240.000,00

30

0,00

100

7.500.000,00
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Обезбеђивање
економске користи
за пољопривреднике
који испуњавају
одређене
критеријуме

Број корисника
кредита

Остварени
максимални могући
приходи кроз таксе и
накнаде и
обезбеђени фондови
за заштиту животне
средине

Приход од
утврђене посебне
накнаде за
заштиту и
унапређење
животне средине

13.463.778,00

0101-0001ПА
Унапређење
услова за
пољопривредну
делатност

Стварање услова за
развој и унапређење
пољопривредне
производње на
територији ЛС

Проценат
буџетских
средстава који се
издваја за
програме развоја
пољопривреде у
односу на укупан
буџет

16.356.625,00

0101-П1 Подизање
ватрозаштитних
појасева

Ефикасно
управљање пољоп.
Земљиштем

Коришћење
пољоп. Површина

13.336.000,00

0101-П2
Наводњавање
пољоп. Земљишта

Ефикасно
управљање пољоп.
Земљиштем

Коришћење
пољоп. Површина

25.315.545,97

0101-П3 Уређење
атарских путева

Ефикасно
управљање пољоп.
Земљиштем

Коришћење
пољоп. Површина

39.000.000,00

0101-П4
Пољопривредна
опрема

Ефикасно
управљање пољоп.
Земљиштем

Коришћење
пољоп. површина

5.000.000,00

0101-П3 Програм
мини газдинство

12

12

500.000,00

Програм 6.
Заштита животне
средине

401

0401-0001ПА

Управљање
заштитом животне
средине и
природних
вредности

ЈП "РАЗВОЈ"

101
101

601
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ЈП "РАЗВОЈ"

број 29

Максимална могућа
покривеност
корисника и
територије услугама
уклањања чврстог
отпада

Степен
покривености
корисника
услугом уклањања
чврстог отпада

Максимална могућа
покривеност насеља
и територије
услугама уређења и
одржавања зеленила

Укупан број
стабала на јавним
површинама

Оптимална
покривеност насеља
и територије
услугама јавне
расвете

Број км улица и
саобраћајница које
су покривене
јавним
осветљењем
Укупан број
светиљки

страна 82

0%

0%

0%

Подаци у
ЈКП"Чистоћа"

0%

9.160.000,00

17.952.000,00

око 150км

око 150км

око 150км

око 150км

реализација
уговора
5.140.000,00

око 2000

око 2000

око 2000

око 2000

5%

10%

20%

25%

реализација
уговора

701

0701-0002ПА

Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асвалтног покривача

Проценат од
укупне дужине
путне мреже која
захтева санацију
или
реконструкцију

0701-0002ПА

Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асвалтног покривача

0701-П-1 Изградња
коловоза ул.
Болничка у Чуругу

Развијеност
инфраструктуре у
Повећање
контексту доприноса асфалтног пута
социо-економском
202метара на
развоју

0701-П-2 Уређење
паркиралишта
општине Жабаљ

Одржавање
квалитета и
побољшања услова
животне средине

Извод Управе
за трезор

64.440.293,00

21.273.328,00

Повећање броја
паркинг места

50%

реализација
уговора

8.000.000,00

2%

реализација
уговора

1.250.000,00
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0701-П-3
Изградња
тротоара од Трга
Св. Саве до
Водовода Жабаљ
0701-П-4 Радови на
атмосферској
канализацији
ул.Чурушка и
Кратка улица у
Жабљу
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Одржавање
квалитета и
побољшања услова
животне средине

Проценат тротоара
који ће се
санирати на тој
траси

Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо-економском
развоју

Проценат
повећања густине
атмосферске
мреже у
поменутим
улицама

0701-0002ПА

Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконстр. И редовно
одржавање
асфалтног покривача
путева

Проценат од
укупне дужине
путне мреже која
захтева санацију
или
реконструкцију

0701-П5
Постављање
семафора школска
и предшколска
установа

Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода

Број саобраћајних
незгода

0

0

0

0701-П6
Постављање
семафора у Чуругу

Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода

Број саобраћајних
незгода

0

0

393750

393750

5%

90%

реализација
уговора

2.800.000,00

50%

реализација
уговора

3.400.000,00

реализација
уговора

9.216.592,00

0

Подаци СУП
Жабаљ

5.300.000,00

0

0

Подаци СУП
Жабаљ

5.000.000,00

393750

393750

Програм :
Предшколско
васпитање

2001

ПУ "Детињство"

2001-0001ПА
Функционисање
предшколских
установа

Ефикасно
предшколско
Просечна цена по
васпитање и
групи (јаслена,
образовање и
Предшколска)
рационална употреба
средстава

48.077.629,56

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 29

страна 84

Програм 9
Основно
образовање

2002

ОШ Ђура Јакшић

2002-0001ПА

Функционисање
основних школа

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања услова у
основним школама

Просечан број
поена на
матурском испиту
(математика,
српски, општи)

210

220

250

250

21.695.758,00

2001-0001ПА

Финкционисање
предшколских
установа

Ефикасно
предшколско
Просечна цена по
васпитање и
групи (јаслена,
образовање и
Предшколска)
рационална употреба
средстава

393750

393750

393750

393750

15.252.305,00

0,07

0,07

0,08

0,09

50.293.264,00

400.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

Програм 9
Основно
образовање

2002

О.Ш. "Милош
Црњански";
О.Ш." Јован
Јовановић Змај";
О.Ш."Жарко
Зрењанин"

2002-0001
Функционисање
основних школа

Обезбеђени
прописани услови за
васпитно-образовни
рад са децом у
основним школама

Проценат буџета
града/општине
издвојен за
основно
образовање

Унапређење
основнох
образовања

Број деце
обухваћен
основним
образовањем

2002-П1
Организација
ђачког сајма

О. Ш."Жарко
Зрењанин"

2002-П2 Санација
и реконструкција
школских станова
у школску
библиотеку и
читаоницу

О.Ш." Јован
Јовановић Змај"

1.500.000,00

2002-П3 Наставни
план и програм
основног
образовања
одраслих

О.Ш." Јован
Јовановић Змај"

300.000,00
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Програм : Средње
образовање

2003

С.Ш. "22.
октобар"

2003-0001 ПА

Функционисање
средњих школа

Обезбеђени
прописани услови за
васпитно-образовни
рад у средњим
школама и безбедно
одвијање наставе

Просечан број
ученика по
одељењу

25,4

30

30

30

Број корисника
једнократне
новчане помоћи

820

1000

1100

1100

6.274.000,00

6.800.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Број социјално
угрожених
породица којима је
пружена подршка
у економском
оснаживању

1000

1100

1150

1150

Број грађанакорисника других
мера материјалне
подршке (нпр.
Набавка огрева и
сл.)

820

850

870

900

18.255.000,00

Програм 11
Социјална и дечја
заштита

901

Центар за
социјални рад
"Солидарност"
Жабаљ

Унапређење заштите
сиромашних

0901-0001ПА С
оцијалне помоћи

Побољшање
социјалноекономских услова
живота грађана који
припадају посебно
осетљивим
социјалним групама(
Роми, избегли, ИРЛ,
повратници по
Споразуму о
реадмисији...)

Висина буџетских
издвајања за мере
материјалне
подршке

15.547.629,22
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број 29

0901-0002
Прихватилишта,
прихватне станице
и друге врсте
смештаја

Обезбеђење
привременог
смештаја,
задовољавање
основних потреба, и
пружање временски
ограничене услуге
интервенција у
кризним ситуацијама
појединцима и
породицама којима
је потребно
неодложно
осигурати
безбедност

Висина буџетских
издвајања
опредељених за
потребе пружања
услуга
интервенције у
кризним
ситуацијама

0901-0004
Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне услуге

Подршка рзвоју
мреже
ванинституционалне
услуге социјалне
заштите предвиђене
Одлуком о
социјалној заштити
и Закону о
социјалној заштити

Број корисника
услуга
предвиђених
Одлуком о соц.
Заштити

0901-П1

Јачање породице

страна 86

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00
338.629,23

48

80

80

80

0,00

400.000,00

Програм 11
Социјална и дечја
заштита

901

Штаб за избеглице

0901-0001ПА С
оцијалне помоћи

Побољшање
социјалноекономских
услова живота
грађана који
припадају посебно
осетљивим соц.
Групама
Црвени крст

Број избеглих,
интерно расељених и
повратника по
Споразуму о
реамисији којима је
пружена подршка у
економском
оснаживању

4.371.058,00
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Социјално
деловањеолакшавање
људске патње
пружање неопходне
ургетне помоћи
лицима у невољи

Број акција на
прикупљању
различитих врста
помоћи

5

8

10

10

408.000,00

Унапређење
ефикасности
примарне
здравствене
заштите

Просечан број
посета по
изабраном лекару

25-30

25-30

25-30

25-30

8.450.000,00

Унапређење
ефикасности
установа културе

Проценат учешћа
прихода из буџета
РС и АП у буџету
установа културе

2,55%

2,55%

2,55%

2,55%

18.692.650,00

Програм 12.
Примарна
здравствена
заштита

1801

Дом здравља
Жабаљ

1801-0001ПА

Програм 13 Развој
културе

1201

ОНБ "Вељко
Петровић"

1201-0001ПА

УКУПНИ
РАСХОДИ
ПРОГРАМСКОГ
БУЏЕТА :

1.023.737.050,00
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
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 11.
Ред.бр
.

1
1

2

3

4
5

6
7
8

9

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.)
1.Туристичка организација општине Жабаљ
2.Канцеларија за инклузију Рома
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)
Укупно за све кориснике буџета на које се
ne односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у локалној
администрацији
10 Укупно за све кориснике буџетa

Број
Број
запослених на запослених на
неодређено
одређено
време
време
3
4
90
29
0
14
0
4
90
11
12
1

Табела 2.
Укупан број
запослених

5(3+4)
119
14
4
101
13

5
4

1
0

6
4

6

1

7

117
44

13
10

118
54

0

44

10

54

161

24

185

1. Имајући у виду податке који се воде у Регистру запослених установљеног од стране
Управе за трезор постоје одступања у смислу Упуства за вођење Регистра запослених
који се огледају у следећем:
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1.1 Постављена лица не улазе у максималан број запослених, што је у нашем случају 7
запослених, али у овој табели су два постављена, а запослена лица на неодређено време
у Општинској управи и у статусу је мировања радног односа.
1.2 Изабрана лица која су наведена у овој табели у Регистру запослених се воде на
мировању код послодавца код којег су у радном односу на неодређено време, и то једно
лице код ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ и два лица код Општинске управе Жабаљ.
1.3 Два запослена на одређено време наведена у овој табели су у Регистру запослених
означени као запослени на одређено време из разлога замене запослених који су на
породиљском одсуству и одсуству ради неге детета, те из ових наведених разлога не
улазе у максималан број.
1.4 Планирано повећање запослених на неодређено време је три запослена, уколико за то
буду испуњени Законом одређени услови.
2. У сваком случају ни по једној евиденцији не постоје прекорачења максималног
одобреног броја запослених.
Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину обезбеђују се средства за укупан број
запослених на одређено и неодређено време из претходне табеле.
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Ред.
бр.

1
1
2

3

4
5
6

7

Директни и индиректни
корисници буџетских средстава
локалне власти
2
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
општине Жабаљ
Месне заједнице
Дирекције основане од стране
локалне власти
Предшколске установе
Јавна предузећа основана од
стране локалне власти који се
финансирају из јавних прихода
чија је намена утврђена посебним
законом

Маса средстава за плате
планирана за 2014. годину

Tабела 1.
Маса средстава за плате
планирана за 2015. годину

Буџетска
средства

Остали
извори

Буџетска
средства

Остали
извори

3

4

5

6

99.526.040
9.891.610

87.075.603
8.587.902

3.485.271

3.075.403

3.382.439

2.837.264

6.929.336
28.072.210

6.178.698
25.986.337

6.120.000

172.800
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8

Остали индиректни корисници
буџета (навести називе)
-

9

Укупно за све кориснике
буџетских средстава

151.286.906

број 29

6.120.000

страна 90

133.741.207

172.800

Члан 12.
На терет буџетских средстава корисник може преузети обавезе само до износа апропријације
утврђене овом Одлуком.
Члан 13.
Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на
капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност председника општине / општинског већа.
У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета општине Жабаљ могу преузети по
уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних
капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу
буџета исказаног у овој Одлуци, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних
пројеката, односно након три фискалне године.
Корисници средстава буџета општине Жабаљ обавезни су да пре покретања поступка јавне
набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве
сагласност надлежног органа из става 1. овог члана.
Корисници средстава буџета општине Жабаљ могу закључивати уговоре за расходе и намене
предвиђене класом 42 који по својој природи могу захтевати плаћање у више година, а све у складу
са одредбама Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начинима
прибављања сагласности за закључивање уговора који због природе расхода захтевају плаћање у
више година («Сл. Гласник РС» број 21/2014).
Члан 14.
Изузетно, у случају ако се буџету определе актом наменска 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, орган управе
надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог
акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 15.
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 16.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и
функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и
расхода.
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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 2015. 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 2015. годину.
Члан 17.
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. лист РС''
број 124/12, 14/2015 и 68/2015).
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност
дефинисана Законом о јавним набавкама.
Члан 18.
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 19.
Корисници средстава буџета општине Жабаљ преузимају обавезе на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти о :
1) намери преузимања обавезе;
2) преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања након потписивања
уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза;
3) свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става; као и да
4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о
буџетском систему.
Члан 20.
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.
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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.
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 21.
Директни корисници буџетских средстава, који остваре приходе и примања чији износи нису могли
бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије
за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из
свих извора финансирања, осим из извора 01- Приходи из буџета.
Индиректни корисници средстава буџета општине Жабаљ, који остваре приходе и примања чији
износи би могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном
кориснику за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и
издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01- Приходи из буџета.
Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења.
Члан 22.
За извршење ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 23.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% , уколико је резултат реализације јавних
инвестиција.
Члан 24.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише Општинско веће о извршењу буџета , а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и
доставља извештаје Скупштини општине.
Члан 25.
Распоред и коришћење средстава буџета вршиће се у 2015. години у складу са Упутством о начину
извршења буџета.
Корисницима буџетских средстава се преносе на основу поднетог писменог захтева, у складу са
усвојеним програмима рада корисника.
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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.
У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у оквиру
додељених апропријација, текуће поправке и одржавање објеката, капитално одржавање и изградњу
објеката и куповину опреме ( економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да се
претходно обрати Председнику општине за давање сагласности. По спроведеном поступку јавних
набавки буџетски корисник ће поднети захтев Служби за финансије за пренос средстава .
На захтев Службе за финансије корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су
неопходни ради преноса средстава из Службе за финансије.
На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси решења о
одобрењу исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у Служби за
финансије.
Унутар Службе за финансије се спроводи интерна контрола о оправданости и законитости
поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове
одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника.
Члан 26.
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. О уоченим недостацима обавестиће се и Председник
општине.
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 27.
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).
Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
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Члан 29.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет општине.
Члан 30.
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 31.
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 лице које је овлашћено за управљање готовинским
средствима Трезора.
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 32.
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 33.
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), укључујући и
приходе које остваре обављањем услуга.
Члан 34.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно
прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Корисници буџетских средстава до 31. децембра 2015. године пренеће на рачун извршења буџета
сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015. години, која су тим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2015. годину.
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Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број:400-68/2015-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., 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС" број 129/07 и 83/2014-др.закон), 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 28. седници
одржаној 18.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Жабаљ за 2016. 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 2016. годину састоји се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине и пренета средства из претходних година
(7+8+3)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7)
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (8)
1.3. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

У ДИНАРИМА
1.155.205.784,00
1.097.201.463,43
0,00
58.004.320,57

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)

1.155.550.784,00
773.538.689,22

2.3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61)

6.500.000,00

375.512.094,78
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-51.849.320,57

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавих политика) категорија 62

0,00

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим
9211, 9221, 9212, 9227, 9228)

0,00

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)(4+5)+(92-62)

-51.849.320,57

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,
9212, 9227, 9228)

0,00

Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходне године
Издаци за отплату главнице (категорија 61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавих политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

345.000,00
58.004.320,57
6.500.000,00
0,00
51.849.320,57

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну
прихода и примања:
Опис
1

Економска
Буџет за 2015.
класификација
годину
2
3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 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
2. Непорески приходи
2.1. Порез на добра и услуте
2.2. Други порези
3. Донације и трансфери
Текуће донације и трансфери
Tрансфери од других нивоа власти

4. Приходи настали употребом јавних средстава

71
711
713
7133
7134

1.155.550.784,00
545.000.000,00
312.000.000,00
151.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00

714
716

82.000.000,00
32.000.000,00
50.000.000,00

732
733

321.988.177,43
0,00
321.988.177,43

181.283.286,00
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Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских
корисника

741

116.687.100,00

742

59.996.186,00

Новчане казне и одузета имовинска корист

7433

4.600.000,00

5. Остали непорески приходи
Мешовити и неодређени приходи

7451

48.930.000,00
44.630.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

7711

4.300.000,00

6. Примања од домаћих меница
Примања од домаћих меница

9118

345.000,00
345.000,00

6. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3

58.004.320,57

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1.155.550.784,00
Текући расходи:
4
773.538.689,22
1. Расходи за запослене
41
156.937.482,00
- Плате и додаци запослених
411
114.082.316,00
- Социјални доприноси на терет послодавца
412
20.420.734,00
- Накнаде у натури
413
1.830.000,00
- Социјална давања запосленима
414
14.037.932,00
- Накнаде трошкова за запослене
415
3.617.500,00
- Награде запосленима и остали посебни
расходи
2. Коришћење услуга и роба
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавања
- Материјал
3. Употреба основних средстава
- Употреба основних средстава

416
42
421
422
423
424
425
426
43
431

2.949.000,00
299.938.640,99
53.895.300,00
4.855.500,00
123.753.520,99
73.576.420,00
21.065.000,00
22.792.900,00
0,00
0,00

4. Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
- Отплата домаћих камата
- Пратећи трошкови задуживања
5. Субвенције

44
441
444
45

4.980.000,00
2.900.000,00
2.080.000,00
33.000.000,00
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- Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
- Субвенције приватним предузећима
6. Дотације и трансфери
- Трансфери осталим нивоима власти
- Дотације организ. обавезног соц. осигурања
- Остале дотације и трансфери
7. Социјално осигурање и социјална
заштита
- Накнада за социјалну заштиту из буџета
8. Остали расходи
- Дотације невладиним организацијама
- Порези обавезне таксе и казне
- Новчане казне и пенали по решењу судова
- Накнада штете од елементарних непогода
- Накнада 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
- Шуме и воде
12. Отплата главнице
- Отплата главнице
Набавка дом. фин. имовине
Набавка фин. имовине
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451
454
46
463
464
465

33.000.000,00
0,00
175.905.943,00
132.929.885,00
13.780.037,00
29.196.021,00

47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
5
51
511
512
515
54
541
543
61
611
62
621

33.464.760,00
33.464.760,00
50.011.863,23
27.645.212,00
2.916.651,23
14.150.000,00
500.000,00
4.800.000,00
19.300.000,00
19.300.000,00
375.512.094,78
339.876.094,78
248.318.128,79
75.380.498,99
16.177.467,00
35.636.000,00
22.300.000,00
13.336.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00

Члан 3.
Буџет за 2016. годину састоји се од:
- прихода и примања у износу од 1.155.550.784,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 1.155.550.784,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од -51.849.320,57 динара.
Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове Одлуке у износу од
51.849.320,57 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 58.004.320,57 динара и примања од домаћих
меница у износу од 345.000,00 динара.
Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине Жабаљ у износу од 15.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне, у складу са законом.
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Председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о
употреби средстава текуће буџетске резерве.
Члан 5.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине Жабаљ у износу од 4.300.000,00 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 6.
Издаци за капиталне пројекте планирани за буџетску 2016. годину, исказани су у Табели број3:
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Укупно сви пројекти (колоне 5+6+7):

Р.
бр.

Назив капиталног
пројекта

1

1

План детаљне
регулације ради
обезбеђења
прикључка
инфраструктуре ради реализације
пројекта

2

Просторни план
детаљне
регулацијерециклажни
центар ''Бикара''

3

4

Пројекат : Јавноприватно
партнерствореконструкција,
рационализација и
одржавање јавног
осветљења
у
насељима
општине Жабаљ
Изградња
потисног
гравитационог
цевовода
употребљених
вода до ППОВ у
Ђурђеву

5

Изградња
канализационе
мреже у општини
Жабаљ - прва фаза
- завршетак радова

6

Изградња зграда и
објеката,капитална
одржавања и
пројектно
планирање

7

Набавка нове
опреме за
спортску халу и
МЗ Жабаљ

2016
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381.234.018,29

Година
Година
завршетк
почетка
а
финансирања финанси
пројекта
рања
пројекта

2
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3

2016

Изво
р
Конто
Корисн фин
из
ик
анси
Одлуке
рања
01

Укупна
вредност
пројекта

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

0,00

Скупш
тина
општи
не

01

424

01

424

400.000,00

400.000,00

0,00

2016

2016

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

Скупш
тина
општи
не

2016

2029

194.057.071,00

14.927.467,00

14.927.467,00

14.927.467,00

Предсе
дник
општи
не

01

515

0,00

Предсе
дник
општи
не

07
13

511

0,00

Предсе
дник
општи
не

07
13

511

0,00

Месна
Заједн
ица
Жабаљ

01

511

0,00

Месна
Заједн
ица
Жабаљ

01

512

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

130.604.887,68

71.251.434,36

14.000.000,00

10.000.000,00

130.604.887,68

71.251.434,36

14.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.12.2015.
Набавка
водоводног
материјала
Бушење,
опремање и
9 повезивање бунара
за водоснабдевање
Б-7
Изградња
коловоза ул.
10
Болничка и
Танаска Рајића
Изградња
коловоза између
ул. З. Јовине и
11
Војвођанске,
Госпођинци-прва
фаза

Службени лист општине Жабаљ
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2016

2016

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

ЈКП
"Водов
од"

01

451

2016

2016

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

ЈКП
"Водов
од"

01

451

2016

2016

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

ЈП
"Развој
"

01

511

2016

2016

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

ЈП
"Развој
"

01

511

Уређење атарских
путева

2016

2016

32.149.295,25

32.149.295,25

0,00

0,00

ЈП
"Развој
"

01
13

511

Изградња
паркинга
13
Госпођинци-према
авионском крилу

2016

2016

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

ЈП
"Развој
"

01

511

14 Семафор у Чуругу

2016

2016

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

ЈП
"Развој
"

01

511

Побољшање
шумапошумљавање
пољ. земљишта

2016

2016

13.336.000,00

13.336.000,00

0,00

0,00

ЈП
"Развој
"

13

543

Израда хидрантске
мреже у објекту
16
ПУ ''Детињство'' у
Жабљу

2016

2016

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

ПУ
"Дети
њство"

01

511

Реконструкција
санитарног чвора
17 у објекту ПУ
"Детињство" у
Жабљу

2016

2016

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

ПУ
"Дети
њство"

01

511

0,00

ОШ
''Ђура
Јакшић
'' Чуруг

01

463

8

12

15

Енергетска
ефикасност на
објекту старе
зграде ОШ ''Ђура
Јакшић'' у Чуругу:
израда пројекта,
18
санација фасаде и
столарије, ППА
енергетска
ефикасност и
испитивање стања
ел. инсталације

2016

2016

7.320.000,00

7.320.000,00

0,00

18.12.2015.
Радови на објекту
старе зграде ОШ
''Ђура Јакшић'' у
Чуругу:
19
пројектовање,
енергетски пасош,
ел. енергија,
кречење...

20

Набавка и уградња
соларних панела

Капитално
одржавање
отворених
21 спортских и
рекреационих
спортских
објеката

Службени лист општине Жабаљ

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2.290.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

број 29

2.290.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

страна 102

0,00

0,00

0,00

0,00

ОШ
''Ђура
Јакшић
'' Чуруг

01

463

0,00

ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ

01

511

0,00

ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ

01

511

01

512

01

512

01

512

01

512

01

512

01

512

01

512

Покретна подна
заштита ( етисони
22
за заштиту
паркета)

2016

2016

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

23 Централна клима

2016

2016

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

24

Столице за
трибине

2016

2016

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

25

Набавка
аутомобила

2016

2016

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

26

Набавка минибуса

2016

2016

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

Екран за
емитовање
27
светлећих
реклама- лед екран

2016

2016

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

Замена
рефлектора са лед
28
сијалицама целог
система расвете

2016

2016

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ
ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ
ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ
ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ
ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ
ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ
ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ

18.12.2015.

Тракасте завесе са
29 електромотором за
преграду терена

Службени лист општине Жабаљ

2016

2016

1.000.000,00

број 29

1.000.000,00

страна 103

0,00

0,00

ЈУ
''Спорт
ски
објекти
'',
Жабаљ

01

Члан 7.
Овом Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за 2016. годину обезбеђена су средства за наведене
пројекте у укупном износу од 381.234.018,29 динара.
По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
- из текућих прихода буџета у износу од 159.541.696.25 динара,
-суфинансирање из средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине и неутрошени вишак прихода из
ранијих периода у износу од 221.692.322,04 динара.
План финансирања појединачног пројекта: ''ПРОЈЕКАТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
2016–2029. : 1. „Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељима општине
Жабаљ“
Укупан износ пројекта: 194.057.071,00 динара,
Годишњи износ: 14.927.467,00 динара,
Период отплате: 2016-2029.
Конто 3 нивоа: 515-Нематеријална имовина,
Извор: 01- Приходи из буџета

Члан 8.
Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу од 1.155.205.784,00 динара по врстама
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Ек.
класиф.
ПРИМАЊА
1
2
321
Утврђивање резултата пословања
321311 Нераспоређен вишак прихода
711
711111
711121
711122
711123
711143
711145
711147
711183
711184
711191
711192
711193
713

Укупна
средства
3
58.004.320,57
58.004.320,57

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 самосталне делатности - самоопорезивањем
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на земљиште
Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства
Самодопринос из прихода самосталних делатности
Порез на остале приходе
Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

312.000.000,00
240.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
500.000,00
500.000,00
20.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Порез на имовину

151.000.000,00

512

18.12.2015.
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713121
713122
713311
713421
713423
713611

Порез на имовину од физичких лица
Порез на имовину од прaвних лица
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права-моторна возила
Порез на акције на име и уделе

40.000.000,00
35.000.000,00
15.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00

714
714431
714513
714543
714549
714552
714562

Порез на добра и услуге
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних и прикључних возила
Накнада за промену намене обрадивог пољопредног земљишта
Накнада од емисије SO2, NO2 и прашкастих материја
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење жив.средине

32.000.000,00
1.300.000,00
25.000.000,00
200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00

716
Други порези
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
732
Донације од међународних организација
732151 Текуће донације од међународних организација

50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00

733
733154
733156
733158
733252

Трансфери од других нивоа власти (грантови)
Текући наменски трансфери од Републике
Текући наменски трансфери од АПВ
Ненаменски трансфери од АПВ
Капитални наменски трансфер од АПВ

321.988.177,43
0,00
0,00
180.688.752,00
141.299.425,43

741
741151
741522
741531
741533
741534
741535
741538

Приходи од имовине
Приходи од камате на средства Консолидованог рачуна трезора
Закуп пољопривредног земљишта
Комуналне таксе за коришћење простора на јавним пов.
Комунална такса за коришћење слободних површина
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеће јавних површина
Допринос за уређење грађевинског земљишта

116.687.100,00
5.500.000,00
72.187.100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00

742

Приходи од продаје добара и услуга

Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе општине и индиректни корисници
742152 њиховог буџета
742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште
Накнада по основу конверзије права коришћења грађевинског
742154 земљишта

59.996.186,00

15.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00

18.12.2015.
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742251 Општинске административне таксе
742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта
742351 Приходи које својом дел. остваре органи и организација општине
743
743324
743351
743924
744

Новчане казне и одузета имовина корисника
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приходи од новчаних казни у прекршајном поступку
Приходи од целокупног дуга од 5%
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист
744151 нивоа општине
745
Мешовити и неодређени приходи
745151 Мешовити и неодређени приходи у корист општине
771
Меморандумске ставке за рефундацију
771111 Меморандумске ставке за рефундацију
911
Примања од дом. задуживања
911851 Примања од домаћих меница
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

страна 105
4.996.186,00
10.000.000,00
5.000.000,00
4.600.000,00
3.500.000,00
100.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
44.630.000,00
44.630.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
345.000,00
345.000,00
1.155.550.784,00

Члан 9.
Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
Ек.
класиф.
OПИС
Укупна средства
1
2
3
41
Расходи за запослене
156.937.482,00
411
Плате и додаци запослених
114.082.316,00
412
Социјални доприноси на терет послодавца
20.420.734,00
413
Накнаде у натури
1.830.000,00
414
Социјална давања запосленима
14.037.932,00
415
Накнаде трошкова за запослене
3.617.500,00
416
Награде запосленима и остали посебни расходи
2.949.000,00
42
Коришћење услуга и роба
299.938.640,99
421
Стални трошкови
53.895.300,00
422
Трошкови путовања
4.855.500,00
423
Услуге по уговору
123.753.520,99
424
Специјализоване услуге
73.576.420,00
425
Текуће поправке и одржавања
21.065.000,00
426
Материјал
22.792.900,00
43
Употреба основних средстава
0,00
431
Употреба основних средстава
0,00

18.12.2015.
44
441
444
45
451
454
46
463
464
465
47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
51
511
512
513
515
54
541
543
61
611
62
621

Службени лист општине Жабаљ

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
Дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организ. обавезног соц. осигурања
Остале дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали
Накнада штете од елементарних непогода
Накнада штете за повреде
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале непокр. и имовина
Нематеријална имовина
Природна имовина
Земљиште
Шуме и воде
Отплата главнице
Отплата главнице
Набавка дом. фин. имовине
Набавка фин. имовине
УКУПНИ РАСХОДИ:
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4.980.000,00
2.900.000,00
2.080.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
175.905.943,00
132.929.885,00
13.780.037,00
29.196.021,00
33.464.760,00
33.464.760,00
50.011.863,23
27.645.212,00
2.916.651,23
14.150.000,00
500.000,00
4.800.000,00
19.300.000,00
19.300.000,00
339.876.094,78
248.318.128,79
75.380.498,99
0,00
16.177.467,00
35.636.000,00
22.300.000,00
13.336.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00
1.155.550.784,00

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке са сопственим средствима индиректних корисника користе се за
следеће програме:

Комунална делатност
Локални економски развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Путна инфраструктура

60.359.651,23
5.710.000,00
8.227.605,00
97.565.295,25
7.700.000,00
99.167.412,00

18.12.2015.
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Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање
Социјална и дечија заштита
Примарна здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Локална самоуправа

73.422.113,00
75.693.560,00
18.168.000,00
18.851.987,00
14.230.037,00
18.590.820,00
54.767.209,00
603.097.094,52
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II.ПОСЕБАН ДЕO

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска класиф.

1

2

3

4

5

6

1

1

Извор

Раздео

Члан 10.
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.155.550.784,00 динара,
финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у
колони 8.

Опис

Укупна
средства

7

8

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
060
2
060
2000
1

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

111
1
2
3

411
412
413

4
5
6
7
8
9
10

414
415
416
421
422
423
424
01

Програмска активност: 0602-0001СКФункционисање локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и законодавни органи
Плате и додаци запослених
Соц.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
1.200.000,00

2.255.513,00
403.737,00
10.000,00
90.469,00
0,00
250.000,00
1.000,00
100.000,00
8.000.000,00
1.200.000,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

07
11
12

426
465

13

481

14

482
01
07

01
07

број 29

Трансфери од др. нивоа
власти
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијамафинансирање политичких субјеката
Порези обавезне таксе и
казне...
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-001СК:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

страна 108

0,00

Укупно за програмску активност 06020001СК:

20.000,00
507.925,00
572.250,00
0,00
13.410.894,00
0,00
13.410.894,00

13.410.894,00
0,00
13.410.894,00

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
060
2000
1

Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште јавне услуге неквалификоване на
другом месту

160
15
16
17
18
19

416
421
422
423
426
01

01

01
07

Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:
Извори финансирања за Програм 15Локална самоуправа:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:
Извори финансирања за главу 1:

10.000,00
30.000,00
60.000,00
4.200.000,00
10.000,00
4.310.000,00
4.310.000,00

4.310.000,00
4.310.000,00

17.720.894,00
0,00
17.720.894,00

18.12.2015.
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01
07

01
07

2

број 29

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 1:
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:
Приходи из буџета
Трансфери од др.нивоа власти
УКУПНО РАЗДЕО 1:

страна 109
17.720.894,00
0,00
17.720.894,00
17.720.894,00
0,00
17.720.894,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1
060
2
060
2000
1

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

111
20
21
22

411
412
413

23
24
25
26
27
28
29

414
415
416
421
422
423
424

30
31

425
426

32
33
34
35
36
37

444
444
465
472
482
483

38

484

39

485

40

511

Програмска активност: 0602-0001ПРФункционисање локалне самоуправе и
градских општина
Извршни и законодавни органи
Плате и додаци запослених
Соц.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Тр.путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживање
Трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за соц. заштиту из буџета
Порези и таксе
Новчане казне и пенли по решењу судова
Накнаде штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода
Зграде и грађевински
објекти

11.824.453,00
2.116.577,00
10.000,00
665.339,00
200.000,00
0,00
6.482.800,00
1.000.000,00
10.527.600,00
16.071.200,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
0,00
1.920.160,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00

0,00
100.000,00
5.000.000,00

18.12.2015.
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41
42
43

512
515
541
01

01

број 29

страна 110

Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ПР:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПР:

6.100.000,00
100.000,00
0,00
63.028.129,00
63.028.129,00

63.028.129,00
63.028.129,00

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА
060
2000
6

Програмска активност: 0602-0006Информисање

830
44

423
01

01

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0006:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020006ПА:

6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

РЕЗЕРВЕ
060
2001
0
111
45
45-1
45-2

499

01

01

Програмска активност: 0602-0010-Резерве
Извршни и законодавни органи
Средства резерве
Стална буџетска резерва
4.300.000,00
Текућа буџетска резерва
15.000.000,00
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0010
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020010ПА:

19.300.000,00

19.300.000,00
19.300.000,00

19.300.000,00
19.300.000,00

18.12.2015.
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060
2П1

број 29

страна 111

Пројекат П1: Мотивисање и награђивање
предшколске и школске деце и омладине
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
46

472
01
13
01
13

01
13

060
2П2

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
4.060.000,00
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
0,00
прихода
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602П1:

4.060.000,00

4.060.000,00
0,00
4.060.000,00
4.060.000,00
0,00
4.060.000,00

Пројекат П2: Здравствени ромски медијатор
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
47

423
01

01

060
2П3

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602П2:

250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00

Пројекат П3:Финанисрање пројеката
удружења из области социјалне заштите
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
48

481
01

01

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:

1.000.000,00

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П3:

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

18.12.2015.
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060
2П4

број 29

страна 112

Пројекат П4:Становање уз подршку - Дом за
душевно оболела лица
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
49

472

2.924.760,00
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода

1.500.000,00
1.424.760,00

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

1.500.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за пројекат 0602-П4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602-П4:

1.424.760,00
2.924.760,00

01
13

1.500.000,00
1.424.760,00
2.924.760,00

Пројекат П5: Успостављање система видео
надзора и 4 хот-спот локација у општини
Жабаљ

060
2П5

Извршни и законодавни органи

111
50

512
01
13

2.456.794,24

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода

1.946.382,24

Укупно за функцију 111:

2.456.794,24

Извори финансирања за пројекат 0602-П5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602П5:

510.412,00
1.946.382,24

01
13

060
2П6

Машине и опрема
Приходи из буџета
510.412,00
Нераспоређени вишак
прихода
1.946.382,24
Извори финансирања за функцију 111:

510.412,00

2.456.794,24

Пројекат П6: Local Decision Making Initiative
u Srbiji
Извршни и законодавни органи

111
51

421

Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 111:

100.000,00

18.12.2015.
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01

01

број 29

страна 113

Приходи из буџета

100.000,00

Укупно за функцију 111:

100.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П6:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602П6:

100.000,00
100.000,00

Пројекат П7: Пројекат:Јавно- приватно
партнерство - реконструкција,
рационализација и одржавање јавног
осветљења у насељима општине Жабаљ прва година

060
2П7
111
52

515
01

01

060
2П8

Извршни и законодавни органи
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П7:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П7:

14.927.467,00
14.927.467,00
14.927.467,00
14.927.467,00
14.927.467,00

Пројекат П8:Предфинансирање пројеката

111
53

423
01

01

Извршни и законодавни органи
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П8:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П8:

060
2П9
111
54

423
01

01

Пројекат П9: Едукација пољопривредних
произвођача
Извршни и законодавни органи
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П9:

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

18.12.2015.
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број 29

страна 114

Укупно за пројекат 0602-П9:
060
2П1
0

Пројекат П10: Финансирање пројеката
удружења грађана на основу конкурса
Извршни и законодавни органи

111
55

Дотације невладиним организацијама

481
01

01

060
2П1
1

1.560.000,00

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П10:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П10:

1.560.000,00
1.560.000,00
1.560.000,00
1.560.000,00

Пројекат П11: Унапређење безбедности
учесника у саобраћају
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

360
56

426
13

57

423
13

58

472
13

59

Материјал
Нераспоређени вишак
прихода
Услуге по уговору
Нераспоређени вишак
прихода
Накнаде за социјалну
заштиту
Нераспоређени вишак
прихода

20.000,00
20.000,00
170.000,00
170.000,00
810.000,00
810.000,00
2.000.000,00

13

Машине и опрема
Нераспоређени вишак
прихода
2.000.000,00
Извори финансирања за функцију 360:
Нераспоређени вишак прихода

3.000.000,00

13

Укупно за функцију 360:
Извори финансирања за пројекат 0602-П11:
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602-П11:

3.000.000,00

512
13

060
2П1
2

3.000.000,00

Пројекат П12: Дезинсекција и дератизација
на територији општине Жабаљ

3.000.000,00

3.000.000,00

18.12.2015.
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страна 115

Заштита животне средине

560
60

424
01

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

3.950.000,00

Укупно за функцију 560:

3.950.000,00

3.950.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П12:
01

060
2П1
3

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П12:

3.950.000,00
3.950.000,00

Пројекат П13: Финансирање Спортског
савез општине Жабаљ
Услуге рекреације и
спорта

810
61

481

01

01

060
2П1
4

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:

16.544.000,00

Приходи из буџета

16.544.000,00

Укупно за функцију 810:

16.544.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П13:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П13:

16.544.000,00
16.544.000,00

Пројекат П14:Финанисрање пројеката
удружења из области културе на основу
конкурса
Услуге културе некласификоване на другом
месту

820
62

Дотације невладиним организацијама

481

3.100.000,00

Извори финансирања за функцију 820:

060
2П1
5

01

Приходи из буџета

3.100.000,00
3.100.000,00

01

Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за пројекат 0602-П14:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П14:

3.100.000,00

Пројекат П15: Подршка верским
заједницама

3.100.000,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

840
63

481
01

01

број 29

страна 116

Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:
Извори финансирања за пројекат 0602-П15:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П15:

060
2П1
6

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

Пројекат П16: Изградња потисног
гравитационог цевовода употребљених вода
до ППОВ у Ђурђеву

07

Извршни и законодавни орган
Зграде и грађевински
објекти
Трансфери од др. нивоа
власти
91.423.421,38
Нераспоређени вишак
прихода
6.530.244,39
Извори финансирања за функцију 111:
Трансфери од др. нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П16:
Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода

111
64

511
07
13
07
13

Укупно за пројекат 0602-П16:
060
2П1
7
111
65

511
07
13
07
13

Пројекат П17: Изградња канализационе
мреже у општини Жабаљ - I фаза-завршетак
радова
Извршни и законодавни орган
Зграде и грађевински
објекти
Трансфери од др. нивоа
власти
49.876.004,05
Нераспоређени вишак
прихода
3.562.571,72
Извори финансирања за функцију 111:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 111:

97.953.665,77

91.423.421,38
6.530.244,39
91.423.421,38
91.423.421,38
6.530.244,39
97.953.665,77

53.438.575,77

49.876.004,05
3.562.571,72
53.438.575,77

18.12.2015.
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07
13

Извори финансирања за пројекат 0602-П17:
Трансфери од др. нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 0602-П17:

01
07
13

Извори финансирања за Програм 15Локална самоуправа-0602
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 15 - Локална
самоуправа-0602:

страна 117

49.876.004,05
3.562.571,72
53.438.575,77

141.730.008,00
141.299.425,43
16.463.958,35
299.493.391,78

01
07
13

Извори финансирања за главу 1:
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за главу 1:

141.730.008,00
141.299.425,43
16.463.958,35
299.493.391,78

01
07
13

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:
Приходи из буџета
Трансфери од др. нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
УКУПНО РАЗДЕО 2:

141.730.008,00
141.299.425,43
16.463.958,35
299.493.391,78

ОПШТИНСКА УПРАВА

1
060
2
060
2000
1

ПРОГРАМ 15:ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Програмска активност: 0602-0001ОУФункционисање локалне самоуправе и
градских општина

01
03

Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Приходи из буџета
6.463.911,00
Социјални доприноси
1.000.000,00

01

Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Приходи из буџета
7.845.000,00

130
66
67
68

411
412
413

69

414

70
71
72
73
74

415
416
421
422
423

53.948.994,00
9.656.870,00
1.150.000,00
7.463.911,00

1.877.500,00
1.000.000,00
13.995.000,00
1.000.000,00
8.245.000,00
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страна 118

76
77

425
426

78
79

444
465

80
81

482
483

82

485

83

511

Нер. вишак из пр.година
400.000,00
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
650.000,00
Нер. вишак из пр.година
0,00
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода
Зграде и грађевински
објекти

84

512

Машине и опрема

13
75

424
01
13

650.000,00

4.972.000,00
7.500.000,00
1.500.000,00
6.910.600,00
300.000,00
6.250.000,00
300.000,00
0,00
2.948.260,00

Приходи из буџета
1.750.000,00
Нер. вишак из пр.година
1.198.260,00
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Нер. вишак из пр.година
Укупно за функцију 130:

127.069.875,00
1.000.000,00
1.598.260,00
129.668.135,00

01
03

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ОУ:
Приходи из буџета
Социјални доприноси

127.069.875,00
1.000.000,00

13

Нер. вишак прихода из ранијих година

1.598.260,00

Укупно за програмску активност 06020001ОУ:

129.668.135,00

01
13
01
03
13

060
2000
1

Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина
Породица и деца

040
85

472
01
07
13

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Приходи из буџета
15.000.000,00
Тран.од осталих нивоа вл.
Нераспоређени вишак
прихода

0,00
0,00

15.000.000,00
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86

444
01
01
07

број 29

страна 119

Пратећи трошкови
задуживања
Приходи из буџета
10.000,00
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти

10.000,00

15.010.000,00
0,00

13

Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 040:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ПА:

0,00
15.010.000,00

01

Приходи из буџета

15.010.000,00

07
13

Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 06020001ПА:

060
2000
1

0,00
0,00
15.010.000,00

Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина
Образовање некласификовано на другом
месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

980
87

472

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040:
01

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 040:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001ПО:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

Унапређење пољопривреде и реализација
Програма утврђивања радова на заштити,
уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта
060
2000
1

Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина

421
88
89

423
426

Пољопривреда
Услуге по уговору
Материјал

5.000.000,00
0,00

18.12.2015.
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07
90

512
01
01
13
13

број 29

Тран.од осталих нивоа вл.
Машине и опрема
Приходи из буџета
Приходи из буџета - закуп
Нерасп.вишак приходазакуп
Нераспоређени вишак
прихода

страна 120
0,00
12.640.644,75
651.420,00
6.337.804,75
5.000.000,00
651.420,00

Извори финансирања за функцију 421:
01
01
07
13
13

01
01
07
13
13

Приходи из буџета
Приходи из буџета закуп
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Нераспоређени вишак прихода

5.651.420,00

Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0006:

17.640.644,75

Приходи из буџета
Приходи из буџета закуп
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 06020001ПА:

6.337.804,75
0,00
5.000.000,00
651.420,00

5.651.420,00
6.337.804,75
0,00
5.000.000,00
651.420,00
17.640.644,75

Унапређење услуга зоохигијене
060
2000
1

Програмска активност: 0602-0001ПАФункционисање локалне самоуправе и
градских општина
Заштита животне средине некласификована
на другом месту
Специјализоване услуге
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода

560
91
92

424
483

93

485

10.000.000,00
3.600.000,00
4.400.000,00

Извори финансирања за функцију 560:
01

01

Приходи из буџета

18.000.000,00

Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:

18.000.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00
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страна 121

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
060
2000
3

Програмска активност: 0602-0003Управљање јавним дугом

170
94

441

95
96

444
611
01

01

2.900.000,00
100.000,00
6.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00

9.500.000,00
9.500.000,00

01
03

Извори финансирања за Програм 15Локална самоуправа:
Приходи из буџета
Приходи из буџета закуп
Социјални доприноси

13

Нераспоређени вишак прихода

13

Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:
Извори финансирања за главу 1:
Приходи из буџета
Приходи из буџета закуп
Социјални доприноси
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода-закуп

5.000.000,00
197.818.779,75

Укупно за главу 1:

197.818.779,75

01

01
01
03
13
13

2

Трансакције јавног дуга
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови
задуживања
Отплата главнице дом.кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 170:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0003ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020003ПА:

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

183.231.295,00
6.337.804,75
1.000.000,00
2.249.680,00

183.231.295,00
6.337.804,75
1.000.000,00
2.249.680,00
5.000.000,00
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060
2
060
2000
1
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страна 122

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 06020001:Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Услуге противпожарне заштите
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Дотације невладиним организацијама

320
97

423

98
99

425
481

100

484
01

01

01

01

Накнада штете од елем.непогода
Извори финансирања за функцију 320:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:
Извори финансирања за Програм 15Локална самоуправа:
Приходи из буџета

700.000,00
200.000,00
600.000,00
500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:

2.000.000,00

Извори финансирања за главу 2:
Приходи из буџета
Укупно за главу 2:

2.000.000,00
2.000.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3
060
2
060
2000
2

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

160
101

411

102
103

412
414

104

416
01
01

Програмска активност 0602-0002: Месне
заједнице
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
терет послодаваца
Соц.давања запосленим
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Приходи из буџета
200.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
50.000,00

2.414.401,00
432.179,00
96.842,00
250.000,00
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105

421
01
01

106

422
01
01

107

423
01
01
13

108

424
01
01
07

109

425
01
01

110

426
01
01

111

431
01

01

Дотације невладиним оранизацијама
Нам.средства
буџ.корисника

01
01
465

114

472

01

115

Стални трошкови
Приходи из буџета
4.037.500,00
Нам.средства
буџ.корисника
425.000,00
Трошкови путовања
Приходи из буџета
310.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
360.000,00
Услуге по уговору
Приходи из буџета
13.430.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
1.020.000,00
Нер. вишак приходасамод.
1.326.438,99
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
7.929.920,00
Нам.средства
буџ.корисника
1.550.000,00
Трансфери од других
нивоа власти
0,00
Текуће поправке и
одржавање
Приходи из буџета
4.858.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
1.110.000,00
Материјал
Приходи из буџета
1.563.500,00
Нам.средства
буџ.корисника
530.000,00
Амортизација зграда и грађевинских објеката
Приходи из буџета
0,00

01

444

113

страна 123

Нам.средства
буџ.корисника
0,00
Пратећи трошкови
задуживања
Приходи из буџета
150.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
80.000,00
Остале донације, дотације и трансфери
Приходи из буџета
284.658,00
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
50.000,00

01
112

број 29

481

4.462.500,00

670.000,00

15.776.438,99

9.479.920,00

5.968.000,00

2.093.500,00

0,00

230.000,00

284.658,00
50.000,00

0,00
0,00
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116

482
01
01

117

483
01

118

511
01
01

119

број 29

страна 124

Порези обавезне таксе и
казне
Приходи из буџета
270.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
20.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова
Приходи из буџета
250.000,00
Зграде и грађевински
објекти
Приходи из буџета
14.000.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
500.000,00
Машине и опрема

512
01
01
01
01
07
13

Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника

14.500.000,00

10.050.000,00
100.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Наменска средства буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нер. вишак приходасамод.
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002ПА:
Приходи из буџета

01

Наменска средства буџетских корисника

07

Трансфери од других нивоа власти
Нер. вишак приходасамод.
Укупно за програмску активност 06020002ПА:

060
2П1

250.000,00

10.150.000,00

01

13

290.000,00

60.277.000,00
5.795.000,00
0,00
1.326.438,99
67.398.438,99

60.277.000,00
5.795.000,00
0,00
1.326.438,99
67.398.438,99

Пројекат: Измуљавање реке Јегричке у к.о.
Жабаљ
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

160
120

Материјал

426
01
13

Приходи из буџета
Нер. вишак прихода-закуп

1.800.000,00
1.800.000,00
0,00

Извори финансирања за функцију 160:
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01
13

01
13

01
01
07
13

број 29

страна 125

Приходи из буџета
Нер. вишак приходазакуп

1.800.000,00
0,00

Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за пројекат 0602-П1:

Извори финансирања за Програм 15Локална самоуправа:
Приходи из буџета
Наменска средства буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нер. вишак приходазакуп

0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00

62.077.000,00
5.795.000,00
0,00
0,00

13

Нер. вишак прихода-самодопринос
Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:
Извори финансирања за главу 3:

1.326.438,99
69.198.438,99

01
01
07
13

Приходи из буџета
Наменска средства буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нер. вишак прихода-самодопринос
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за главу 3:

62.077.000,00
5.795.000,00
0,00
1.326.438,99

13

411
412
414

Средства апропријација у глави 3. користиће се
за финансирање следећих корисника у складу
са њиховим финансијским плановима:
3.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ
Програм 15-Локална самоуправа
Програмска активност 0002-Месне заједнице:
0602-0002/МЗ 1
Плате и додаци запослених
732.685,00
Социјални доприноси
131.151,00
Социјална давања запосл.
29.388,00

421
422
423

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

3.000.000,00
200.000,00
5.000.000,00

0,00
69.198.438,99
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424
425

Специјализоване услуге
Тек.попр.и одржавање

426

483
511

Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пен.по
реш.
Зграде и грађ.објекти

200.000,00
14.000.000,00

512

Машине и опрема

10.000.000,00

465
482

4.000.000,00
4.000.000,00
900.000,00
86.383,00
200.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002 ПА:
01

060
2П1
160
426
01
13

01
13

01
13

01
13

01

Приходи из буџета

42.479.607,00

Укупно за програмску
активност 0602-0002 ПА:

42.479.607,00

Пројекат: Измуљавање реке Јегричке у к.о.
Жабаљ и обележавање парцела државног
земљишта по Програму утврђивања радова
на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Материјал
Приходи из буџета
1.800.000,00
Нер. вишак прихода-закуп
0,00
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
1.800.000,00
0,00
Нер. вишак пр.-закуп
Укупно за функцију 160:
1.800.000,00
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
1.800.000,00
0,00
Нер. вишак пр. -закуп
Укупно за пројекат 0602П1:
0,00
Извори финансирања за Програм 15Локална самоуправа:
Приходи из буџета
44.279.607,00
Нер. вишак при.-закуп
0,00
Укупно за Програм 15Локална самоуправа:
44.279.607,00
Извори финансирања за
подглаву 3.1:
Приходи из буџета
44.279.607,00

1.800.000,00
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411
412
414
416
01
01
421
01
01
422
01
01
423
01
01
424
01
01
425
01
01
426
01
01
431
01
444
01

Нер.вишак прихода закуп
Укупно подглава 3.1:
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0,00
44.279.607,00

3.2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ
Програм 15-Локална самоуправа
Програмска активност 0002-Месне
заједнице:0602-0002/МЗ 2
Плате и додаци запослених
532.431,00
Социјални доприноси
95.305,00
Социјална давања
запосленима
21.356,00
Награде, бонуси и остали
пос.р.
250.000,00
Приходи из буџета
200.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
50.000,00
Стални трошкови
460.000,00
Приходи из буџета
280.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
180.000,00
Трошкови путовања
180.000,00
Приходи из буџета
60.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
120.000,00
Услуге по уговору
6.380.000,00
Приходи из буџета
5.480.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
900.000,00
Специјализоване услуге
2.130.000,00
Приходи из буџета
630.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
1.500.000,00
Тек.попр.и одржавање
1.170.000,00
Приходи из буџета
110.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
1.060.000,00
Материјал
670.000,00
Приходи из буџета
310.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
360.000,00
Употреба основних
средстава
0,00
Нам.средства
буџ.корисника
0,00
Пратећи трошкови
задуживања
230.000,00
Приходи из буџета
150.000,00
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01
465
472
01
481
01
482
01
01
511
01
512
01
01

01
01

01
01
13

01
01
13
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Нам.средства
буџ.корисника
Остале донације, дотације
и трансфери
Накнаде за социјалну
заштиту из буџ.
Нам.средства
буџ.корисника
Дот.невлад,орган.
Нам.средства
буџ.корисника
Порези обавезне...
Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Зграде и грађевински
објекти
Нам.средства
буџ.корисника
Машине и опрема
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80.000,00
62.774,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
500.000,00
500.000,00
150.000,00

Приходи из буџета
50.000,00
Нам.средства
буџ.корисника
100.000,00
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002ПА:
Приходи из буџета
8.001.866,00
Нам.средства
буџ.корисника
4.920.000,00
Укупно за програмску
активност 0602-0002ПА:
12.921.866,00
Извори финансирања за Програм 15Локална самоуправа:
Приходи из буџета
8.001.866,00
Нам.средства
буџ.корисника
4.920.000,00
Нер. вишак приходазакуп
0,00
Укупно за Програм 15Локална самоуправа:
12.921.866,00
Извори финансирања за подглаву 3.2:
Приходи из буџета
8.001.866,00
Нам.средства
буџ.корисника
4.920.000,00
Нер. вишак приходазакуп
0,00
Укупно подглава 3.2:
12.921.866,00
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3.3:МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСПОЂИНЦИ
Програм 15-Локална
самоуправа

411
412
414
421
01
01
422
01
01
423

Програмска активност
0002-Месне
заједнице:0602-0002/МЗ 3
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Социјална давања
запосленима
Стални трошкови
Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Трошкови путовања
Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Услуге по уговору

511

Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Нер. вишак приходасамодопр.
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Тек.попр.и одржавање
Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Материјал
Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Остале донације, дотације
и трансфери
Дотације невладиним
организација
Нам.средства
буџ.корисника
Зграде и грађевински
објекти

512

Машине и опрема

01
01
13
424
01
01
425
01
01
426
01
01
465
481
01

559.852,00
100.214,00
22.456,00
425.000,00
350.000,00
75.000,00
90.000,00
50.000,00
40.000,00
3.576.438,99
2.130.000,00
120.000,00
1.326.438,99
2.349.920,00
2.299.920,00
50.000,00
748.000,00
698.000,00
50.000,00
263.500,00
93.500,00
170.000,00
66.007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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01
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13
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Извори финансирања за
програмску активност
0602-0002ПА:
Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Нер. вишак приходасамодопр.
Укупно за програмску
активност 0602-0002ПА:

страна 130

6.369.949,00
505.000,00
1.326.438,99
8.201.387,99

Извори финансирања за
Програм 15-Локална
самоуправа:
01
01
13
13

01
01
13
13

Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Нер. вишак приходазакуп
Нер. вишак приходасамодопр.

6.369.949,00
505.000,00
0,00
1.326.438,99

Укупно за Програм 15Локална самоуправа:
8.201.387,99
Извори финансирања за подглаву 3.3:
Приходи из буџета
6.369.949,00
Нам.средства
буџ.корисника
505.000,00
Нер. вишак приходазакуп
0,00
Нераспоређени вишак
прихода-самодоприноса
Укупно подглава 3.3:

1.326.438,99
8.201.387,99

3.4 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО

411
412
414
416
421
01

Програм 15-Локална самоуправа
Програмска активност 0002-Месне
заједнице:0602-0002/МЗ 4
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Социјална давања
запосленима
Награде, бонуси...
Стални трошкови
Приходи из буџета

589.433,00
105.509,00
23.642,00
0,00
577.500,00
407.500,00
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01
422
01
01
423
01
424
01
07
425
01
426
431
465
482
483
512

01
01
07

01
01
07

Нам.средства
буџ.корисника
Трошкови путовања
Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Услуге по уговору
Приходи из буџета
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Тек.попр.и одржавање
Приходи из буџета
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170.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
820.000,00
820.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00

Материјал
260.000,00
Амортизација некретнина
и опр.
0,00
Остале донације, дотације
и трансфери
69.494,00
Порези обав.таксе и казне
50.000,00
Новчане казне и пен.по
реш.
50.000,00
Машине и опрема
0,00
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002ПА:
Приходи из буџета
3.425.578,00
Нам.средства
буџ.корисника
370.000,00
Трансфери од других
нивоа власти
0,00
Укупно за програмску
активност 0602-0002ПА:
3.795.578,00
Извори финансирања за Програм 15Локална самоуправа:
Приходи из буџета
3.425.578,00
Нам.средства
буџ.корисника
370.000,00
Трансфери од других
нивоа власти
0,00
Укупно за Програм 15Локална самоуправа:
3.795.578,00
Извори финансирања за подглаву 3.4:

01
01
07

Приходи из буџета
Нам.средства
буџ.корисника
Трансфери од других
нивоа власти

3.425.578,00
370.000,00
0,00
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Укупно подглава 3.4:

страна 132
3.795.578,00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

4
060
2
060
2000
8

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0602-0008: Програми
националних мањина
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Плате и доприноси
запослених
Соц.доприноси на терет послодавца

090
121
122

411
412

123

413

124

984.247,00
176.180,00
100.000,00

414

Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима

125

415

Накнаде за запослене

150.000,00

126
127
128

416
421
423

Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору

50.000,00
450.000,00
450.000,00

129
130
131

425
426
465

50.000,00
70.000,00
116.043,00

132

482

Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и
казне

133

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 090:
01

01

01

39.478,00

10.000,00
50.000,00

Приходи из буџета

2.695.948,00

Укупно за функцију 090:

2.695.948,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0008ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020008ПА:

2.695.948,00

Извори финансирања за
Програм 15-Локална
самоуправа:
Приходи из буџета

2.695.948,00

2.695.948,00
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Укупно за Програм 15-Локална самоуправа:

060
2П1
090
134

465
01

01

01

01

01

01

Пројекат П1: Унапређење положаја Рома
општине Жабаљ
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Остале донације, дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602П1:
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020008ПА:

страна 133

2.695.948,00

12.800.000,00
12.800.000,00
12.800.000,00
12.800.000,00
12.800.000,00
15.495.948,00
15.495.948,00
15.495.948,00
15.495.948,00

Извори финансирања за Програм 15 Локална самоуправа
Приходи из буџета
Укупно за Програм 15 - Локална самоуправа
Извори финансирања за главу 4
Приходи из буџета

15.495.948,00
15.495.948,00

Укупно за главу 4:

15.495.948,00

15.495.948,00

ЈКП "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ"

5
060
1
060
1000
3

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0601-0003:
Водоснабдевање
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 620:

620
135

451
01

Приходи из буџета

6.500.000,00
6.500.000,00
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6.500.000,00

01

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020001ПА:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:
Приходи из буџета

6.500.000,00

01

Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 5:
Приходи из буџета
Укупно за главу 5:

6.500.000,00

01

6.500.000,00
6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

ЈКП "ЧИСТОЋА"

6
060
1
060
1001
4

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0601-0014: Остале
комуналне делатности
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 620:

620
136

451

Приходи из буџета
Укупно за фукцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0014ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020014ПА:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:

10.500.000,00
10.500.000,00

01

Приходи из буџета
Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 6:

10.500.000,00
10.500.000,00

01

Приходи из буџета
Укупно за главу 6:

10.500.000,00
10.500.000,00

01

01

7
060

10.500.000,00

ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

10.500.000,00
10.500.000,00
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1
060
1000
9
620
137

451
01

01

01

01
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Програмска активност 0601-0009: Уређење и
одржавање зеленила
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

14.000.000,00

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

14.000.000,00
14.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0601-0009ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020009ПА:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:
Приходи из буџета
Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 7:
Приходи из буџета
Укупно за главу 7:

14.000.000,00
14.000.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00

ФОНД СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ
ИЗГРАДЊЕ

8
060
1
060
1000
9

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0601-0009:
Одржавање стамбених зграда
Стамбени развој

610
138
139
140
141

421
423
424
482
01
13
01
13

Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Порези, обавезне таксе и казне
10.000,00
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
1.651,23
прихода
Извори финансирања за функцију 610:

3.000,00
20.000,00
15.000,00
11.651,23

Приходи из буџета
Нер. вишак прихода
Укупно за функцију 610:

48.000,00
1.651,23
49.651,23

Извори финансирања за програмску
активност 0601-0012ПА:
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01

Приходи из буџета

13

Нераспоређњни вишак прихода
Укупно за програмску активност 06020012ПА:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:

01
13

01
13

страна 136
48.000,00
1.651,23
49.651,23

Приходи из буџета
Нер. вишак прихода
Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 8:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода

48.000,00
1.651,23
49.651,23

Укупно за главу 8:

49.651,23

48.000,00
1.651,23

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И
ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ ОПШТИНЕ
ЖАБАЉ
ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

9
150
1
150
1000
1

Програмска активност 1501-0001: Подршка
постојећој привреди
Основно истраживање
Стални трошкови

140
142

421

143
144
145

422
423
424

146
147

425
426

148

444

149

465

150

482

151

512

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Остале дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и
казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 140:
01

01

300.000,00
70.000,00
3.050.000,00
0,00
350.000,00
200.000,00
20.000,00
750.000,00
20.000,00
250.000,00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 140:

5.010.000,00
5.010.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1501-0001ПА:
Приходи из буџета

5.010.000,00
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Укупно за програмску активност 15010001ПА:

страна 137

5.010.000,00

Пројекат: Подршка развоју женског
предузетништва и израда пројектних
предлога и аплицирање на пројекте
Основно истраживање

150
1П1
140
152
153

Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери

423
465
01

01

01

01

Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1501П1:
Извори финансирања за функцију 140:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 140:
Извори финансирања за Програм 3-Локални
економски развој:
Приходи из буџета
Укупно за Програм 3-Локални економски
развој:
Извори финансирања за главу 9:
Приходи из буџета
Укупно за главу 9:

200.000,00
500.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00

5.710.000,00
5.710.000,00
5.710.000,00
5.710.000,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

10
150
2
150
2000
1

ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 1502-0001:
Управљање развојем туризма

473
154
155

411
412

156

413

157
158
159
160

Туризам
Плате и доприноси
запослених
Соц.доприноси на терет послодавца

2.555.167,00
457.376,00
120.000,00

414
415
416

Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи

421

Стални трошкови

300.000,00

212.732,00
150.000,00
100.000,00
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161

423

162

425

Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање

163

426

Материјал

164

465

Остале донације, дотације и трансфери

165
166

482
512
01

01

150
2000
2

Порези, обавезне таксе и
казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 15020001ПА:

Програмска активност 1502-0002:
Туристичка промоција
Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору

473
167
168

страна 138

422
423
01
07
01
07

01
07

Приходи из буџета
2.000.000,00
Трансфери од других
нивоа власти
800.000,00
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0002ПА:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 15020002ПА:

01
07

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

01

Укупно за фукцију 473:
Извори финансирања за Програм 4-Развој
туризма:
Приходи из буџета

550.000,00
100.000,00
70.000,00
315.890,00
30.000,00
70.000,00
5.031.165,00
5.031.165,00

5.031.165,00
5.031.165,00

750.000,00
2.800.000,00

2.750.000,00
800.000,00
3.550.000,00

2.750.000,00
800.000,00
3.550.000,00
7.781.165,00
800.000,00
8.581.165,00

7.781.165,00
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07

Трансфери од других нивоа власти

8.581.165,00

01
07

Укупно за Програм 4-Развој туризма:
Извори финансирања за главу 10:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 10:

8.581.165,00

800.000,00

7.781.165,00
800.000,00

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

11
010
1
010
1000
2

ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програмска активност 0101-0002:
Подстицаји пољопривредној производњи
Пољопривреда
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање

421
169
170
171
172

421
422
423
424

173

425

174

426

175

444

176
177
178

482
465
512
01

01

010
1П1
421

Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Порези, обавезне таксе и
казне
Остале донације, дотације и трансфери
Опрема и машине
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за програмску
активност 0101-00002ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 01010002ПА:
Пројекат: Испитивање земљишта и
утврђивање постојања опасних и штетних
материја у пољопривреном земљишту по
основу Програма утврђивања радова на
заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта
Пољопривреда

850.000,00
120.000,00
3.475.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
20.000,00
20.000,00
145.000,00
350.000,00
6.180.000,00
6.180.000,00

6.180.000,00
6.180.000,00
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179

424
01
13
01
13

01
13

010
1П2
421
180

451
01
13
01
13
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Специјализоване услуге
Приходи из буџета
1.200.000,00
Нер. вишак прихода-закуп
0,00
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за пројекат 0101П1:
Пројекат:Субвенционисање кредита за
пољопривреду и суфинансирање камата
кредита комерцијалних банака
пољопривредним газдинствима за набавку
опреме за наводњавање; за сетву;
субвенционисање осигурања за газдинства;и
субвенционисање повећања сточног фонда
Пољопривреда
Субвенције јавним неф.предузећима и
организацијама
Приходи из буџета
1.500.000,00
Нер. вишак прихода-закуп
0,00
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за функцију 421:

1.200.000,00

1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00
0,00
1.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0101-П2:
01
13

010
1П3
421
181

451

Приходи из буџета
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за пројекат 0101П2:

Пројекат:Програм мини газдинство
Пољопривреда
Субвенције јавним неф.предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 421:

1.500.000,00
0,00
1.500.000,00

500.000,00
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Приходи из буџета
Укупно за функцију 421:

500.000,00
500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0101-П3:
01

01
13

01
13

01
13

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0101П3:
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за фукцију 421:

500.000,00
500.000,00
9.380.000,00
0,00
9.380.000,00

Извори финансирања за Програм 5-Развој
пољопривреде:
Приходи из буџета
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за Програм 5-Развој пољопривреде:
Извори финансирања за главу 11:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за главу 11:

9.380.000,00
0,00
9.380.000,00
9.380.000,00
0,00
9.380.000,00

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

12
010
1
040
1000
1
560
182

423
01
13

183

424
01
13

184

Програмска активност 0401-0001:
Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Заштита животне средине некласификована
на другом месту
Услуге по уговору
Приходи из буџета
0,00
Нер. вишак прихода
0,00
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
100.000,00
Нер. вишак прихода
2.798.800,00
Материјал

426
01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Нер. вишак прихода

0,00

2.898.800,00

1.796.400,00
0,00
0,00
1.796.400,00
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185

481
01
13

186

512
01
07
13
01
07
13

01
07
13

01
07
13
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Дотације невладиним организацијама
Приходи из буџета
1.000.000,00
Нер. вишак прихода
0,00
Машине и опрема
Приходи из буџета
0,00
Трансфери од других
нивоа власти
0,00
Нер. вишак прихода
2.004.800,00
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода

1.000.000,00

Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за Програм 6-Заштита
животне средине:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 6-Заштита животне
средине:
Извори финансирања за
главу 12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нерaспоређени вишак прихода
Укупно за главу 12:

7.700.000,00

2.004.800,00

1.100.000,00
0,00
6.600.000,00

1.100.000,00
0,00
6.600.000,00
7.700.000,00

1.100.000,00
0,00
6.600.000,00
7.700.000,00

ЈП "РАЗВОЈ"

13
070
1
070
1000
2

ПРОГРАМ 7-ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0701-0001:
Одржавање путева

620
187

411

188

412

189

413

190
191
192
193

414
415
416
421

Развој заједнице
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови

4.146.099,00
742.150,00
100.000,00
378.330,00
500.000,00
285.000,00
15.350.000,00
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194
195

422
423
01
07

196

424

197
198

425
426

199

465

200
201

482
483

202
203
204

511
512
541

број 29

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Природна имовина

страна 143
270.000,00
10.130.000,00
10.130.000,00
0,00
6.900.000,00
495.000,00
4.050.000,00
524.181,00
2.055.000,00
4.000.000,00
7.450.000,00
1.470.000,00
3.500.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

01

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002ПА:
Приходи из буџета

07

070
1000
2

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 07010002ПА:

62.345.760,00
0,00
62.345.760,00

62.345.760,00
0,00
62.345.760,00

Програмска активност:0701-0002ПАОдржавање путева
Друмски саобраћај

451
205

424
01

01

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

11.861.500,00

Укупно за функцију 451:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002ПА:

11.861.500,00

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 07010002ПА:

11.861.500,00

11.861.500,00

11.861.500,00

18.12.2015.
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070
1П1

Пројекат: Изградња коловоза ул. Болничка
Чуруг
Развој заједнице
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за функцију 620:

620
206

511
01

01

070
1П2
620
207

511
01

01

070
1П3

511

01

01

страна 144

8.000.000,00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:

8.000.000,00
8.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0701П1:

8.000.000,00

Пројекат: Изградња коловоза између
З.Јовине и Војвођанске Госпођинци
Развој заједнице
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-П2:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0701П2:

Пројекат: Изградња паркинга Госпођинци
према крилу
Развој заједнице
Зграде и грађевински
објекти

620
208

број 29

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-П3:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0701П3:

8.000.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00

18.12.2015.
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070
1000
2

број 29

страна 145

Програмска активност: 0701-0002ПАОдржавање путева
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

360
209

424
01

211

0,00
0,00

01
13

Нер. вишак прихода
Зграде и грађ. објекти
Приходи из буџета
Нер. вишак прихода

01
13

Машине и опрема
Приходи из буџета
Нер. вишак прихода

01

Извори финасирања за функцију 360:
Приходи из буџета

5.780.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода

2.126.592,00

Укупно за функцију 360:

7.906.592,00

Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 07010002ПА:

5.780.000,00
2.126.592,00

13
210

Специјализоване услуге
Приходи из буџета

511

512

01
13

070
1П4

0,00
1.706.592,00
1.706.592,00
0,00
6.200.000,00
4.073.408,00
2.126.592,00

7.906.592,00

Пројекат: Постављање семафора Чуруг
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

360
212

5.000.000,00

01

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 360:
Извори финансирања за пројекат 0701-П4:

01

Приходи из буџета

5.000.000,00

Укупно за пројекат 0701П4:

5.000.000,00

512

Извори финансирања за функцију 620:

5.000.000,00
5.000.000,00

18.12.2015.
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страна 146

01

Приходи из буџета

74.045.760,00

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 620:
Извори финасирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 360:

0,00
74.045.760,00

01
13

01

01
07
13

060
1
060
1000
3

10.780.000,00
2.126.592,00
12.906.592,00

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

11.861.500,00

Укупно за функцију 451:

11.861.500,00

Извори финансирања за Програм 7-Путна
инфраструктура:
Приходи из буџета

96.687.260,00

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 7-Путна
инфраструктура:

0,00
2.126.592,00
98.813.852,00

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност: 0601-0003 ПАОдржавање депоније
Развој заједнице

620
213
214
215

423
424
426
01

01

060
1000
9
620

број 29

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

7.500.000,00
0,00
200.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

7.700.000,00

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0003 ПА:

7.700.000,00

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0003
ПА:

7.700.000,00

Програмска активност: 0601-0009 ПАУређивање и одржавање зеленила
Развој заједнице

7.700.000,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ
216

423
01

01

060
1001
0

број 29

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0009 ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0009
ПА:

страна 147
17.950.000,00
17.950.000,00
17.950.000,00

17.950.000,00
17.950.000,00

Програмска активност: 0601-0010 ПА-Јавно
осветљење

620
217
218
219

423
424
426
01

01

Развој заједнице
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0010 ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0010
ПА:

3.160.000,00
500.000,00
3.660.000,00
3.660.000,00

3.660.000,00
3.660.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

01

010
1
010
1000
1

Приходи из буџета

29.310.000,00

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за Програм 2Комунална делатност:

29.310.000,00

Приходи из буџета
Укупно за Програм 2-Комунална делатност:

29.310.000,00
29.310.000,00

ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

421
220

423
07

Унапређење услова за пољопривредну
делатност
Развој пољопривреде
Услуге по уговору
Трансфери од др. нивоа
власти

0,00

18.12.2015.
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221

424
01

13
222

425
01
13

223

224

511

број 29

Специјализоване услуге
Приходи из буџета-закуп
Нер. вишак прихода-закуп
Текуће поправке и
одржавање
Приходи из буџета-закуп

Приходи из буџета-закуп

13

Нер. вишак прихода-закуп
Земљиште
Приходи из буџета-закуп

01
13
01
13

01
13

010
1П1

5.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00

Нер. вишак прихода-закуп
Зграде и грађевински
објекти

01
541

страна 148

0,00
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
18.800.000,00
18.800.000,00

Нер. вишак прихода-закуп
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета-закуп
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за програмску
активност 0601-0003 ПА:

31.500.000,00
2.500.000,00
34.000.000,00

Приходи из буџета-закуп
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за програмску активност 0101-0001
ПА:

31.500.000,00
2.500.000,00
34.000.000,00

Пројекат: Подизање ветрозаштитних
појасева -закуп

421
225

423
01
07

226

543
01
07
13

Развој пољопривреде
Услуге по уговорима
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од др. нивоа
власти
Шуме и воде
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од др. нивоа
власти
Нер. вишак приходазакуп

6.700.000,00
6.700.000,00
0,00
13.336.000,00
0,00
0,00
13.336.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета-закуп

6.700.000,00

18.12.2015.
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07

01
07
13

010
1П2

страна 149

Трансфери од др. нивоа власти
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од др. нивоа власти
Нер. вишак приходазакуп
Укупно за пројекат 0101П1:

Пројекат:Уређење атарских путева
Развој пољопривреде
Зграде и грађевински
објекти

421
227

број 29

511
01

Приходи из буџета-закуп

13

Нераспоређени вишак
прихода-закуп

0,00
6.700.000,00
6.700.000,00
0,00
13.336.000,00
20.036.000,00

32.149.295,25

25.649.295,25
6.500.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01
13

01
13

010
1П3
421
228

512
01
13

01
13

Приходи из буџета-закуп
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П2:
Приходи из буџета-закуп
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0101П2:
Пројекат:Пољопривредна опрема противградне ракете и опрема за
противградне станице
Развој пољопривреде
Машине и опрема
Приходи из буџета-закуп
2.000.000,00
Нераспоређени вишак
прихода-закуп
Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета-закуп
Нераспоређени вишак
прихода-закуп

25.649.295,25
6.500.000,00
32.149.295,25
25.649.295,25
6.500.000,00
32.149.295,25

2.000.000,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 0101-П3:

2.000.000,00
0,00
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01
13

01
07
13

01
07

број 29

страна 150

Приходи из буџета-закуп
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за пројекат 0101П3:
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода-закуп

65.849.295,25
0,00
22.336.000,00

Укупно за функцију 421:

88.185.295,25

Извори финансирања за Програм 5-Развој
пољопривреде:
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од др. нивоа власти

65.849.295,25
0,00

13

Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за Програм 5-Развој пољопривреде:
Извори финансирања за главу 13:

01

Приходи из буџета

01

Приходи из буџета-закуп

07
13
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за главу 13:

2.000.000,00
0,00
2.000.000,00

22.336.000,00
88.185.295,25
125.997.260,00
65.849.295,25
0,00
2.126.592,00
22.336.000,00
216.309.147,25

ПУ "ДЕТИЊСТВО"
ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

14
200
1
200
1000
1

Функционисање предшколских установа
Предшколско
образовање

911
229
230
231

411
412
413

232

414
01
03

233
234
235
236

415
416
421
422

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Приходи из буџета
Фонд за здравство
Накнаде за превоз
запослених
Јубиларне и друге награде
Стални трошкови
Трошкови путовања

21.177.996,00
3.790.861,00
150.000,00
4.149.456,00
849.456,00
3.300.000,00
700.000,00
400.000,00
4.100.000,00
200.000,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ
237
238

423
424

239

425

240

426

241

465

242

482

243

511
01
07

244

број 29

страна 151

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање

750.000,00
1.000.000,00

Материјал
Остале дотације и
трансфери
Порези обавезне таксе и
казне
Зграде и грађевински
објекти

3.200.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти

1.100.000,00

2.758.500,00
50.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:

512
01
03
07

01
03
07

Приходи из буџета
Фонд за здравство
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 911:
Извори финансирања за Програм 8Предшколско васпитање:
Приходи из буџета
Фонд за здравство
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програм 8-Предшколско
васпитање:

01

Извори финансирања за главу 14:
Приходи из буџета

03

Трансфери од других нивоа власти фонд за
здравство

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 14:

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"

15
200
2
200
2000
1

0,00

ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање основних школа

500.000,00
46.976.813,00
3.300.000,00
0,00
50.276.813,00

46.976.813,00
3.300.000,00
0,00
50.276.813,00
46.976.813,00
3.300.000,00
0,00
50.276.813,00
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Предшколско и основно образовање

910
245

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Накнаде у натури
2.700.000,00
Соц.давања запосленима
406.060,00
Накнаде за запослене
1.200.000,00
Наг., бон.и остали
пос.расх.
700.000,00
Стални трошкови
10.600.000,00

463

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање

01

01

01

200
1
200
1000
1
910

страна 152

20.070.060,00

400.000,00
1.100.000,00
650.000,00
800.000,00

Материјал
964.000,00
Пратећи трошкови
задуживања
0,00
Порези обавезне таксе и
казне
50.000,00
Нов.каз.и пенали по
реш.суда
0,00
Зграде и грађевински
објекти
500.000,00
Машине и опрема
0,00
Нематеријална имовина
0,00
Извори финансирања за функцију 910:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 910:
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20020001ПА:
Извори финансирања за Програм 9-Основно
образовање
Приходи из буџета
Укупно за Програм 9-Основно образовање:
ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

Функционисање предшколских установа
Предшколско и основно образовање

20.070.060,00
20.070.060,00

20.070.060,00
20.070.060,00

20.070.060,00
20.070.060,00
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246

463

01

01

01

01

01

број 29
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Донације и трансфери осталим нивоима власти
Плате и додаци запослених
11.529.000,00
Социјални доприноси
2.006.300,00
Зграде и грађевински
објекти
9.610.000,00
Машине и опрема
0,00
Извори финансирања за функцију 910:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 910:
Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20010001ПА:
Извори финансирања за Програм 8Предшколско васпитање
Приходи из буџета
Укупно за Програм 8-Предшколско
васпитање
Извори финансирања за функцију 910:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 910:
Извори финансирања за главу 15:
Приходи из буџета
Укупно за главу 15:

23.145.300,00

23.145.300,00
23.145.300,00

23.145.300,00
23.145.300,00

23.145.300,00
23.145.300,00
43.215.360,00
43.215.360,00
43.215.360,00
43.215.360,00

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

16
200
2
200
2000
1

ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912
247

463

Функционисање основних школа
Основно образовање
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Накнаде у натури
2.674.000,00
Социјална давања
запосленима
300.500,00
Накнаде за запослене
4.782.000,00
Наг., бон. и ост. посебни
расходи
1.430.000,00
Стални трошкови
Трошкови путовања

25.130.000,00
714.000,00

53.123.500,00

18.12.2015.
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Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал

01

01

200
2П1

број 29

страна 154
2.590.000,00
808.000,00
7.000.000,00
3.190.000,00

Пратећи трошкови
задуживања
55.000,00
Отплата домаћих камата
Накнада за социјалну
заштиту
2.330.000,00
Порези, обавезне таксе и
казне
75.000,00
Новчане казне и пенали
0,00
Зграде и грађевински
објекти
495.000,00
Машине и опрема
1.550.000,00
Нематеријална имовина
0,00
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20020001ПА:

53.123.500,00
53.123.500,00

53.123.500,00
53.123.500,00

Пројекат: Јегричка од извора до ушћа
Основно образовање
Пројекат: 2002-П1/ОШ 2
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Трошкови путовања
80.000,00
Услуге по уговору
420.000,00

912
248

463

700.000,00

Материјал
200.000,00
Извори финансирања за функцију 912:

200
2П2

01

Приходи из буџета

700.000,00
700.000,00

01

Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002П1:
Пројекат: Санација и реконструкција
школских станова у школску библиотеку и
читаоницу

700.000,00
700.000,00

18.12.2015.
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249

463

01

200
2П3

број 29

страна 155

Пројекат: 2002-П2/ОШ 3
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински
објекти
1.500.000,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002П2:

1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

Пројекат: Наставни план и програм
основног образовања одраслих
250

463

01

01

01

Пројекат: 2002-П3/ОШ 3
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Путни трошкови
300.000,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П3:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002П3:
Извори финансирања за Програм 9-Основно
образовање
Приходи из буџета
Укупно за Програм 9-Основно образовање:
Извори финансирања за главу 16:
Приходи из буџета
Укупно за главу 16:
Средства апропријације у глави 16 користиће се
за финансирање следећих корисника, у складу
са њиховим финансијским плановима

16.1 ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
Програм 9-Основно образовање
Програмска активност 0001-Основно
образовање: 2002-0001/ОШ 1
Накнаде у натури
820.000,00
Социјална давања
запосленима
86.000,00
Накнаде за запослене
1.832.000,00
Наг.,бонуси и остали
расходи
900.000,00
Стални трошкови
12.950.000,00
Трошкови путовања
94.000,00
Услуге по уговору
890.000,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

55.623.500,00
55.623.500,00
55.623.500,00
55.623.500,00
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Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Порези, обавезне таксе
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

268.000,00
1.450.000,00
1.250.000,00
25.000,00
0,00
495.000,00
200.000,00
0,00

Извори финансирања за подгладу 16.1:
Приходи из буџета
21.260.000,00
Укупно подгл. 16.1:

21.260.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 2002-0001ПА:

21.260.000,00
21.260.000,00

16.2 ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Програм 9-Основно образовање
Програмска активност 0001-Основно
образовање: 2002-0001/ОШ 2
Накнаде у натури
750.000,00
Соц.давања запосленима
150.000,00
Накнаде за запослене
1.900.000,00
Наг.,бонуси и остали
расходи
250.000,00
Стални трошкови
5.680.000,00
Трошкови путовања
350.000,00
Услуге по уговору
1.070.000,00
Специјализоване услуге
520.000,00
Тек.поправке и одржавање
5.150.000,00
Материјал
1.023.000,00
Прат.трошкови
задуживања
0,00
Накнаде за соц.заштиту
700.000,00
Порези обавезне таксе
40.000,00
Новчане казне и пенали
0,00
Зграде и грађевински
објекти
0,00
Машине и опрема
1.000.000,00

18.12.2015.
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Нематеријална имовина

01

0,00

Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
18.583.000,00
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 2002-0001ПА:

200
2П1

страна 157

18.583.000,00

Пројекат: Јегричка од извора до ушћа
Програм 9-Основно образовање
Пројекат: 2002-П1/ОШ 2
Трошкови путовања
80.000,00
Услуге по уговору
420.000,00
Материјал
200.000,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
01

01

Приходи из буџета

700.000,00

Укупно за пројекат 2002П1:
700.000,00
Извори финансирања за подглаву 16.2:
Приходи из буџета
19.283.000,00
Укупно за подгл.16.2
19.283.000,00
16.3 ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Програм 9-Основно образовање
Програмска активност 0001-Основно
образовање: 2002-0001/ОШ 3
Наканаде у натури
1.104.000,00
Социјална давања
запосленима
64.500,00
Накнаде за запослене
1.050.000,00
Наг., бон. и ост. посебни
расходи
280.000,00
Стални трошкови
6.500.000,00
Трошкови путовања
270.000,00
Услуге по уговору
630.000,00
Специјализоване услуге
20.000,00
Тек.поправке и одржавање
400.000,00
Материјал
917.000,00
Пратећи трошкови
задуживања
30.000,00
Накнаде за социјалну
заштиту
1.630.000,00
Порези обавезне таксе
35.000,00
Зграде и грађевински
објекти
0,00
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Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

страна 158
350.000,00
0,00

Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001ПА:
13.280.500,00
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 2002-0001ПА:

13.280.500,00

Пројекат: Санација и реконструкција
школских станова у школску библиотеку и
читаоницу
Програм 9-Основно образовање

200
2П2

01

200
2П3

Пројекат: 2002-П2/ОШ 3
Зграде и грађевински
објекти
1.500.000,00
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:
1.500.000,00
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002П1:
1.500.000,00

Пројекат: Наставни план и програм
основног образовања одраслих
Пројекат: 2002-П3/ОШ 3
Путни трошкови
01

Извори финансирања за пројекат 2002-П3:
Приходи из буџета
300.000,00
Укупно за пројекат 2002П3:

01

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за подглаву 16.3:
Приходи из буџета
15.080.500,00
Укупно за подглаву 16.3

15.080.500,00

СШ "22. ОКТОБАР"

17
200
3
200
3000
1

ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

920
251

463

Програмска активност 20030001:Функционисање средњих школа
Средње образовање
Донације и трансфери осталим нивоима
области
Накнаде у натури
1.680.000,00

18.168.000,00

18.12.2015.
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Социјална давања
запосленима
Накнада за запослене
Награде запосленима и
остал.рас.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Казне за кашњење
Машине и опрема

01

01

01

01

страна 159

60.000,00
2.100.000,00
500.000,00
8.700.000,00
195.000,00
693.000,00
80.000,00
2.500.000,00
650.000,00
10.000,00
890.000,00

Нематеријална имовина
110.000,00
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20030001ПА:
Извори финансирања за Програм10-Средње
образовање
Приходи из буџета

18.168.000,00
18.168.000,00

18.168.000,00
18.168.000,00

18.168.000,00

Укупно за Програм 10-Средње образовање:
Извори финансирања за главу 17:

18.168.000,00

Приходи из буџета
Укупно за главу 17:

18.168.000,00
18.168.000,00

Центар за социјални рад
"СОЛИДАРНОСТ"
18
ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

090
1
090
1000
1
090
252

463

Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Донације и трансфери осталим нивоима власти

14.920.775,00

18.12.2015.
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страна 160

Плате и додаци запослених
Соц.доп.на терет
послодавца
Накнаде у натури

3.811.325,00

Соц.давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови

1.015.000,00
279.000,00
132.000,00

Трошкови путовања
Услуге по уговору

761.000,00
834.000,00

0,00
183.000,00

Специјализоване услуге
Тек.попр.и одржавање

173.000,00

Материјал

258.000,00

Накнаде за соц. Заш. из
буџета
Порези, обавезне таксе и
казне
Зграде и грађ.објекти
Машине и опрема
01

01

090
1000
2
090
253

463

07
13

0,00

7.342.500,00
30.450,00
0,00
101.500,00

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

14.920.775,00

Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001ПА:

14.920.775,00

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 09010001ПА:

14.920.775,00

Програмска активност: 0901-0002ПАПрихватилишта, прихватне станице и друге
врсте смештаја
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Трансфери од др. нивоа
власти
152.250,00
Нераспоређени вишак
прихода
0,00

14.920.775,00

152.250,00

18.12.2015.
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07
13

Извори финансирања за функцију 090:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:

07
13

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0002ПА:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 09010002ПА:

090
1000
4

страна 161

152.250,00
0,00
152.250,00

152.250,00
0,00
152.250,00

Програмска активност: 0901-0004ПАСаветодавно-тераписјке и социјалноедукативне услуге
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
254

463

01

01

090
1П1

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Плате, додаци и накнаде
запослених
0,00
Социјални доприноси на
терет послодавца
0,00
Материјал
0,00
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

0,00

Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0002ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 09010002ПА:

0,00

0,00

0,00
0,00

Пројекат: Јачање породице

090
255

463
01
01

Социјална заштита некласификована на
другом месту
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Приходи из буџета
400.000,00
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0901П1:

400.000,00

400.000,00
400.000,00
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страна 162

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода

01

Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за Програм 11Социјална и дечја заштита:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 11-Социјална и дечја
заштита:
Извори финансирања за главу 18:
Приходи из буџета

15.473.025,00

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за главу 18

152.250,00
0,00
15.473.025,00

01
07
13

15.320.775,00
152.250,00
0,00
15.473.025,00

15.320.775,00
152.250,00
0,00

15.320.775,00

ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

19
090
1
090
1000
1

Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

070
256

472
01
07
13

01
07
13

2.610.000,00

Приходи из буџета
710.000,00
Трансфери од других
нивоа вл.
0,00
Нераспоређени вишак
прихода
1.900.000,00
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа вл.
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 070:

710.000,00
0,00
1.900.000,00
2.610.000,00
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13
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Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001ПА:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 09010001ПА:

страна 163

710.000,00
0,00
1.900.000,00
2.610.000,00

ЦРВЕНИ КРСТ
090
1000
5

Активности црвеног крста
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама

070
257

481

01

01

Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0005ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 09010005ПА:
Извори финансирања за функцију 070:

768.962,00

768.962,00
768.962,00

768.962,00
768.962,00

01

Приходи из буџета

1.478.962,00

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 070:

0,00
1.900.000,00
3.378.962,00

Извори финансирања за Програм 11Социјална и дечја заштита:
01

Приходи из буџета

1.478.962,00

07
13

0,00
1.900.000,00

01

Трансфери од других нивоа влaсти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 11-Социјална и дечја
заштита:
Извори финансирања за главу 19:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа вл.

3.378.962,00
1.478.962,00
0,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ
13

број 29

Нераспоређени вишак прихода

1.900.000,00

Укупно за главу 19

3.378.962,00

ДОМ ЗДРАВЉА
ЖАБАЉ
ПРОГРАМ 12- ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

20
180
1
180
1000
1

Функционисање установа примарне
здраствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Услуге мртвозорства
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Ова апропријасција користиће се за
финансирање оснивачких права над
корисником

760
258

463

259

464

01

01

01

01

01

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за програмску
активност 1801-0001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 18010001ПА:
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за Програм 12Примарна здраствена заштита:
Приходи из буџета
Укупно за Програм 12-Примарна здраствена
заштита:
Извори финансирања за главу 20:
Приходи из буџета
Укупно за главу 20

ОНБ"ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"

21
120
1
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ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

450.000,00

13.780.037,00

14.230.037,00
14.230.037,00

14.230.037,00
14.230.037,00

14.230.037,00
14.230.037,00
14.230.037,00
14.230.037,00

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

120
1000
2
411

261

412

262

413

263

414
01
04

264
265
266
267

415
416
421
422
01
04

268

423
01
07

269

424

270
271

425
426

272

465

273
274

482
483

275
276
277

511
512
515
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Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца

820
260

број 29

01
07
01
04
07

7.124.727,00
1.275.326,00

Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Приходи из буџета
385.775,00
Сопствени приходи
буџ.кор.
285.000,00
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Приходи из буџета
105.500,00
Сопствени приходи
буџ.кор.
10.000,00
Услуге по уговору
Приходи из буџета
1.599.482,00
Трансфери од других
нивоа вл.
180.000,00
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Приходи из буџета
929.900,00
Трансфери од других
нивоа вл.
70.100,00
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

18.045.720,00
295.000,00
250.100,00

Укупно за функцију 820:

18.590.820,00

190.000,00
670.775,00

40.000,00
604.000,00
1.831.000,00
115.500,00

1.779.482,00

650.000,00
263.000,00
897.010,00
0,00
0,00
1.800.000,00
350.000,00
1.000.000,00
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Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

18.045.720,00

04
07

Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 1201-0001:
Извори финансирања за Програм 13-Развој
културе:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програм 13-Развој културе:

295.000,00
250.100,00
18.590.820,00

01
04
07

01
04
07

22
130
1
130
1000
1
810
278

411

279
280

412
413

281
282
283
284
285
286
287

414
415
416
421
422
423
424

288
289
290
291

425
426
444
465

Извори финансирања за главу 21:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 21

ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и
спорта
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале дотације и

18.045.720,00
295.000,00
250.100,00
18.590.820,00
18.045.720,00
295.000,00
250.100,00
18.590.820,00

7.650.719,00
1.369.478,00
0,00
270.600,00
0,00
0,00
5.640.000,00
500.000,00
2.970.000,00
1.150.000,00
460.000,00
1.500.000,00
100.000,00
766.054,00
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292

482
01

01

130
1000
3
810
293
294

425
426

295
296
297

511
512
515
01

01

01

01

01
01
01
03
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трансфери
Порези, обавезне таксе и
казне
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:

22.456.851,00
22.456.851,00

Извори финансирања за програмску
активност 1301-0001:
Приходи из буџета

22.456.851,00

Укупно за програмску активност 1301-0001:

22.456.851,00

Програмска активност 13010003:Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и
спорта
Текуће поправке и
одржавање
Материјал-реквизити
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:

80.000,00

5.920.000,00
600.000,00
6.170.000,00
20.840.000,00
150.000,00
33.680.000,00
33.680.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001:

33.680.000,00
33.680.000,00

Извори финансирања за Програм 14-Развој
спорта и омладине:
Приходи из буџета

56.136.851,00

Укупно за Програм 14-Развој спорта и
омладине:
Извори финансирања за главу 22:
Приходи из буџета
Укупно за главу 22
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 3:
Приходи из буџета
Наменска средства буџетских корисника
Приходи из буџета-закуп
Социјални доприноси

56.136.851,00
56.136.851,00
56.136.851,00

713.016.686,00
5.795.000,00
72.187.100,00
4.300.000,00
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13
13
13

01
01
01
03
04
07
13
13
13
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Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода -закуп
Нераспоређени вишак прихода-самод.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

838.336.498,22

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
Приходи из буџета
Приходи из буџета-закуп
Наменска средства буџетских корисника
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода -закуп
Нераспоређени вишак прихода-самод.
УКУПНИ РАСХОДИ:

872.467.588,00
72.187.100,00
5.795.000,00
4.300.000,00
295.000,00
142.501.775,43
29.341.881,58
27.336.000,00
1.326.438,99
1.155.550.784,00

295.000,00
1.202.350,00
12.877.923,23
27.336.000,00
1.326.438,99

Члан 11.
Укупна средства буџета у износу од 1.155.550.784,00 динара, утврђена овом одлуком, распоређена су по
програмској класификацији датој у табели.
Овом Одлуком утврђени су и циљеви и индикатори који ће се пратити у извршењу заједно са финансијским
извештајима у току 2016. године.
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РАСХОДИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ СА УТВРЂЕНИМ ЦИЉЕВИМА И
ИНДИКАТОРИМА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

7

8

9

Укупна средства

Циљана вредност 2018

6

Извор врификације за
сваки индикатор

Циљана вредност 2017

2

Циљана вредност 2016

Програмска активност/
Пројекат

1

Вредности индикатора

Вредност у базној
години (2015)

Програм

Шифра

Назив

Циљ

Индикатор

3

4

5

Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

Број седница
скупштине општине

6

6

6

6

0

13.410.894,00

Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

Број седница
скупштине општине

6

6

6

6

0

4.310.000,00

Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

Број седница
градског/општинског
већа

60

60

60

60

0

63.028.129,00

10

Програм 15: Локална самоуправа

0602

Скупштина општине

06020001

Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

Општинска изборна комисија

06020001

Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

Председник општине и општинско
веће

06020001

Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

ИНФОРМИСАЊЕ

18.12.2015.
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Информисање

Унапређење јавног
информисања од
локалног значаја

број 29

Број финансираних
пројеката путем
јавног конкурса у
области јавног
информисања

страна 170

3

4

5

5

0

6.000.000,00

РЕЗЕРВЕ

0602

06020010

РЕЗЕРВЕ

Обезбеђење
снабдевености и
стабилности на
тржишту у складу са
потребама
града/општине и
Износ резерве
осигуране потребе
града/општине у
ванредним
ситуацијама и
ванредног или
ратног стања

19.300.000,00

Мотивисање и награђивање
0602-П1 прешколске и школске деце и
омладине

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Број програма
стручног
усавршавања који су
финансирани из
буџета
града/општине

5

10

11

15

0

4.060.000,00

0602-П2 Ромски здравствени медијатор

Побољшање
социјалноекономских услова
живота грађана који
припадају посебно
остљивим
социјалним група

Број корисника
услуге здравственог
ромског медијатора

500

1000

2000

2500

0

250.000,00

0602-П3

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Број финансираних
пројеката путем
јавног конкурса у
области социјалне
заштите

15

20

20

20

0

1.000.000,00

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Број финансираних
пројеката путем
јавног конкурса у
области социјалне
заштите

15

20

20

20

0

2.924.760,00

Финанисрање пројеката удружења из
области социјалне заштите

0602-П4
Становање уз подршку -Дом за
душевно оболела лица

18.12.2015.
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Унапређење и
Успостављање система видео надзора
модернизација рада
0602-П5 и 4 хот-спот локација у општини
управе ЈЛС и
Жабаљ
градске општине

Проценат буџета
који се издваја за
модернизацију рада
управе (за
прибављање
рачунара и друге
опреме за потребе
унапређења рада
управе, набавку
софтвера, итд)

Унапређење и
модернизација рада
0602-П6 Local Decision Making Initiative u Srbiji
управе ЈЛС и
градске општине

страна 171

2%

2%

2,50%

2,50%

0

2.456.794,24

Број програма
стручног
усавршавања који су
финансирани из
буџета
града/општине

1

3

3

5

0

100.000,00

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Број финансираних
пројеката путем
јавног конкурса

1

2

3

4

0

14.927.467,00

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Број финансираних
пројеката путем
јавног конкурса

1

2

3

4

0

400.000,00

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Број финансираних
пројеката путем
јавног конкурса

1

2

3

4

0

3.000.000,00

Финансирање пројеката удружења
грађана на основу конкурса

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Број финансираних
пројеката путем
јавног конкурса

20

25

30

35

0

1.560.000,00

Унапређење безбедности учесника у
саобраћају

Стварање услова за
ефикасно
оперативно
деловање на
смањењу и
ублажавању
последица
елементарних и
других непогода

Број финансираних
пројеката путем
јавног конкурса у
области јавног
информисања

1

2

3

5

0

3.000.000,00

0602-П7
Јавно -приватно партнерство - јавна
расвета

0602-П8
Предфинансирање пројеката

0602-П9
Едукација пољопривредних
произвођача

0602П10

0602П11
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Дезинсекција и дератизација на
територији општине Жабаљ

Стварање услова за
ефикасно
оперативно
деловање на
смањењу и
ублажавању
последица
елементарних и
других непогода

Усвојени планови
предвиђени законом
(Процена
угрожености и План
заштите и спасавање
у ванредним
ситуацијама)

0602П13

Финансирање Спортског савеза
општине Жабаљ

Обезбеђинање
услова за рад и
унапређење
капацитета
спортских
организација преко
којих се остварује
јавни интерес у
области спорта у
граду/општини

0602П14

Финансирање пројеката удружења
грађана из бласти културе по основу
конкурса

0602П15

0602П12

0602П16

0602П17

страна 172

1

3

3

5

0

3.950.000,00

% буџета намењен
финансирању
спортских
организација

2%

2,50%

2,50%

2,50%

0

16.544.000,00

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Број финансираних
пројеката путем
јавног конкурса

15

20

25

30

0

3.100.000,00

Подршка верским заједницама

Побољшање услова
живота

% буџета намењен
финансирању
верских заједница

0,01%

0,01%

0,05%

0,05%

0

2.500.000,00

Изградња потисног гравитационог
цевовода употребљених вода до
ППОВ у Ђурђеву

Изградња ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других непогода

Проценат
прочишћених корита
на водама другог
реда и каналима за
одводњавање

50%

70%

80%

90%

0

97.953.665,77

Изградња канализационе мреже у
општини Жабаљ- Прва фазазавршетак радова

Изградња ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других непогода

Проценат
прочишћених корита
на водама другог
реда и каналима за
одводњавање

50%

70%

80%

90%

0

53.438.575,77
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Програм 15: Локална самоуправа

0602

Општинска управа

06020001

Фунционисање локалне самоуправе и
градских општина

Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

% буџета града који
се одваја за
функционисање
градских општина

0,19%

0,19%

0,20%

0,20%

0

129.668.135,00

Породица и деца друштена брига о
деци

06020001

Унапређење и
Породица и деца друштена брига о модернизација рада
управе ЈЛС и
деци
градске општине

Број програма
стручног
усавршавања који су
финансирани из
буџета
града/општине

2

2

2

2

0

15.010.000,00

06020001

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Број програма
стручног
усавршавања који су
финансирани из
буџета
града/општине

2

3

3

3

0

8.000.000,00

Пољопривреда

Унапређење и
модернизација рада
управе ЈЛС и
градске општине

Проценат буџета
који се издваја за
модернизацију рада
управе (за
прибављање
рачунара и друге
опреме за потребе
унапређења рада
управе, набавку
софтвера, итд)

2%

2%

2,50%

2,50%

0

17.640.644,75

Зоохигијена

Обезбеђивање
услова за
задовољење других
комуналних потреба
грађана

Број и капацитет
прихватилишта и
азила за напуштене
псе и мачке

150

200

250

300

0

18.000.000,00

06020001

06020001

Стипендије
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06020003

Службени лист општине Жабаљ

Управљање јавним дугом

број 29

Одржавање
финансијке
стабилности
града/општине и
финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода

% изворних прихода
града/општине у
односу на укупне
текуће приходе

Стварање услова за
ефикасно
оперативно
деловање на
смањењу и
ублажавању
последица
елементарних и
других непогода

Донет план заштите
од пожара

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
локалног
становништва
деловањем месних
заједница

Степен остварења
планова
рада/програма
месних заједница

страна 174

9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

0

9.500.000,00

Буџетски фонд за вандредне
ситуације и заштиту од пожара

0602

06020001

Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

1

1

1

1

план заштите од пожара
за текућу годину

2.000.000,00

65%

65%

65%

65%

0

67.398.438,99

Програм 15: Локална самоуправа

0602

Месне заједнице Жабаљ, Чуруг,
Ђурђево и Госпођинци

06020002

Месне заједнице

Измуљавање реке Јегричке и
0602-П1 обележавање парцела државног
земљишта

1.800.000,00

Програм 15: Локална самоуправа
0602
Канцеларија за инклузију Рома

06020008

Програми националних мањина

Остваривање права
националних
маљина у локалној
заједници

Проценат остварења
програма
националних
мањина који се
финансира из буџета
града/општине

1%

2%

3%

4%

0

2.695.948,00
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број 29

страна 175

Остваривање права
Пројекат унапређења положаја Рома националних
маљина у локалној
у општини Жабаљ
заједници

12.800.000,00

Програм 2: Комунална делатност

0601

ЈКП"ВОДОВОД ОПШТИНЕ
ЖАБАЉ"
06010001

Водоснабдевање

Ефикасно и
рационално
спровођрње
водоснабдевања

Степен наплате

60%

65%

70%

80%

0

6.500.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0

10.500.000,00

63.358

62.358

62.358

142.358

0

Програм 2 Комунална делатност

0601

ЈКП "ЧИСТОЋА"
06010014

Остале комуналне услуге

Обезбеђивање
услова за
Висина накнаде
задовољење других штете за уједе паса и
комуналних потреба мачака луталица
грађана

Програм 2 Комунална делатност

0601

ЈКП"УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"

06010009

Максимална могућа
покривеност насеља
и територије
услугама уређења и
одржавања зеленила

Укупан број м2
зелене површине на
којој се уређује и
одржава зеленило

Уређење и одржавање зеленила

14.000.000,00
Максимална могућа
покривеност насеља
и територије
услугама уређења и
одржавања зеленила

Укупан број стабала
на јавним
површинама

490

540

590

640

0

Ефикасно и
рационално
спровођење
комуналне
делатности

Проценат буџета
који се издваја за
одржавање
стамбеног простора

0,001%

0,001%

0,001%

0,001%

0

Програм 2 Комунална делатност

0601

Фонд солидарне стамбене изградње

06010012

1501

Одржавање стамбених зграда

Програм 3 : Локални економски
развој

49.651,23
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Фонд за развој предузетништва и
прекограничну сарадњу

15010001

Подршка постојећој привреди

Подршка развоју женског
1501-П1 предузетништва и израда пројектних
предлога и аплицирање на пројекте

Развој адекватних
сервиса и услуга за
пружање подршке
постојећој привреди

Број јавноприватних
партнерстава

1

1

1

1

0

5.010.000,00

Подстицаји
града/општине за
развој
предузетништва
(давање земљишта
на коришћење под
посебним условима,
коришћење локалне
инфраструктуре под
посебним условима,
ослобођење од
појединих локалних
такси, помоћ при
припреми и писању
пројеката малим
предузећима ради
добијања подстицаја
итд.)

Број новооснованих
предузетничких
радњи (разврстаних
по полу власника) на
територији
града/општине уз
учешће подстицаја
локалне самоуправе
у односу на укупан
број нововоснованих
предузетничких
радњи

1

1

2

4

0

700.000,00

Повећање квалитета
туристичке услуге
на територији
града/општине

Број уређених и на
адекватан начин
обележених
(туристичких
сиганализација)
туристичких
локалитета у
граду/општини у
односу на укупан
број локалитета

10

12

15

20

0

5.031.165,00

Програм 4 Развој Туризма

1502

Туристичка организација општине
Жабаљ

15020001

Управљање развојем туризма
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Адекватна
промоција
туристичке понуде
града/општине на
циљаним
тржиштима

Број догађаја који
промовишу
туристичку понуду
града/општине у
земљи и/или
иностранству на
којима учествује ТО
града/општине

12

15

15

20

0

3.550.000,00

Подстицаји пољопривредној
производњи

Изградња одрживог,
ефикасног и
конкуретног
пољопривредног
сектора

Одобрен програм
локалних подстицаја
од стране надлежног
министарства

1

1

1

1

0

6.180.000,00

Испитивање земљишта и утврђивање
постојања опасних и штетних
0101-П1
материја у пољопривредном
земљишту

Изградња одрживог,
ефикасног и
конкуретног
пољопривредног
сектора

Одобрен програм
локалних подстицаја
од стране надлежног
министарства

1

1

1

1

0

1.200.000,00

Субвенционисање кредита за
0101-П2 пољопривреду, суфинансирање
камата кредита газдинстава

Изградња одрживог,
ефикасног и
конкуретног
пољопривредног
сектора

Степен реализације
мера директних
плаћања у оквиру
одобреног програма

100%

100%

100%

100%

0

1.500.000,00

Изградња одрживог,
ефикасног и
конкуретног
пољопривредног
сектора

Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава која су
корисници мера
директног плаћања у
односу на укупан
број
пољопривредних
газдинстава

300

500

550

600

0

500.000,00

Испуњење обавеза у
складу са законима
у домену постојања
стратешкихи
оперативних
планова као и мера
заштите

Број спроведених
мерења количина
комуналног отпада у
складу са Законом о
управљању отпадом

12

24

36

48

0

7.700.000,00

15020002

Туристичка промоција

Програм 5 Развој пољопривреде

0101

Фонд за развој пољопривреде

01010002

0101-П3 Програм мини газдинство

Програм 6. Заштита животне средине

0401

Буџетски фонд за заштиту животне
средине

04010001

Управљање заштитом животне
средине и природних вредности
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Програм 5: Развој пољопривреде

0101

ЈП "РАЗВОЈ"

01010001

Стварање услова за
развој и унапређење
Унапређење услова за пољопривредну
пољопривредне
делатност
производње на
територији ЛС

0101-П1 Подизање ватрозаштитних појасева

0101-П2 Уређење атарских путева

0101-П3 Пољопривредна опрема

0601

Програм 2: Комунална делатност
ЈП "РАЗВОЈ"

Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима на
територији
града/општине

7

8

9

10

0

34.000.000,00

0

20.036.000,00

Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем

Проценат
обухваћености
пољопривредног
земљишта у
годишњем програму
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта у
државној својини

Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем

Проценат
обухваћености
пољопривредног
земљишта у
годишњем програму
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта у
државној својини

0

32.149.295,25

Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем

Проценат
обухваћености
пољопривредног
земљишта у
годишњем програму
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта у
државној својини

0

2.000.000,00

27
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Одржавање депоније

Максимална могућа
покривеност
корисника и
територије услугама
уклањања чврстог
отпада

Степен
покривености
корисника услугом
уклањања отпада
(број услужених
домаћинстава у
односу на укупни
број домаћинстава у
граду/општини)

Уређење и одржавање зеленила

Максимална могућа
покривеност насеља
и територије
услугама уређења и
одржавања зеленила

Укупан број м2
јавних зелених
површина на којима
се уређује и одржава
зеленило

63.358

62.358

62.358

Јавно осветљење

Оптимална
покривеност насеља
и територије
услугама јавне
расвете

Број км улица и
саобраћајница које
су покривене јавним
осветљењем

150

150

Проценат од укупне
дужине путне мреже
која захтева санацију
и/или
реконструкцију

5%

Проценат од укупне
дужине улица која
захтева санацију
и/или
реконструкцију

7500

7600

7700

8000

0

7.700.000,00

142.358

0

17.950.000,00

150

150

0

3.660.000,00

10%

20%

25%

0

62.345.760,00

5%

10%

20%

25%

0

11.861.500,00

Проценат од укупне
дужине улица која
захтева санацију
и/или
реконструкцију

5%

10%

20%

25%

0

8.000.000,00

Проценат од укупне
дужине улица која
захтева санацију
и/или
реконструкцију

5%

10%

20%

25%

0

2.500.000,00

Програм 7: Путна инфраструктура
ЈП "РАЗВОЈ"

0701

07010002

Одржавање путева

07010002

Одржавање путева

0701-П4

Изградња коловоза ул. Болничка у
Чуругу

0701-П5

Изградња коловоза између З.Јовине и
Војвођанске Госпођинци

Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног
покривача
Одржавање
квалитета улица
кроз реконструкцију
и редовно
одржавање
асфалтног
покривача
Одржавање
квалитета улица
кроз реконструкцију
и редовно
одржавање
асфалтног
покривача
Одржавање
квалитета улица
кроз реконструкцију
и редовно
одржавање
асфалтног
покривача
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Одржавање
квалитета улица
кроз реконструкцију
и редовно
одржавање
асфалтног
покривача
Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода
Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода

број 29
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Проценат од укупне
дужине улица која
захтева санацију
и/или
реконструкцију

5%

10%

20%

25%

0

1.200.000,00

Број поправљених и
новопостављених
саобраћајних
знакова и семафора

3

4

4

5

0

7.906.592,00

Број поправљених и
новопостављених
саобраћајних
знакова и семафора

3

4

4

5

0

5.000.000,00

Број посебних и
специјалних
програма у објекту
предшколске
установе

3

3

3

3

0

50.276.813,00

Функционисање основних школа

Обезбеђени
прописани услови за
Просечан број
васпитно-образовни
ученика по одељењу
рад са децом у
основним школама

23

23

23

23

0

20.070.060,00

Финкционисање предшколских
установа

Ефикасно
предшколско
васпитање и
образовање и
рационална
употреба средстава

22

22

22

22

0

23.145.300,00

0701-П6

Изградња паркинга Госпођинци
према крилу

07010002

Одржавање путева

0701-П7 Постављање семафора у Чуругу

Програм 8: Предшколско васпитање

2001

ПУ "Детињство"

20010001

Функционисање предшколских
установа

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

Програм 9 Основно образовање

2002

ОШ Ђура Јакшић

20020001

20010001

2002

Програм 9 Основно образовање
О.Ш. "Милош Црњански"; О.Ш."
Јован Јовановић Змај"; О.Ш."Жарко
Зрењанин"

Просечан број деце у
групи (јасле,
предшколски ппп)
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2002-П1

2002-П2
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број 29

Функционисање основних школа

Обезбеђени
прописани услови за
Просечан број
васпитно-образовни
ученика по одељењу
рад са децом у
основним школама

О. Ш."Жарко Зрењанин"Организација ђачког сајма

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основном
образовању

О.Ш." Јован Јовановић Змај"Санација и реконструкција школских
станова у школску библиотеку и
читаоницу

О.Ш." Јован Јовановић Змај"2002-П3 Наставни план и програм основног
образовања одраслих

страна 181

26

26

26

26

0

53.123.500,00

Број деце обухваћен
основним
образовањем

450

450

450

450

0

700.000,00

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основном
образовању

Број стручних лица
која су добила
најмање 24 бода за
стручно
усавршавање кроз
учешће на
семинарима на
годишњем нивоу

49

49

49

49

0

1.500.000,00

Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

Стопа прекида
основног образовања

2%

1,50%

1%

0,50%

0

300.000,00

Обезбеђени
прописани услови за
васпитно-образовни Просечан број
рад у средњим
ученика по одељењу
школама и безбедно
одвијање наставе

25,4

30

30

30

0

18.168.000,00

Унапређење
заштите
сиромашних

820

1000

1100

1150

0

14.920.775,00

Програм 10: Средње образовање

2003

С.Ш. "22. октобар"

20030001

Функционисање средњих школа

Програм 11 Социјална и дечја
заштита

0901

Центар за социјални рад
"Солидарност" Жабаљ
09010001

Социјалне помоћи

Број корисника
једнократне новчане
помоћи
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број 29

Висина буџетских
издвајања за мере
материјалне
подршке

Побољшање
социјалноекономских услова
живота грађана који
припадају посебно
осетљивим
социјалним
групама( Роми,
избегли, ИРЛ,
повратници по
Споразуму о
реадмисији...)

09010002

09010004

Подршка
Прихватилишта, прихватне станице и спровођењу и
развоју дневних
друге врсте смештаја
услуга у заједници

Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге

Јачање породице

Подршка развоју
мреже
ванинституционалне
услуге социјалне
заштите предвиђене
Одлуком о
социјалној заштити
и Закону о
социјалној заштити

страна 182

2.122.500,00 2.154.338,00 2.197.424,00 2.263.347,00

0

Број социјално
угрожених породица
којима је пружена
подршка у
економском
оснаживању

1100

1150

1160

1170

0

Број грађанакорисника других
мера материјалне
подршке (нпр.
Набавка огрева и сл.)

850

870

890

910

0

Висина буџетских
издвајања
опредељених за
потребе пружања
услуга интервенције
у кризним
ситуацијама

152.250,00

152.520,00

152.250,00

152.250,00

0

152.250,00

Број корисника
услуга предвиђених
Одлуком о соц.
Заштити

48

80

80

80

0

0,00
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0901-П1 Јачање породице

број 29

страна 183

Подршка развоју
мреже
ванинституционалне
услуге социјалне
заштите предвиђене
Одлуком о
социјалној заштити
и Закону о
социјалној заштити

Број корисника
услуга предвиђених
Одлуком о соц.
Заштити

48

80

80

80

0

400.000,00

Побољшање
социјалноекономских услова
живота грађана који
припадају посебно
осетљивим
социјалним групама

Број избеглих,
интерно расељених и
повратника по
Споразуму о
реамисији којима је
пружена подршка у
економском
оснаживању

100

80

60

40

0

2.610.000,00

Социјално
деловањеолакшавање људске
патње пружање
неопходне ургетне
помоћи лицима у
невољи

Број акција на
прикупљању
различитих врста
помоћи

14

20

20

20

0

768.962,00

25-30

25-30

25-30

25-30

0

14.230.037,00

Програм 11: Социјална и дечја
заштита

0901

Штаб за избеглице

09010001

Социјалне помоћи

Црвени крст

09010005

Активности Црвеног крста

Програм 12: Примарна здравствена
заштита

1801

Дом здравља Жабаљ
18010001

1201

Функционисање установа примарне
здравствене заштите

Програм 13: Развој културе
ОНБ "Вељко Петровић"

Унапређење
Просечан број
ефикасности
посета по изабраном
примарне
лекару
здравствене заштите
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Службени лист општине Жабаљ

број 29

страна 184

Унапређење
ефикасности
установа културе

Проценат учешћа
сопствених прихода
у буџету установа
културе

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0

18.590.820,00

Подршка локалним спортским
организацијма, удружењима и
савезима

Обезбеђивање
услова за рад и
унапређење
капацитета установа
из области спорта
преко којих се
остварује јавни
интерес у области
спорта у
граду/општини

Степен
искоришћености
капацитета установа

50,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0

22.456.851,00

Одржавање спортске инфраструктуре

Планска градња
нових спортских
објеката,
реконструкција и
редовно одржавање
постојећих
спортских објеката
од интереса за
град/општину

Број постојећих
функционалних
спортских објеката

2

3

4

4

0

33.680.000,00

Функционисање локалних установа
културе

Програм 14: Развој спорта и омладине

1301

ЈУ "Спортски објекти"

13010001

13010003

УКУПНИ РАСХОДИ
ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА :

1.155.550.784,00
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
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 13.
Овом одлуком о буџету обезбеђују се средства за 129 запослених на неодређено време и 20 на одређено
време. Овај број увећава се за 45,5 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време у
предшколској установи «Детињство» Жабаљ.
Одлуком о буџету за 2016. годину обезбеђују се средства потребна за исплтау плата за укупан број
запослених на неодређено и одређено време у складу са Законом о одређивању максималног броја
запослених, Одлуком о максималном броју запослених Владе РС и законскин ограничењима у погледу
планирања масе средстава за плате те буџетски корисници током године могу преузети обавеза максимално
до нивоа одобрене апропријације за ту намену.
Члан 14.
На терет буџетских средстава корисник може преузети обавезе само до износа апропријације утврђене овом
Одлуком.
Члан 15.
Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на капиталне
издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија,
уз сагласност председника општине / општинског већа.
У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета општине Жабаљ могу преузети по уговору
само за капиталне пројекте у складу са са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних
издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета исказаног у
овој одлуци, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три
фискалне године.
Корисници средстава буџета општине Жабаљ обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке са
преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве сагласност надлежног
органа из става 1. овог члана.
Корисници средстава буџета Општине Жабаљ могу закључивати уговоре за расходе и намене предвиђене
класом 42 који по својој природи могу захтевати плаћање у више година, а све у складу са одредбама Уредбе
о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начинима прибављања сагласности за
закључивање уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година («Сл. Гласник РС» број
21/2014).
Члан 16.
Изузетно, у случају ако се буџету определе актом наменска 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, орган управе надлежан за финансије отвориће
у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за
извршавање расхода по том основу.
Члан 17.
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 18.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном
класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
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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 2016.
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 2016. годину.
Члан 19.
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. лист РС број 124/12, 14/2015 и
68/2015).
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност
дефинисана Законом о јавним набавкама.
Члан 20.
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 21.
Корисници средстава буџета општине Жабаљ преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти о :
1) намери преузимања обавезе;
2) преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања након потписивања уговора или
другог правног акта којим се преузима обавеза;
3) свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става; као и да
4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском
систему.
Члан 22.
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.
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.
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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 23.
Директни корисници буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање,
односно повећање одговарајуће апропријације за извшавање расхода и издатака из свих извора
финансирања, осим из извора 01- Приходи из буџета.
Индиректни корисници средстава буџета општине Жабаљ, који остваре приходе и примања чији износи бису
могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном кориснику за
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора
финансирања, осим из извора 01- Приходи из буџета.
Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења.
Члан 24.
За извршење ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом одлуком из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге
о деци и здравства, за јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике одговорно је
лице корисника.
Члан 25.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и
управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног
дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% , уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 26.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише Општинско веће о извршењу буџета , а обавезно у року од петнаест дана по
истеку шестомесечног, односно деветемесечног периода.
У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља
извештаје Скупштини општине.
Члан 27.
Распоред и коришћење средстава буџета вршиће се у 2016. години у складу са Упутством о начину
извршења буџета.
Корисницима буџетских средстава 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.
У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у оквиру додељених
апропријација, текуће поправке и одржавање објеката, капитално одржавање и изградњу објеката и
куповину опреме ( економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да се претходно обрати
Председнику општине за давање сагласности. По спроведеном поступку јавних набавки буџетски корисник
ће поднети захтев Служби за финансије за пренос средстава .
На захтев Службе за финансије корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни
ради преноса средстава из Службе за финансије.
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На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси решења о одобрењу
исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у Служби за финансије.
Унутар Службе за финансије се спроводи интерна контрола о оправданости и законитости поднетих
докумената на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове одлуке,
финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника.
Члан 28.
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. О уоченим недостацима обавестиће се и Председник општине.
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 29.
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).
Члан 30.
Јавна предузећа дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити,
односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2015. годину уплате у буџет општине Жабаљ.
Изузетно од ст. 1. овог члана, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из става 1. овог члана који, уз
сагласност општинског већа, донесе одлуку да из добити повећа капитал или средства употреби за
финансирање инвестиција.
Члан 31.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку вредности
нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе
средстава за рад.
Члан 32.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ,
средства се враћају у буџет општине.
Члан 33.
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 34.
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 лице које је овлашћено за управљање готовинским средствима
Трезора.
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
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поступак задужења Општине у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“
број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).
Члан 35.
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 36.
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), укључујући и приходе које остваре
обављањем услуга.
Члан 37.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном
мишљењу Министарства финансија Републике Србије.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Корисници буџетских средстава до 31. децембра 2016. године пренеће на рачун извршења буџета сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су тим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2016. годину.
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“, а
примењиваће се од 01.01.2016. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број:400-69/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 57. и 94. став 1. и 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени гласник
РС” број 68/2015), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007 и
83/2014 - др. закон) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” број
8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се ближи услови за обављање такси превоза на територији општине
Жабаљ.
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Члан 2.
Такси превоз је ванлинијски превоз путника који се обавља путничким возилом, за који се релација,
цена превоза, место укрцавања и искрцавања путника и други услови превоза утврђују Законом, овом
одлуком и договором између путника и превозника.
Члан 3.
Такси превоз може обављати превозник који испуњава услове прописане Законом и овом одлуком.
Превозник је привредно друштво, друго правно лице или предузетник коме је сходно одредбама
закона одобрено обављање такси превоза у домаћем превозу, односно привредно друштво, друго правно
лице или предузетник коме је, сходно националном законодавству државе у којој се налази његово седиште,
одобрено обављање јавног превоза путника или превоза лица за сопствене потребе у међународном превозу.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз, као предузетник или
као запослени код правног лица.
Члан 4.
Путничко возило којим се обавља такси превоз мора испуњавати услове прописане Законом и овом
Одлуком.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање линијског превоза.
Члан 5.
Скупштина општине Жабаљ, у складу са саобраћајно-техничким условима, доноси програм којим
дефинише организовање такси превоза на територији општине Жабаљ у оквиру којег се одређује и
оптималан број такси возила.
Саобраћајно-технички услови у смислу овог члана дефинишу се у петогодишњем периоду, а на
основу карактеристика превозних захтева-вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја у општини
Жабаљ.
II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ TАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 6.
Превозник – предузетник, који се бави такси превозом, поред услова предвиђених законом, мора
испуњавати и следеће услове:
1 да је власник путничког аутомобила за обављање такси превоза (у даљем тексту: путничко
возило), односно да поседује ваљан доказ да исто користи по основу уговора о лизингу;
2 да има лекарско уверење за професионалне возаче;
3 да има возачку дозволу за возила „Б“ категорије најмање три године;
да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично
дело против
живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира;
4 да му није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом;
5 да има пребивалиште на територији општине Жабаљ;
Превозник може обављати такси превоз са једним или више возила.
Прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну дозволу као корисник возила.
Члан 7.
Превозник које се бави такси превозом, поред услова прописаних Законом, мора да испуњава и
следеће услове:
1 да је регистрован за ову врсту превоза;
2 да је власник односно прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког возила;
3 да има седиште на територији општине Жабаљ;
4 да има запослене који испуњавају услове прописане Законом и овом Одлуком за обављање такси
превоза.
Члан 8.
Такси возач мора испуњавати услове прописане Законом и овом Одлуком, имати уговор о раду са
превозником уколико није предузетник, пријаву за обавезно социјално осигурање (образац М-1), важећу
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такси дозволу и решење о упису у регистар издато од стране агенције која се бави регистрацијом привредних
субјеката.
Члан 9.
Такси превоз обавља се фабрички произведеним путничким возилом које има највише пет седишта,
рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата, које је регистровано према месту седишта такси
превозника са издатим регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на
задње две позиције.
Такси возило мора да испуњава следеће услове:
1. да има таксиметар који је видљив путнику;
2.да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе;
3.да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
4.да је ценовник услуга тако постављен да је видљив путнику;
5.да у возилу поседује важећу такси дозволу, са именом предузетника, односно
возача такси возила када је превозник предузеће или друго правно лице;
6.да на крову путничког возила којим се обавља такси превоз има кровну ознаку са исписаним називом:
"ТAXI“, чији изглед, величину и садржај прописује општинско Јавно предузеће надлежно за послове
саобраћаја (у даљем тексту: јавно предузеће);
7.да се у путничком возилу којим се обавља такси превоз мора налазити одобрење општинске управе за
обављање такси превоза.
На бочним странама путничког возила којим се обавља такси превоз може бити исписан назив
превозника.
Члан 10.
Општина Жабаљ својом одлуком утврђује и усклађује цену у оквиру такси тарифе по којој се такси
превоз мора обављати на њеној територији.
Члан 11.
Испуњеност услова за обављање такси превоза утврђених чланом 6. до 9. ове одлуке утврђује
Комисија коју именује Председник општине.
Трошкове рада Комисије сноси превозник.
Председник општине прописује ближе услове у погледу начина рада и аката које доноси, Комисија
из става 1. и 2. овог члана.
Члан 12.
Привредни субјекти, који имају одобрење за обављање такси превоза, не могу било којом својом
радњом која се односи на уступање на коришћење кровне ознаке са исписаним називом: "ТAXI“, уступање
докумената са својим пословним именом, уступање такси дозволе, уступање такси возила и друго, да
омогуће другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове прописане законом, другим
прописом или овом Одлуком, да обављају такси превоз.
Члан 13.
Превозник је у обавези да приликом регистрације путничког возила којим се обавља такси превоз
осигура путнике и пртљаг у јавном саобраћају.
III. ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА, ТАКСИ ДОЗВОЛЕ И
ТАКСИ КРОВНЕ ОЗНАКЕ
Члан 14.
Превозник подноси захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза и такси дозволе
надлежној служби Општинске управе.
Уз захтев прилаже решење о регистрацији радње, односно предузећа и другог правног лица за
обављање такси превоза, потврду Комисије о испуњености услова за обављање такси превоза и друге доказе
о испуњености услова прописаних овом одлуком.
Решење о издавању одобрења за обављање такси превоза доноси се у року од пет дана од дана
подношења захтева у складу са ставом 2. овог члана и важи годину дана од дана издавања.
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Општинска управа издаје одобрење из става 3 овог члана правном лицу и предузетнику чија је
претежна делатност такси превоз и који је за обављање те делатности регистрован у Регистру привредних
субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.
Против решења из става 3. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од осам дана
од дана достављања.
Превозник је у обавези да сваку промену у обављању такси превоза пријави надлежном органу
одмах, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене.
Члан 15.
Такси дозвола је идентификациона исправа коју такси возач носи са собом приликом обављања
делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.
Захтев за издавање такси дозволе подноси се надлежној служби Општинске управе која је дужна да
је донесе у року од пет дана од дана подношења захтева, и иста важи годину дана од дана издавања.
Такси дозвола садржи следеће податке:
1 пословно име правног лица или предузетника;
2 редни број из регистра и датум издавања;
3 име и презиме такси возача;
4 статус такси возача (предузетник или запослени)
5 јединствени матични број такси возача (ЈМБГ);
6 адресу такси возача;
7 фотографију такси возача.
Превозник је у обавези да у сваком возилу којим обавља такси превоз има примерак одобрења за
обављање такси превоза.
Члан 16.
У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту за корисника превоза
уграђен исправан, оверен таксиметар и истакнута такси дозвола.
Такси дозвола важи једну годину за предузетника и запосленог на неодређено време, а за запослене
на одређено време док траје уговор о раду.
У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити одобрење општинске управе за
обављање такси превоза.
Превозник је у обавези да сваку промену која се односи на издату такси дозволу пријави надлежној
служби Општинске управе у року од пет дана од дана настале промене.
Члан 17.
Превозник који привремено одјави обављање делатности обавезан је да надлежној служби
Општинске управе врати такси дозволу односно дозволе за време док траје привремена одјава.
О враћеним такси дозволама издаје се потврда.
Члан 18.
Такси дозволе се могу продужавати.
Захтев за продужење такси дозвола подноси се надлежној служби Општинске управе најкасније 15
дана пре истека времена за које је издата.
Такси дозвола чије се важење продужи у року утврђеном у ставу 2. овог члана задржава број под
којим је воде у регистру.
Члан 19.
Превозник подноси захтев за издавање кровне ознаке са исписаним називом: "ТAXI“ општинском
Jавном предузећу.
Уз захтев се прилаже:
- решење о одобрењу за обављање такси превоза,
- саобраћајна дозвола и
- доказ о уплати цене за кровну ознаку са исписаним називом: "ТAXI“ за свако путничко возило
којим се обавља такси превоз.
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Члан 20.
Јавно предузеће је у обавези да у року од пет дана од дана подношења захтева превознику испоручи
кровну ознаку са исписаним називом: "ТAXI“.
Надзорни одбор Jавног предузећа прописује изглед, величину и садржај кровне ознаке са
исписаним називом: "ТAXI“, као и њену цену.
У случају оштећења или промене података који се уносе на кровну ознаку са исписаним називом:
"ТAXI“ превозник је у обавези да поднесе захтев јавном предузећу за замену исте у року од пет дана од
дана настанка оштећења, односно промене података.
Члан 21.
У случају трајног или привременог престанка обављања делатности такси превоза, превозник је у
обавези да Jавном предузећу врати кровну ознаку са исписаним називом: "ТAXI“.
Члан 22.
Служба Општинске управе надлежна за послове привреде, води регистар такси возача,такси возила,
издатих такси дозвола и кровних ознака.
IV. ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 23.
Такси стајалишта су места на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини која су
одређена и уређена за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и која су обележена саобраћајном
сигнализацијом сходно прописима којима се уређује безбезност саобраћаја на јавним путевима.
Такси стајалишта су општа и са њих такси превозници имају право да врше такси превоз под
једнаким условима.
Члан 24.
Такси стајалишта одређује, изграђује, одржава и опрема јавно предузеће.
Број такси места одређује се у складу са Програмом из члана 5. ове одлуке.
Такси место мора бити удаљено најмање 30m од средине аутобуског стајалишта.
Члан 25.
Такси стајалишта морају бити означена одговарајућим саобраћајним знаком и обележена ознаком:
"ТАXI".
Места на такси стајалишту морају бити означена одговарајућом хоризонталном сигнализацијом.
На такси стајалиштима возила се паркирају по реду доласка.
За време стајања на такси стајалишту возач је дужан да буде у возилу или код возила.
Члан 26.
Такси место се може користити само на основу важећег одобрења издатог од стране Јавног
предузећа.
Одобрење се издаје на период од једне године.
Превозник је у обавези да најкасније 15 дана пре истека рока на који је издато одобрење поднесе
захтев за издавање новог одобрења из става 1 овог члана.
Уз захтев се прилаже:
- решење о одобрењу за обављање такси превоза,
- саобраћајна дозвола и
- доказ о уплати накнаде за коришћење такси места на такси стајалишту за свако путничко возило
којим се обавља такси превоз.
Висину накнаде из претходног става утврђује Надзорни одбор Jавног предузећа на годишњем нивоу.
У случају привременог или трајног престанка обављања такси превоза, превознику престаје право
коришћења такси места без могућности повраћаја средстава уплаћених на име накнаде.
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V. НАЧИН РАДА ПРЕВОЗНИКА
Члан 27.
Превозник може да започне такси превоз путника са такси стајалишта, на телефонски позив или на
заустављање путника.
Забрањено је заустављање или паркирање путничког возила којим се обавља такси превоз на
аутобуским стајалиштима и на удаљености мањој од 15 метара, испред и иза ознаке на коловозу којим је
аутобуско стајалиште означено.
Члан 28.
Превозник је у обавези да прими сваког путника који жели да користи такси превоз, изузев путника
који је под видним дејством алкохола или опојних дрога, као и путника млађег од 12 година без пратње
пунолетне особе.
Члан 29.
Превозник је у обавези да у возило прими и лични пртљаг путника.
Под личним пртљагом подразумевају се путне торбе и кофери.
Изузетно од става 1. овог члана, превозник може одбити пријем личног пртљага уколико је
очигледно да он може да запрља, загади или оштети путничко возило којим се обавља такси превоз.
Члан 30.
Превозник је у обавези да се према путницима опходи са пажњом и поштовањем.
Члан 31.
Превозник је дужан да превезе путнике најкраћим путем до одредишта.
Члан 32.
Превозник је у обавези да кровну ознаку са исписаним називом: "ТAXI“ држи постављену на крову
путничког возила, осим када путничко возило којим се обавља такси превоз користи у приватне сврхе.
Када се такси превоз обавља преко или на територији јединице локалне самоуправе од које није
издато важеће одобрење за обављање такси делатности а такси превоз је започет на територији јединице
локалне самоуправе од које је издато важеће одобрење за обављање такси делатности, такси превозник је
обавезан да одмах по обављеном такси превозу уклони кровну ознаку са исписаним називом: "ТAXI“ и не
може да пружа услуге такси превоза на територији јединице локалне самоуправе од које нема издато важеће
одобрење за обављање такси делатности.
Члан 33.
Превозник је обавезан да непосредно пре започињања вожње укључи таксиметар и да га искључи
одмах по престанку вожње.
Члан 34.
За извршени превоз путник је у обавези да превознику плати накнаду за обављени превоз према
приложеном рачуну.
Ако више путника истовремено користе превоз до истог одредишта, накнаду по рачуну плаћају сви
путници сразмерно, уколико се другачије не договоре.
Ако је лични пртљаг путника тежи од 50 kg за њега се плаћа посебна доплата.
Члан 35.
Накнаду за превоз путника и њиховог личног пртљага утврђује превозник својим ценовником у
складу са одлуком из члана 10. ове Одлуке.
Ценовник мора бити видно истакнут у возилу.
Члан 36.
У случају квара путничког возила којим се обавља такси превоз, превозник је у обавези да путнику
обезбеди превоз другим возилом и нема право на накнаду.
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Члан 37.
Превозник може у току превоза, уз сагласност или на захтев путника, да прими у путничко возило
којим се обавља такси превоз и друге путнике.
Уколико путник који је накнадно примљен у исто настави да користи такси превоз после изласка
првог путника, место изласка претходног путника сматра се местом са кога је започео нови такси превоз.
VI. НАДЗОР
Члан 38.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа преко општинског
инспектора за друмски саобраћај.
Општински инспектор за друмски саобраћај врши и овлашћења утврђена Законом.
Члан 39.
Општински инспектор за друмски саобраћај за време вршења надзора мора имати видно истакнуту
службену легитимацију.
Начелник Општинске управе прописује изглед и садржај службене легитимације из става 1. овог
члана.
Члан 40.
Општински инспектор за друмски саобраћај у вршењу инспекцијског надзора, има право да
зауставља и прегледа аутобусе и путничка возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају, осим
аутобуса и путничких возила Војске Србије, хитне помоћи и органа унутрашњих послова.
Заустављање возила из става 1. овог члана врши се истицањем стоп таблице чији је изглед прописан
Законом на којој је исписан текст: "СТОП ИНСПЕКЦИЈА".
Члан 41.
Привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице чији објекти или средства
или особље, односно рад подлежу инспекцијском надзору, дужан је да инспектору омогући неометано
вршење инспекцијског надзора и да без одлагања омогући увид у захтевану документацију и податке, као и
несметан приступ објектима, средствима или особљу који су у вези са обављањем делатности превоза у
друмском саобраћају.
Лица из става 1. овог члана дужна су да изврше наложене инспекцијске мере.
Члан 42.
Возач је дужан да заустави аутобус или путничко возило којим се обавља превоз у друмском
саобраћају ако Инспектор истакне саобраћајни знак прописан у члану 40. став 2.ове Одлуке.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 РСД казниће се за прекршај правно лице превозник, ако:
1. обавља линијски превоз путника путничким возилом којим се обавља такси превоз (члан 4. став
2.);
2. не испуњава услове за обављање такси превоза из члана 7.;
3. лице које обавља такси превоз не испуњава услове из члана 8.;
4. обавља такси превоз такси возилом које не испуњава неки од услова из члана 9.;
5. не поступа у складу са чланом 12.;
6. не осигура путника и пртљаг (члан 13.);
7. не пријави промене у обављању такси превоза (члан 14. став 6.);
8. нема важећу такси дозволу (члан 15.);
9. не пријави промене у вези са издатим такси дозволама (члан 16. став 4.);
10. не врати надлежној служби Општинске управе такси дозволу (члан 17. став 1.);
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11. не врати кровну ознаку са исписаним називом: "ТAXI“ Јавном предузећу након трајног или
привременог престанка обављања такси превоза (члан 21.);
12. користи такси место без важећег одобрења издатог од Јавног предузећа
(члан 26. став 1.);
13. користи такси стајалиште након привременог или трајног престанка такси превоза
(члан 26. став 6.);
14. поступи супротно одредби члана 27.;
15. одбије пријем путника (члан 28.);
16. одбије пријем личног пртљага путника (члан 29.);
17. се према путницима не понаша са пажњом и поштовањем тј. супротно члану 30.;
18. вожњу обави супротно члану 31.;
19. поступи супротно члану 32.;
20. поступи супротно члану 33.
21. не изда рачун путнику члан 34.;
22. наплати накнаду за превоз супротно одредби члана 35. став 1.
23. не истакне ценовник у складу са чланом 35. став 2.;
24. не обезбеди превоз путнику у складу са обавезом утврђеном чланом 36.;
25. поступи супротно члану 37.;
26. не заустави возило када инспектор истакне стоп таблицу на којој је исписан текст:“СТОП
ИНСПЕКЦИЈА“ (члан 40.);
27. не поступи по решењу инспектора;
28. омета вршење инспекцијског надзора (члан 41.);
29. не усклади своје пословање у року утврђеном у члану 47;
Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 РСД казниће се предузетник превозник за прекршај из
става 1. овог члана.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 РСД казниће се одговорно лице код правног лица за
прекршај из става 1. овог члана.
Члан 44.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 РСД казниће се такси возач ако:
1. не испуњава услове из члана 8.;
2. не врати надлежној служби такси дозволу (члан 17.);
3. користи такси место без одобрења Јавног предузећа (члан 26. став 1.);
4. користи такси стајалиште након привременог или трајног престанка такси превоза
(члан 26. став 6.);
5. поступи супротно одредби члана 27.;
6. одбије пријем путника (члан 28.);
7. одбије пријем личног пртљага путника (члан 29.);
8. се према путницима понаша супротно члану 30.;
9. вожњу обави супротно члану 31.;
10. поступи супротно члану 32.;
11. не укључки таксиметар (члан 33.);
12. не изда рачун путнику (члан 34.);
13. наплати накнаду за превоз супротно одредби члана 35. став 1.;
14. не истакне ценовник у складу са чланом 35. став 2.;
15. не обезбеди превоз путнику у складу са обавезом утврђеном чланом 36.;
16. поступи супротно члану 37.;
17. омета вршење инспекцијског надзора (члан 41.);
Члан 45.
Новчаном казном од 15.000-75.000 РСД казниће се за прекршај физичко лице које обавља такси
превоз без регистрације те делатности код надлежног органа.
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Члан 46.
Јавно предузеће казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 РСД ако:
1. не испоручи такси таблу у року прописаном чланом 20.став 1.;
2. не поступи у складу са обавезом прописаном чланом 24.;
3. не уреди такси стајалишта у складу са чланом 25.
Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 РСД казниће се одговорно лице у Јавном предузећу за
прекршај из став 1. овог члана.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Превозник који има важећу такси легитимацију наставља са радом до истека времена на који му је
издата.
Превозник који не испуњава све услове за обављање такси превоза утврђене овом одлуком, а има
важећу такси легитимацију, дужан је да усклади своје пословање са одредбама ове одлуке у року од шест
месеци од дана њеног ступања на снагу.
Уверења, дозволе, одобрења и решења која су издата без рока важења престају да важе истеком рока
од годину дана од дана почетка примене Закона.
Члан 48.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто-такси превозу („Службени лист
општине Жабаљ“ бр. 3/2010 и 23/2012).
Члан 49.
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:34-109 /2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени
гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ ("Службени
лист општине Жабаљ", број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на 28. седници одржаној дана
18.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ТРУДНИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања права на једнократну новчану помоћ
незапосленим трудницама на територији Општине Жабаљ.
Члан 2.
Право на једнократну новчану помоћ остварује незапослена трудница под условом:
1. да има пребивалиште на територији општине Жабаљ;
2. да је ушла у двадесетосму недељу трудноће;
3. да је незапослена.
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Члан 3.
Право на једнократну новчану помоћ има трудница која нема деце или која има највише до троје
живорођене деце.
Члан 4.
Номинални износ новчане помоћи утврђује се актом Председника општине за сваку годину.
Акт из става 1. овог члана доноси се најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину.

1.
2.
3.
4.
5.

Члан 5.
Захтев за остваривање права на новчану помоћ подноси се најкасније до дана порођаја.
Уз захтев за остваривање права подносилац захтева прилаже:
потврду коју издаје Дом здравља Жабаљ, Одељење за гинекологију, о томе да је трудница ушла у
двадесетосму недељу трудноће;
потврду о пребивалишту;
фотокопију личне карте или очитану личну карту;
уверење Националне службе за запошљавање да је на евиденицији назапослених лица;
фотокопија картице текућег рачуна на који ће се извршити уплата новчане помоћи.

Члан 6.
О захтеву за остваривање права на новчану помоћ одлучује служба Општинске управе надлежна за
дечију заштиту, у року од 30 дана од дана поднетог захтева.
Поступак за остваривање права из ове одлуке води се по одредбама Закона о општем управном
поступку.
Члан 7.
Против решења којим се одлучује о праву на једнократну новчану помоћ може се изјавити жалба у
року од 15 дана од дана достављања.
По жалби против решења одлучује Општинско веће.
Члан 8.
Средства за исплату помоћи незапосленој трудници утврђена овом одлуком обезбеђују се у
буџету општине Жабаљ.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Жабаљ", а примењује се од 01.01.2016. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Број: 55-4/2015-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 98/2013одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и на основу члана 39. став 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ на 28. седници, дана 18.12.2015.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 21 У НАСЕЉУ ЖАБАЉПАРЦЕЛЕ 781/2 И 782/2 К.О. ЖАБАЉ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ-парцеле 781/2 и
782/2 к.о. Жабаљ (у даљем тексту: План) који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Члан 2.
План садржи текстуални и графички део.
Члан 3.
Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу општине Жабаљ".
Текстуални и графички део Плана објављује се на интернет страници општине Жабаљ.
--Комплетан план (текстуални и графички део) израђује се у три примерка, а графички део својим потписом
оверава овлашћено лице органа који је донео плански документ.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-140/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО БЛОКА 21 У НАСЕЉУ ЖАБАЉ-ПАРЦЕЛЕ
781/2 И 782/2 У К.О. ЖАБАЉ
I. ОПШТИ ДЕО
I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
- ПРАВНИ ОСНОВ
Изради Плана детаљне регулације за део блока 21 , парцеле 781/2 и 782/2 у к.о. Жабаљ
приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације број 35-66/2015-I од
25.05.2015. године („Службени лист општине Жaбaљ“, број 9/15) и на основу члана 35. и 46 Закона
о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/2009, 81/2009 - исправка,
64/2010-УС, 24/2011 , 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ''Службени гласник Републике
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Србије'', бр. 135/04 и 88/10) , чл. 39, тачка 6. Статута општине Жабаљ ( сл.лист општине Жабаљ бр.
8/11 и 8/12) и по прибављеном мишљењу Комисије за планове број 06-45/2015-I од 13.05.2015.
године .
- ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Плана детаљне регулације за део блока 21, парцеле 781/2 и 782/2 у
к.о. Жабаљ, је Генерални план насеља Жабаљ (Сл.лист општине Жабаљ, бр. 13/03), у даљем тексту:
Генерални план, који је утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.
Градња на парцели 781/2 и 782/2 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:
 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
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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 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
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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.
 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 781/2 и 782/2 у ко Жабаљ, приступи изради Плана детаљне регулације.
У поступку израде Плана детаљне регулације за део блока број 21 у к.о. Жабаљ ( парцела 781/2 и
782/2) 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.
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I.2. ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПЛАНА
Циљ израде Плана детаљне регулације за део блока 21, парцеле 782/1 и 782/2 је у првом реду да се
створе плански и просторни предуслови за изградњу индивидуалне стамбене или стамбнопословне зграде максималне спратности П+1+Пк са пратећим садржајима.
Кроз израду Плана ће се утврдити правила уређења и правила грађења на предметном простору.
Ови циљеви се могу остварити кроз израду Плана детаљне регулације за део блока 21, парцеле
782/1 и 782/2, у ком ће се обрадити сви релевантни подаци који се односе на саобраћајну и
комуналну инфраструктуру, нивелациона решења, регулационе линије, грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози, као и уређење зелених површина, правила за
архитектонско облоковање објеката, инжењерско-геолошке услове за изградњу објеката и друге
елементе потребне за привођење намени простора у обухвату Плана.
I.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
План детаљне регулације обухвата катастарску парцелу бр.781/2 и 782/2 у к.о. Жабаљ, површине 00
ха 16 а 08 м2. Парцела се налази у грађевинском подручју.
С обзиром да ће се парцеле бр. 781/2 и 782/2 у целости наменити изградњи стамбеног или
стамбено-пословног објекта, кроз План ће се предложити и начин препарцелације парцеле
предметних парцела.
Обухват Плана је дефинисан линијама које се налазе између кординатних тачака које су обележене
на картама Плана.
Линије крећу од тачке К1 која се налази на северозападној страни парцеле 781/2. од тачке К1 линија
обухвата се креће према истоку до тачке К2. Од тачке К2 се линија обухвата ломи према југу до
тачке К3, а одатле према западу до тачке К4. Од Тачке К4 се линија креће према северу до тачке К1,
чиме линија обухвата затворена.
Сво земљиште обухваћено овим Планом је градско грађевинско земљиште, тако да се граница
грађевинског подручја овог Плана поклапа са границом обухвата Плана.
Површина парцеле 781/2
Површина парцеле 782/2
Површина обухвата

је :
је :
је :

00 ха 09 а 90 м2
00 ха 06 а 18 м2
00 ха 16 а 08 м2

I.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Парцела 782/1 и 782/2 је по врсти земљишта градско грађевинско земљиште, а облик својине је
приватна.
На локацији постоје изграђени објекти.
Прилаз парцелама је са улице - јавне површине. Јавна површина се налази са северне стране
парцеле, стим да се предметна парцела фронтално сучељава са парцелом улице.
На парцели 781/2 постоји изграђен објекат који је предвиђен за рушење, и овим планом се не
предвиђа његова адаптација или реконструкција.
На парцели 782/2 не постоје изграђени објекти.
 ПОСТОЈЕЋА САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
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Постојећа саобраћајна инфраструктура

Предметне парцеле се налазе у централној зони насеља Жабаљ у улици Светозара Милетића.
Парцеле су ширине 15,36 м и целом ширином се наслањају на улични појас. Са северне стране се
налази улаз у постојећи објекат, који представља колски и пешачки улаз ширине 4,11 м.
●
Постојећа комунална инфраструктура
На локацији која је предмет ПДР-а за функционисање објекта потребна је следећа комунална
инфраструктура:
 Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа
Канализациона мрежа
 Електроенергетска инфраструктура
 Термоенергетска инфраструктура
Од потребне комуналне инфраструктуре на терену постоји следеће:
 Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа постоји у улици Светозара Милетића. Капацитет и могућност прикључења ће
одредити надлежно Ј.П.
 Електроенергетска инфраструктура
Електроенергетска мрежа постоји у улици Светозара Милетића. Капацитет и услове прикључења
одредиће надлежна електродистрибуција.
 Термоенергетска инфраструктура
У уличном појасу улице Светозара Милетића постоји огранак гасне мреже д 25. Услове
прикључења одредиће надлежно ЈП за дистрибуцију гаса.
1) ПОСТОЈЕЋИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ, НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА
ДОБРА ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА И ПОСЕБНО ВРЕДНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ
На локацији нису регистровани културно-историјски споменици, нема евидентираних непокретних
културних добара, нема заштићених нити предложених за заштиту природних добара, као ни
посебно вредних делова природе.
 УСЛОВИ И МИШЉЕЊА КОЈА СУ ЗАТРАЖЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА
За потребе израде Плана затражени су
предузећа:

услови или мишљења од надлежних институција и

- ЈКП “Водовод”Жабаљ
- ЕПС Дистрибуција , Електродистрибуција Нови Сад
- ЈП “Србијагас” Нови Сад
- Министарство унутрашњих послова , Управа за ванредне ситуације
Нови Сад
II. ПЛАНСКИ ДЕО
Генерални план општине Жабаљ предвиђа смернице за израду Плана детаљне регулације за део
блока 21 у насељу Жабаљ:
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 у складу са условима и правилима надлежних инситуција и јавних предузећа, дефинисати
обухват Плана и физичке карактеристике простора за изградњу
 правилима уређења ће се дефинисати подела предметне локације на карактеристичне целине
и зоне, намена површина и објеката , биланс површина и попис парцела у обухвату плана
 правилима грађења ће се дефинисати услови за прикључење објеката на мрежу комуналне
инфраструктуре, услови уређења зелених и слободних површина, правила за архитектонско
обликовање објеката, правила за парцелацију и препарцелацију постојећих парцела,
урбанистички параметри и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и
живота и здравља људи.
II.1. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
II.1.1.Регулационе линије
Планом су дефинисани елементи хоризонталне и вертикалне регулације саобраћајних површина и
објеката у обухвату Плана. У Плану за део блока 21-парцела 781/2 И 782/2 у оквиру обухвата
постојећа регулација представља границе парцеле 781/2 према парцели 642 ( улица Светозара
Милетића) у К.О. Жабаљ.
II.1.2. 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
налази на 5,0 м удаљености од регулационе линије у коридору улице Светозара Милетића.
Западна грађевинска линија је удаљена од западне границе парецеле за 0,50 m , а источна за 3,50 m
од линије суседне парцеле, како је одређено Генералним планом за Жабаљ, односно
противпожарним прописима.
Грађевинска линија за изградњу пратећих објеката се поставља на 50,0 м од регулационе линије.
Унутар парцеле је одређен простор за изградњу објеката, како би се испоштовао индекс
изграђености и индекс заузетости.
II.1.3. 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.
II.2. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Предметна локација налази се у грађевинском реону на надморској висини од 80,05 nmv до 80,20
nmv. На самој локацији постоји одређена денивелација са тенденцијом пада терена ка регулационој
линији и од западне границе парцеле према источној страни.
Као подлога за израду нивелационог плана послужио је катастарско топографски план у размери
R – 1:500. Основни принцип нивелације овог комплекса је да се обезбеди минимални пад
поплочаних површина према зеленилу, што ће омогућити одвођење падавинских вода са платоа и
пешачких стаза.
Коте пода приземља објекта за стамбени део ће се прилагодити постојећој коти тротоара и новонивелисаном терену и износиће 60 cm од коте тротоара, односно 80,80 nmv, док ће кота приземља
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дела објекта који је намењен пословном садржају бити 80,35 nmv. Кота пода другог објекта на
парцели ће бити 80,35 nmv.
Нивелационим планом дате су :
1. коте нивелете осовине саобраћајнице
2. падови нивелете
3. коте темених тачака на споју путних прикључака на јавну саобраћајну површину
4. коте пода приземља будућих објеката


ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
1.1.1.
Детаљна подела земљишта по целинама и зонама
На парцелама 781/2 и 782/2 у к.о. Жабаљ, које се намењују за изградњу индивидуалне стамбене
или стамбено-пословне зграде максималне спратности П+1+Пк, предвиђа се изградња објеката који
ће омогућити функцију предвиђене намене.
Подела простора обухваћеног Планом на карактеристичне целине и зоне се предвиђа на следећи
начин:
 зона за изградњу
индивидуалне стамбене или стамбено-пословне зграде
максималне спратности П+1+Пк
На парцели у обухвату плана се одређује зона за изградњу индивидуалне стамбене или стамбенопословне зграде. Ова зона је одређена на основу величине и типа изградње, као и потребног
простора за друге објекте на парцели.
Парцела која се предвиђа за изградњу индивидуалне стамбене или стамбно-пословне зграде
максималне спратности П+1+Пк са пратећим просторима је предвиђена такве величине и облика да
може да прими поред предвиђених објеката и манипулативне површине, као и заштитно зеленило.
Између садржаја који ће се изградити , зоне се могу одвојити оградом.
 зона заштитног зеленила
На парцели на којој ће се градити индивидуална стамбена или стамбно-пословна зграда максималне
спратности П+1+Пк са пратећим садржајима, део парцеле се намењује заштитном зеленилу.
 зона саобраћајнице на парцели
На простору намењеном за изградњу формира се унутрашња саобраћајница која ће се изградити на
источној страни парцеле. Ширина саобраћајне површине је 3,50 м.
1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ
ПОВРШИНА

НАМЕНЕ

ПОВРШИНА

И

ОБЈЕКАТА

СА

БИЛАНСОМ

 Намена површина
Површине у обухвату Плана се намењују за изградњу индивидуалне стамбене или стамбенопословне зграде максималне спратности П+1+Пк са пратећим објектима.
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 781/2 и 782/2 према Генералном плану је следећа:
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 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:
 ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Овај простор обухвата парцелу 781/2 И 782/2. На парцели се предвиђа изградња индивидуалне
стамбене или стамбено-пословне зграде са пратећим објектима.
 Намена објеката
Сви будући објекти који ће се градити на локацији у обухвату Плана ће имати намену као стамбени
или стамбено – пословни садржаји.


Биланс површина

Површина парцеле у обухвату Плана је 00 ха 16 а 08 м2.
Остало грађевинско земљиште :
- градско грађевинско земљиште:
површина 00 hа 16 а 08 m²
укупно обухват Плана:
00 hа 16 а 08 m²
На основу смерница које садржи Генерални план, максимална изграђена површина може бити cca
2.412 м2 бруто.
У складу са максималним индексом искоришћености , планирана максимална површина приземља
изграђених објеката може бити 1.125 m2 бруто.
На парцели минимална озелењена површина треба да је 30% , односно 482 м2.
Индекс заузетости и индекс изграђености:
 индекс заузетости максимално
 индекс изграђености максимално

70 %
1,5


ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ,
ОБЈЕКТЕ

САДРЖАЈЕ И

1. Списак парцела које су у обухвату Плана
Парцела у обухвату Плана је 781/2 и 782/2 у к.о. Жабаљ. Површина парцеле је 00 ха 16 а 08 м2.
 парцела 781/2 , површина: 00 ха 09 а 90 м2
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парцела 782/2 , површина. 00 ха 06 а 18 м2

Предметна парцела је одређена кординатним тачкама од К1 до К4.
 Локације за јавне површине, садржаје и објекте
На предметној локацији која је у обухвату Плана не постоје, нити се предвиђају нове површине, као
ни садржаји и објекти јавне намене.
 Смернице за даљу парцелацију
Уколико се указаже потреба да се изврши препарцелација у току привођења простора намени, може
се извршити препарцелацију постојеће парцеле 781/2 и 782/2 у нову парцелу “А” , како би се
добила јединствена парцела.
У случају да се изврши препарцелација, након тог поступка ће се формирати грађевинска парцела
површине:
А
00 ха 16 а 08 м2
Прилаз новоформираној парцели А је са парцеле улице Светозара Милетића која је јавна површина
(улични појас).
Новоформирана парцела се са северне стране граничи са парцелом улице Светозара Милетића,
која представља јавно земљиште, са источне стране се граничи са парцелама 781/1 и 782/1, са јужне
стране са парцелом 894, а са западне стране са парцелом 784/1.
1.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
Простор у обухвату Плана посматран са аспекта заштите треба анализирати у више области, и то
кроз:
 услове заштите природних добара
 услове заштите непокретних културних
 услове заштите живота и здравља људи
 услове заштите животне средине
 услове за спровођење мера енергетске ефикасности изградње
1.4.1 Заштита природних добара
На локалитету планираном за стамбену или стамбено-пословну зграду не постоје заштићена
природна добра.
1.4.2. Заштита непокретних културних добара
На локалитету планираном за стамбену или стамбено-пословну зграду не постоје објекти који су
под заштитом као непокретно културно добро.
1.4.3. Заштита живота и здравља људи
 Заштита од ратних дејстава
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Министарство одбране - Сектор за материјалне ресурсе - Управа за инфраструктуру не поставља
посебне услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље.

 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
предвиђа да:
”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.
 Могућност евакуације и спасавања људи”
● Будућа изградња ће се реализовати на начин да ће се обезбедити прилаз ватрогасним возилима до
индивидуалне стамбене или стамбено-пословног зграде. Ширина прилаза је 3,5 m.
● Приликом изградње пословног дела 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 изградњу објекта је у зони 6º MCS сеизмичких потреса . Приликом
израде пројектне документације и градње објекта потребно је придржавати се прописа за ту
сеизмичку зону.

Уколико се део
објектата намењује пословању, потребно је
објекте заштити
громобранском инсталацијом.
 Услови за обезбеђење несметаног кретања деце, старих и хендикепираних особа
При пројектовању и грађењу објеката за јавно коришћење , као и прилаза до њих обавезно се
придржавати Правилника о техничким стандардима приступачности (Сл.гласник РС број 19/2012).
1.4.4. Мере и услови заштите и унапређења 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 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.
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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 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
објеката 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 објекат који је предвиђен за рушење , како би се
ослободио простор за изградњу новог стамбеног или стамбено-пословног објекта..
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 водонепропусну септичку јаму, коју ће у одређеним временским
интервалима празнити надлежно јавно предузеће
● озелењавање парцеле извести уз стручну сарадњу , озеленити све слободне површине , а
одржавању зеленила посветити посебну и дуготрајну пажњу
●обезбедити правилну и благовремену евакуацију отпадних материја
1.4.5. 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:
1. просторије у којима се борави током дана треба да буду оријентисане према југу у мери у којој
анализа планираних суседних зграда максимално допушта
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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).
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.

2.

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).
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 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
На предметној локацији предвиђа се изградња стамбене или стамбено-пословне зграде максималне
спратности П+1+Пк. Према потрербама може се градити и други објекат на парцели као помоћни
објекат у функцији становања, односно пословања.
Пре почетка изградње, а у складу са овим Планом, може се извршити спајање парцела на локацији,
како би се добила јединствена парцела погодна за изградњу.
Приступ парцели је обезбеђен са северне стране из улице Светозара Милетића преко постојећег
прикључка на саобраћајницу.
Паркирање, односно гаражирање возила ће се обезбедити на сопственој парцели према потребама
корисника будућег објекта.
2.1. УСЛОВИ ЗА
ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.1.1.

ПРИКЉУЧЕЊЕ

ОБЈЕКАТА

НА

МРЕЖУ

КОМУНАЛНЕ

Саобраћајна инфраструктура

Парцела која је предмет Плана се налази у улици Светозара Милетића број 38 у насељу Жабаљ. На
локацији постоји саобраћајни прикључак на пут. Ширина прикључка је 4,11 м, што је довољно са
становишта противпожарне заштите.
Како би се остварио адекватан приступ локацији, потребно је извршити реконструкцију лепезе
прикључка и изградити полупречник кривине 3,00 м.
Унутар парцеле се предвиђа изградња саобраћајнице за приступ објектима на парцели. Ширина
саобраћајнице је 3,50 м.
За потребе паркирања возила потребно је предвидети гаражна, односно паркинг места по следећем
критеријуму:
 по једно паркинг место за сваки стан ( 1 стан - 1 паркинг )
 по једно паркинг место за сваки локал, односно по једно паркинг место за сваких 70 м2
пословног простора.
1. Хидротехничка инфраструктура
На локацији која је предмет овог ПДР-а постоји хидротехничка инфраструктура у делимичном
обиму. За потребе коришћења будућих објеката предвиђа се следећа хидротехничка
инфраструктура:
 водовод
 фекална канализација
 атмосферска канализација
● Водоводна инфраструктура постоји на локацији и задоволљава будуће потребе. Прикључак
је постојећи преко постојећег водомера. Прикључак је изграђен на улични водовод у улици
Светозара Милетића, непосредно поред пешачке стазе.
 Правила грађења водоводне инфраструктуре
- водоводна мрежа на месту прикључења изграђена је од азбест-цементних цеви пречника 100 мм;
- притисак на месту прикључења креће се од 3,5-4,0 бара;
 за мерење утрошка воде потребно је обезбедити прикључке за:
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- пословни део објекта
- стамбени део објекта (постоји изграђен фи 3/4”)
- и по потреби за хидрантску мрежу.
● Фекална канализација на јавном грађевинском земљишту не постоји у насељу Жабаљ.
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 отворене атмосферског канала у појасу улице Светозара Милетића, са нагибом усмереним
од грађевинске/регулационе линије ка постојећој атмосферској канализацији која је у том делу
отвореног типа. Основ за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена, колског
прилаза, пешачких стаза на регулационим линијама и заштитних тротоара око објекта .
1. Електроенергетска инфраструктура
За потребе снабдевања будућег објекта електричном енергијом , неопходно је задовољити следеће
услове које је издала ЕПС Дистрибуција.
 Правила за изградњу мреже објеката електроенергетске инфраструктуре
 Постојећи објекти који се налазе у оквиру обухвата плана су прикључени на надземну
нисконапонску мрежу дистрибутивног система електричне енергије која је изграђена у
улици Светозара Милетића. Поменути објекти су прикључени на нисконапонску мрежу
преко надземног монофазног прикључног вода. У мерном месту постојећег купца
електричне енергије се налази једно монофазно бројило. Одобрена снага постојећем купцу
претплатничког броја 1721563479 износи 5,75 kW.
 У приспелом захтеву , подносилац захтева је навео да је процењена инсталисана снага
електричних инсталација садржаја у оквиру обухвата плана износи максимално 16 kW, са
степеном једновремености 0,8. Садржаји из обухвата са наведеним укупним капацитетом
биће прикључени на постојећу надземну нисконапонску мрежу која је изграђена у улици
Светозара Милетића. Огранак Електродистрибуција Нови Сад задржава право да промени
место прикључења на дистрибутивни систем садржаја из обухвата плана уколико дође до
промене у њиховом капацитету у односу на наведени.
 Прецизније услове прикључења планираних садржаја из обухвата плана, на дистрибутивни
систем електричне енергије, са подлогама за израду Пројеката за грађевинску дозволу (ПГД)
или Пројеката за извођење (ПЗИ), Огранак Електродистрибуција Нови Сад ће прописати у
посебном поступку.
2. Термоенергетска инфраструктура
У појасу улице Светозара Милетића постоји градска гасоводна мрежа д-25 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.
 Правила за изградњу мреже објеката термоенергетске инфраструктуре
дистрибутивни гасовод ЈП “Србијагас” је лоциран ван парцела бр.781/2 и 782/2 на којој се
планира изградња односно израда ПДР-а
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полиетиленски гасовод пролази кроз улицу Светозара Милетића, 1,5 м испред парцеле 781/2 ,
па због тога треба обратити пажњу да приликом земљаних радова тешка механизација не прелази
преко гасовода где није заштићен.


2.2.

УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

У обухвату Плана зелене површине биће дефинисане површинама на осталом грађевинском
земљишту.
Потребно је обезбедити 30% површине парцеле за подизање заштитног и украсног зеленила.
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.
 Правила за формирање зелених површинама







озелењавање ускладити са подземном инфраструктуром
високо зеленило садити на удаљености од ограде 2 m, а од објеката 4 m
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 m
- Канализације
1,5 m
- ТТ мреже
1,5 m
- Електрокабла
2,0 m
0,5 m за све
- Гасовода
1,5 m
2.3. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ , ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ
ОБЈЕКАТА
На предметној локацији у обухвату плана постојећи изграђени објекти су предвиђени за рушење ,
те се Планом не предвиђа реконструкција, доградња или адаптација постојећих објеката.
2.4.

ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на
традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих елемената, укључујући
и готове монтажне објекте). При обликовању објеката тежити ка савременом архитектонском
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изразу, који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа. Ускладити
архитектонски израз свих објеката на парцели, а слободне површине парковски озеленити.
Диспозиција планираних објеката и садржаја, као и њихови капацитети су оквирни и њихово
позиционирање и димензионисање је условљено функционалним решењем и условима надлежних
установа и предузећа. Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском
регулативом, која уређује конкретну област, а избор материјала вршити имајући у виду намену
објекта/простора и са становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања санитарно-хигијенских
услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите. Уз објекте гледано са становишта заштите од пожара морају се
испројектовати и извести приступни пут за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција.
На локацији у обухвату Плана дозвољена је изградња индивидуалне стамбене или стамбенопословне зграде максималне спратности П+1+Пк, као и пратећих садржаја у смислу другог објекта
на парцели, максималне спратности П, односно П+Пк за пословне садржаје.
На објектима се може градити коси или раван кров. Коси кров треба покрити савременим
кровним покривачем који има трајне карактеристике. Раван кров се може заштитити класичном
кровном хидроизолацијом, или се може градити “зелени” кров по савременим технологијама.
2.5.

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

С обзиром на величину, спратност, локацију и карактер објекта који ће се градити на парцели у
обухвату Плана, није потребно вршити геомеханичко испитивање тла.
Простор предвиђен за изградњу објекта је у зони 6º MCS сеизмичких потреса. Приликом израде
пројектне документације и градње објекта потребно је придржавати се прописа за ту сеизмичку
зону.
2.6.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКОАРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА
У обухвату Плана нема локација за које се обавезно ради урбанистички пројекат или
расписује јавни архитектонски или урбанистички конкурс, као основ за даљу реализацију (израду
пројектно-техничке документације, изградњу и уређење).
2.7. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА
На предметној локацији су на снази одређени услови који су прописани Генералним планом за
насеље Жабаљ.
С обзиром да се локација у обухвату Пална налази у централној зони насеља, у обавези смо да се
придржавамо следећих услова:
 да се поштују сви услови који одређују величину и ширину парцеле, како би се могла
вршити изградња одређених објеката на њој,
 да се пропишу индекс изграђености и индекс заузетости парцеле
 да се пропише максимална висина и спратност објеката
 да се одреде регулациона и грађевинска линија
 да се одреде површине будућих објеката
 да се одреди проценат зелених површина
 да се одреди положај објекта на парцели
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 Ширина парцеле предвиђене за изградњу индивидуалне стамбено-пословне зграде је 15,36
м, што задовољава ширину прописану Генералним планом.
Површина парцеле је 00 ха 16 а 08 м2, што такође задовољава површину прописану у
Генералном плану.
 Генералним планом је прописано да је индекс изграђености максимално 70%, а индекс
заузетости је 1,5.
 Максимална висина главног објекта на парцели је 10,6 м, док је максимална спратност
објекта П+1+Пк.
Спратност пратећих објеката је ограничена на П, односно П+Пк за пословни садржај.
У складу са висином подземне воде , може се предвидети изградња подрума, уколико се
предвиди заштита од истих уградњом прописне хидро-изолације.
 Регулациона линија се налази на граници предметне парцеле и парцеле улице Светозара
Милетића.
Грађевинска линија главног објекта на парцели је одређена на 5,0 м од регулационе линије.
 Планом је предвиђено да се на парцели може изградити објекат чија је површина приземља
максимално 1.125 м2, док је укупна површина објеката са свим етажама максимално 2.412
м2.
 Проценат зелених површина је прописан на 30% од укупне површине парцеле, што износи
482 м2.
 Положај објекта на парцели за индивидуалну стамбено-пословну зграду у централној зони
насеља је такав да се морају поштовати прописани елементи из Генералног плана за
минималне међусобне удаљености објеката на парцели, а то је следеће:
- удаљеност од претежно северне, односно западне границе парцеле је 1,0 м, у
посебним случајевима 0,5 м.
- удаљеност објекта од регулационе линије је 5,0 м
- помоћни објекат за пратеће садржаје је удаљен од главног објекта минимално 4,0 м

Ha основу члана 46, a у вези са чланом 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени
гласник Републике Србије" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник PC", број 135/2004 и 88/2010) и члана
39. тачка 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ" бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина
општине, пo прибављеном мишљењу Комисије за планове број 06-172/2015-IV од 14.12.2015. године,
на
28. седници, дана 18.12.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗГРАДУ ОПШТИНЕ,
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ И СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ У ЖАБЉУ
Члан 1.
Приступа се изради измене Плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и
спортске терене у Жабљу ("Службени лист Општине Жабаљ" број 8/2007 и 8/2013) (у даљем тексту: План).
Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и правила грађења за простор за који се План
мења.
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата измене Плана, a
коначна граница обухвата измене Плана дефинисаће се нацртом Плана.
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Планско подручје у којем се врши измена Плана налази се према Генералном плану насеља Жабаљ
("Службени лист Општине Жабаљ" број 13/2003) у централном делу насеља Жабаљ и обухвата парцеле 1154
и 1155/1 обе у к.о. Жабаљ.
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја je саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Основ за израду измене Плана представља план вишег реда, Генерални план насеља Жабаљ којим je
дата концепција уређења и организације простора насељеног места Жабаљ.
Члан 4.
Уколико се у току израде измене Плана буде дошло до нових сазнања могуће je проширити циљеве
и обим израде измене Плана, уколико то буду мање измене које немају утицаја на животну средину.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату измене Плана биће:
-планирање уз заштиту и унапређење коришћења земљишта у циљу одрживог
развоја,
-минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја,
-заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи.
Члан 6.
Ефективни рок за израду измене Плана je два месеца од дана добијања услова од надлежних органа,
организација и јавних предузећа и одговарајућих подлога.
Члан 7.
Оквирни износ средстава за израду измене Плана je 300.000 динара и обезбедиће се у буџету општине
Жабаљ.
Члан 8.
Израда измене Плана уступиће се привредном друштву, односно другом правном лицу које испуњава
услове за израду планских докумената прописане законом којим се уређује планирање и изградња.
Уступање израде измене Плана врши се у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Члан 9.
После доношења ове одлуке носилац израде Плана организује упознавање јавности са општим
циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и могућим ефектима
планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Органи, организације, јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објекаата обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова и неопходног
обима и степена процене утицаја на животну средину.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања,
службеном гласилу општине Жабаљ и у електронском облику на интернет страници општине Жабаљ и на
интернет страници доносиоца Плана. Скупштине општине и траје 15 дана од дана објављивања.
Рани јавни увид обавиће се у седишту општине Жабаљ, у Жабљу, Николе Тесле45.
Члан 10.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и службеном гласилу општине Жабаљ и
траје 30 дана од дана оглашавања, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на
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јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и
друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 11.
Рани јавни увид и јавни увид обавља комисија за планове општине Жабаљ. Средства за обављање
раног јавног увида и јавног увида обезбеђују се у буџету општине Жабаљ.
Члан 12.
Саставни део одлуке је Решење Општинске управе општине Жабаљ, Службе за урбанизам,
имовинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај број 501-80/2015-III-01 од 11.12.2015.године да се
не израђује стратешка процена утицаја измене Плана на животну средину.
Члан 13.
Елаборат о измени Плана израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику, и
то пo један за Скупштину општине, као доносиоца Плана, службу Општинске управе надлежну за послове
урбанизма и министарство надлежно за послове урбанизма и три копије од којих једна остаје у служби
Општинске управе надлежној за послове урбанизма, a пo једна се доставља Републичком геодетском заводу
и јавном предузећу надлежном за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-139/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 103. став. 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009испр., 64/2010 –Одлука УС РС, 24/2011, 121/2011, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС,
98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014) и члана 39. став 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ на 28. седници, дана 18.12.2015.
године, доноси
ОДЛУКУ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА У ПРАВО СВОЈИНЕ
НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови и поступак за претварање права закупа у право својине на
грађевинском земљишту у јавној својини општине Жабаљ.
Члан 2.
Лица, носиоци права закупа на грађевинском земљишту у јавној својини општине Жабаљ из члана 1. ове
одлуке су:
1. власници објеката изграђених на грађевинском земљишту у јавној својини општине Жабаљ за које је
закљчен уговор о закупу ради изградње, у трајању од најмање 50 година, у складу са раније важећим
законима о планирању и изградњи;
2. закупци на грађевинском земљишту у јавној својини општине Жабаљ, за које је закључен уговор о закупу
ради изградње, у трајању од најмање 50 година, у складу са раније важећим законима о планирању и
изградњи;
3. закупци на грађевинском земљишту у јавној својини општине Жабаљ за које је закључен уговор о закупу
без накнаде у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи.
Одредба става 1. тачка 1. овог члана не односи се на:
1. лица, носиоце права коришћења на грађевинском земљишту, која су била или јесу привредна друштва и
друга правна лица на која су се примењивале одредбе закона којима се уређује приватизација, стечајни и
извршни поступак, као и њихове правне следбенике;
2.лица носиоце права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је
стечено ради изградње у складу са раније важећим законима којима је било уређено грађевинско земљиште
до 13. маја 2013. године, или на основу одлуке надлежног органа;
3. лица, носиоце права коришћења на грађевинском земљишту, чији је положај одређен законом којим се
уређује спорт, као и удружења;
4. друштвена предузећа, носиоце права коришћења на грађевинском земљишту;
5. лица, носиоце права коришћења на грађевинском земљишту, на која се примењују одредбе прописа
Републике Србије и билатералних међународних уговора којима се уређује спровођење Анекса г Споразума
о питањима сукцесије ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", број 6/02).
Члан 3.
На питања поступка која нису уређена овом одлуком, примењиваће се одредбе закона којим се уређује
општи управни поступак и Закон о планирању и изградњи.
члан 4.
Лица из члана 2. став 1. ове одлуке имају право на претварање права закупа на грађевинском земљишту
општине Жабаљ у право својине, уз услове и поступак предвиђене овом одлуком, без накнаде.
Члан 5.
Лица из члана 2. став 1. ове одлуке захтев за покретање поступка претварања права закупа на грађевинском
земљишту општине Жабаљ у право својине подносе на обрасцу који је прилог ове одлуке.
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Члан 6.
Право на претварање права закупа на грађевинском земљишту општине Жабаљ у право својине имају лица
из члана 2. став 1. ове одлуке, која су уписана у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима,
као носиоци права закупа на грађевинском земљишту у својини општине Жабаљ.
Лица из члана 2. став 1. тачка 1. и 2. достављају доказ да је у целости исплаћен износ закупнине за период
на који гласи уговор о закупу.
Лица из члана 2. став 1. тачка 3. ове одлуке достављају, уколико је то предвиђено уговором о закупу,
правноснажно решење о употрбној дозволи за објекат изграђен на земљишту које је предмет закупа.
Лица из члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке не могу претворити право закупа на грађевинском земљишту
општине Жабаљ у право својине уколико закуподавац у периоду од 17. 12. 2014. године до 17.12.2015.
године покрене поступак за раскид уговора о закупу и тај се спор правноснажно оконча у корист
закуподавца.
Доказ из предходног става прибавља подносилац захтева.
Члан 7.
Надлежни орган за поступање по овој одлуци је Општинска управа Жабаљ, Служба надлежна за имовинскоправне послове (у даљем тексту: Надлежна служба).
Члан 8.
Поступак за претварање права закупа на грађевинском земљишту општине Жабаљ у право својине покреће
се по захтеву лица из члана 2.став 1. ове одлуке.
Захтев се подноси Надлежној служби путем писарнице Општинске управе Жабаљ.
Надлежна служба у року од 7 дана од пријема захтева проверава да ли су поднети сви прописани докази.
Ако Надлежна служба утврди да уз захтев нису достављени сви прописани докази, наложиће допуну захтева
у року који не може бити дужи од 15 дана.
У случају да подносилац не поднесе тражене доказе у прописаном року, Надлежна служба ће закључком
одбацити захтев.
Против закључка из става 4. овог члана дозвољена је посебна жалба, у року од осам дана од дана пријема
закључка.
По жалби на закључак из предходног става одлучује министарство надлежно за послове финансија.
Члан 9.
У сарадњи са Општинским правобраниоцем Надлежна служба у року од 7 дана од пријема потпуног захтева
преиспитује да ли су испуњене међусобне обавезе из уговора који је основ за покретање поступка
претварања права закупа на грађевинском земљишту општине Жабаљ у право својине.
Уколико се утврди да су у потпуности испуњене међусобне обавезе уговорних страна Надлежна служба
наставља са поступком, у супротном одбија захтев за покретање поступка.
Против решења из става 2. овог члана дозвољена је посебна жалба, у року од петнаест дана од дана пријема
решења.
По жалби на решење из става 3. овог члана одлучује Општинско веће општине Жабаљ.
Члан 10.
Надлежна служба након спроведеног поступка доноси решење којим се утврђује право на претварање права
закупа у право својине на грађевинском земљишту у јавној својини општине Жабаљ.
Решење се доставља Општинском правобраниоцу.
Против решења из става 1. овог члана дозвољена је посебна жалба, у року од петнаест дана од дана пријема
решења.
По жалби на решење из става 2. овог члана одлучује министарство надлежно за послове финансија.
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Члан 11.
Након правноснажности решење из става 1. овог члана представља основ за упис права својине у јавну
књигу о евиденцији непокретности и правима на њима.
Члан 12.
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: 46-74/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
име и презиме
место, адреса становања
телефон за контакт
ПРАВНО ЛИЦЕ
_________________________________________
пословно име
_________________________________________
МБ и ПИБ
_________________________________________
место и адреса
_________________________________________
телефон за контакт
_________________________________________
законски заступник
_________________________________________
пуномоћник
ОПШТИНА ЖАБАЉ – ОПШТИНСКА УПРАВА
Служба за урбанизам, имовинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
ЖАБАЉ
Николе Тесле 45
ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА У ПРАВО СВОЈИНЕ
НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
На основу члана 103. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 –Одлука УС РС,
24/2011, 121/2011, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014) подносим
захтев за претварање права закупа у право својине на грађевинском земљишту на катастарској(им) парцели(ама)
број__________________к.о.______________.
Уз захтев прилажем:
-уговор о закупу,
-препис листа непокретности за предметну(е) перцелу(е) не старији од 6 месеци као доказ о упису у јавну књигу о евиденцији
непокретности и правима на њима, подносиоца захтева као носиоци права закупа на грађевинском земљишту у својини општине
Жабаљ,
-власници објеката изграђеним на грађевинском земљишту у јавној својини општине Жабаљ за које је закљчен уговор о закупу ради
изградње, у трајању од најмање 50 година, у складу са раније важећим законима о планирању и изградњи и закупци на грађевинском
земљишту у јавној својини општине Жабаљ, за које је закључен уговор о закупу ради изградње, у трајању од најмање 50 година, у
складу са раније важећим законима о планирању и изградњи достављају доказ да је у целости исплаћен износ закупнине за период
на који гласи уговор о закупу,
- закупци на грађевинском земљишту у јавној својини општине Жабаљ за које је закључен уговор о закупу без накнаде у складу са
одредбама важећег Закона о планирању и изградњи, уколико је то предвиђено уговором о закупу достављају правноснажно решење о
употрбној дозволи за објекат изграђен на земљишту које је предмет закупа.
-закупци на грађевинском земљишту у јавној својини општине Жабаљ, за које је закључен уговор о закупу ради изградње, у трајању
од најмање 50 година, у складу са раније важећим законима о планирању и изградњи достављају доказ да закуподавац није у
периоду од 17. 12. 2014. године до 17.12.2015. године покренуо поступак за раскид уговора о закупу.
Републичка административна такса у износу од ________ динара
Прималац: Републичка административна такса
Сврха уплате: уплата републичке административне таксе
жиро рачун број: 840-742221843-57
позив на број: 97 48-243
Локална административна такса у износу од __________ динара
Прималац: Општинска административна такса
Сврха уплате: уплата Локалне административне таксе
жиро рачун број: 840-742251843-73
позив на број: 97 48-243
У Жабљу дана ________________________ године.
Подносилац захтева
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На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине на 28. седници, дана 18.12.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица, одборника и чланова
радних тела у органима општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2005, 17/2006, 4/2008,
6/2009, 16/2009, 9/2010, 17/2010, 3/2011, 5/2011, 23/2012, 3/2013, 11/2013, 10/2014, 22/2014, 15/2015 и
24/2015) у члану 1. став 1. речи: „образује Скупштина општине и Председник општине“ замењује се речима:
„образују органи општине“.
Члан 2.
У члану 22. после става 6. додају се ставови 7. и 8. који гласе:
„Председник и чланови инерресорне комисије имају право на накнаду за припрему и рад на седници
која износи по седници 15% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, без пореза и
доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у време
исплате накнаде.
Накнада из става 6. овог члана умањује се за 25% за трећу и сваку наредну седницу одржану у истом
месецу.“
Члан 3.
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: 022-148/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 9. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС“ број 24/2011) и члана 39.
тачка 7. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 8/2012 ), Скупштина
општине Жабаљ на 28. седници, дана 18.12.2015. године донoси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити (''Службени лист општине Жабаљ'' број 11/2011, 23/2012, 18/2014 и
24/2014) у члану 14. став 2. мења се и гласи:
„Посебним правилником који доноси Општинско веће ближе ће се уредити питања у вези са
остваривањем права на овај облик заштите.“
Члан 2.
У члану 15. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Центар за социјални рад ће закључити уговор са ангажованим пратиоцем.“
Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 6.
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Члан 3.
У члану 15а додаје се став 2. који гласи:
„Општина Жабаљ ће закључити уговор са Школом за основно и средње образовање „Милан
Петровић“ Нови Сад за пружање услуга утврђених у ставу 1. овог члана“.
Члан 4.
После члана 16. додаје се нови члан 16а који гласи:
„Члан 16а
Превентивне саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге обављају се у предшколским
установама и основним школама на територији општине Жабаљ.
Предшколске установе и основне школе ће закључити уговор са пружаоцем услуга.
Средства за пружање ове услуге се обезбеђују у буџету општине Жабаљ.
Превентивне саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге су бесплатне за кориснике.“
Члан 5.
У члану 19. став 3. речи: „општина Жабаљ“ замењују се речима: „Центар за социјални рад.“
Члан 6.
У члану 33. после речи: „ученици средњих школа“ додају се речи: „које се финансирају из буџета“.
Члан 7.
Општинско веће ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донети правилник из
члана 1. ове одлуке.
Члан 8.
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: 02-128/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
Ha основу члана 46. a у вези са чланом 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени
гласник Републике Србије" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник PC", број 135/2004 и 88/2010) и члана
39. тачка 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ" бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина
општине Жабаљ на 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ЂУРЂЕВО
Члан1.
У Одлуци о приступању изради измене Плана генаралне регулације за насеље Ђурђево ("Службени лист
Општине Жабаљ" број 24/2015) у члану 12. уместо речи "предлог решења" ставља се реч "решење".
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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: 35-138/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010) и члана 9. Одлуке о организацији општинске управе
("Службени лист општине Жабаљ" бр. 3/2010 и 3/2011), Општинска управа Жабаљ, Служба за урбанизам,
имовинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, доноси
РЕШЕЊЕ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ЂУРЂЕВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1.
Не израђује се стратешка процена утицаја измене Плана генаралне регулације за насеље Ђурђево на
животну средину.
2.
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА
План генаралне регулације за насеље Ђурђево ("Службени лист општине Жабаљ" број 13/2003) за
блок 18. прописује делом становање, а делом је наслеђено стање-ретензија у којем није дозвољена изградња.
Парцеле које би биле обухваћене изменом Плана налазе се на ободу насеља Ђурђево, дакле у
грађевинском реону у блоку 18 и то су 1836/1 1836/2 и 1836/3 све у к.о. Ђурђево.
3.
РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ
ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Доношењем овог плана промениће се намена дела блока 18. у делу наведених парцела из намене
ретензија у намену становања, прецизираће се услови за изградњу објеката на тим парцелама, а по потреби
и на суседним парцелама, у циљу стварања услова за њихово озакоњење. Имајући у виду да је предмет
измене Плана Генералне регулације за насеље Ђурђево део блока 18. и планирану намену дела блока претежно становање са пословањем, сматрамо да израда овог плана нема утицаја на животну средину.
Планирани садржаји неће угрожавати ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет,
насеље, нити било које друге вредности.
У близини комплекса нема заштићених природних добра, нити културно историјске баштине.
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4.
Ово решење је саставни део Одлуке и изради измене Плана генералне регулације за насеље Ђурђево
и објављује се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Служба за урбанизам, имовинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Број: 501-74/2015-III-01
Дана: 24.11.2015. год.
Шеф Службе
дипл.правник, Светлана Петаков с.р.

На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС",
број 119/12, 116/13 и 44/14) и члана 39. тачка 7., а у вези са тачком 10. Статута општине Жабаљ ("Службени
лист општине Жабаљ", број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ на 28. седници одржаној
18.12.2015.године доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређује спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа "Услуге и одржавање" Жабаљ.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за именовање Директора Јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање"
Жабаљ.
Члан 3.
Поступак именовања директора јавних предузећа спроводи Комисија за именовања директора јавних
предузећа.
Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање"
Жабаљ гласи:
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ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ
Пословно име предузећа:
Јавно комунално предузеће "Услуге и одржавање" Жабаљ,
Седиште предузећа:
Трг Светог Саве бб, Жабаљ.
Претежна делатност предузећа: погребне и сродне делатности.
Јавни конкурс се спроводи за радно место Директора Јавног комуналног предузећа "Услуге и
одржавање" Жабаљ, са местом рада у Жабљу.
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који поред услова прописаних одредбама
Закона о раду ("Службени гласник Републике Србије" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
испуњавају и следеће посебне услове:
-високo oбразовање другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно основне студије у трајању од најмање четири године,
- најмање две године радног искуства у струци.
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
- уверење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- доказ о општој здравственој способности,
- доказ о стручној спреми,
- исправа којом се доказује радно искуство,
- писмена изјава да није члан органа ниједне политичке странке,
- исправе којима се доказује да лице није осуђивано, да се против њега не спроводе истражне радње,
да није осуђивано за привредне преступе и да му није изречена правоснажна судска мера забране
вршења делатности, дужности и послова,
-програм развоја и добити Јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или као оверене фотокопије.
Пријава са пропратном документацијом подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије", Комисији за именовања директора јавних
предузећа (у даљем тексту Комисија), на адресу Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ или преко писарнице
Општинске управе Жабаљ, на истој адреси.
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком да се ради о пријави за конкурс.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је дипломирани правник Марија Тодоровић
телефон 021/210-22-68.
У изборном поступку се стручне способности, знања и вештине кандидата оцењују усменим
разговором. О термину одржавања усменог разговора кандидати ће бити благовремено обавештени од
стране Комисије. У току усменог разговора Комисија ће оцењивати управљачке вештине и знања из
области управљања гробљима и погребне услуге, управљања пијацама, одржавања јавних зелених
површина, димничарских услуга.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија
одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 5.
Текст огласа из члана 4. ове одлуке, Скупштина општине ће доставити на објављивање "Службеном
гласнику Републике Србије", дневном листу "Дневник", Нови Сад и то у року који не може бити дужи од
осам дана од дана доношења ове одлуке и на интернет страници општине Жабаљ, уз обавезну напомену
када је оглас о јавном конкурсу објављен у "Службеном гласнику Републике Србије".
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у "Службеном листу општине
Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број:02-129/2015-I

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

На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др. закон) и члана 39. тачка 5. Статута Општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број
8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године, донела
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
ЗА ПЕРИОД 2015.-2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Програм развоја спорта у општини Жабаљ за период 2015.-2018.године.
Члан 2.
Програм развоја спорта у општини Жабаљ за период 2015.-2018. године је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку и Програм развоја спорта у општини Жабаљ за период 2015.-2018. године 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: 011-15/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Поштовани суграђани,
Програм развоја спорта општине Жабаљ за период 2015-2018. године и Акциони планови за његову
примену израђени су у складу са нацртом Национлане стратегије развоја спорта Републике Србије,
Законом о спорту, којим је предвиђено укључивање локалних самоуправа у планирање и развој ове
области за све грађане, спортисте и спортке клубове, спортског савеза и спортских удужења, и
спорт као делатност треба да испуни поред такмичарског, и васпитни, здравствени, културни,
социјални и други садржај.
Општи циљ Програма развоја спорта Општине Жабаљ јесте унапређење и развој спорта кроз
систематску, стратешку и организацијску бригу са јасно одређеним конкретним мерама за
решавање проблема у свим областима спорта. Програм је израђен на основу сумирања досадашњих
искустава, анализе стања у спорту у Жабљу и проблема и потреба за чије решавање су дате
смернице. Циљеви развоја спорта у општини Жабаљ се огледа кроз следеће:
-

повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, нарочито деце, младих,
жена, особа са инвалидитетом и старих,
укључивање што већег броја ученика у бесплатне програме школског спорта у оквиру
школских секција и ваннаставних спортских активности
унапређење подршке клубовима и спортовима од посебног значаја за Општину Жабаљ у
области квалитетног и врхунског спорта
подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре и обезбеђивање услова за
привредно – туристичку добит

Приоритети Програма развоја спорта у Општини Жабаљ са детаљним акционим плановима су:
школски спорт, спорт за све, спортска инфраструктура. За остале области у спорту које су такође
важне и које имају специфична одређења, као нпр. спорт у руралним срединама, дате су смернице
развоја у виду препорука.
Програм развоја спорта општине Жабаљ, као први званичан докмент овакве врсте, дефинише
активности на реализацији постављених реалних циљева по областима спорта, водећи рачуна о
томе да је за Жабаљ важно да има што више врхунских спортиста, чији успеси превазилазе оквире
спорта и доприносе афирмацији општине Жабаљ. Такође је важно да омогућимо грађанима
општине да побољшају своје физичке и функионалне способности и створе повољан утицај на своје
здравствено стање кроз различите спортске садржаје.
Сматрам да ћемо истрајати у нашим намрама и да ћемо успети да подстакнемо све заинтересоване у
нашој заједници да се укључе у решавање наведених проблема и да дају свој допринос у развоју
спорта.
Захваљујем се одговорном раду Групе за израду Програма за развој спорта 2015-2018. године и
Акционом плау за његову примену.
Председник Општине Жабаљ
Чедомир Божић с.р.
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Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу
предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа
који се кроз њега преносе. Грађани могу учествовати у спорту као пасивни посматрачи тј.гледаоци
и љубитељи спорта или као непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и
најважнији циљ Стратегије развоја спорта у Србији.
Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно друштвено благо.
Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја људског
друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација. Посебно је вредан за савремени свет који се
брзо мења и који се, с једне стране, карактерише повећањем слободног времена, а с друге,
урбанизацијом и сталним технолошким развојем који теже да одвоје човека од њехове природне
средине.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије без обзира на друштвени
статус, верску и сексуалну припадност или било који други вид опредељености. Спорт повезује
појединце, породице, заједнице, регионе и целокупни народ. Када се људи баве спортом они се
играју, радују и тада испољавају најбоље људске особине које долазе до посебног изражаја:
лојалност, толеранција, другарство, тимски рад, посвећеност и упорност.
Последњих година у свету и код нас у систему спорта све већа пажња се поклања конструисању
што отпималнијег модела функционисања управљања, с обзиром да се још увек управљање базира
на интиутивним и традиционалним искуствима, али уз веће уважавање и континуирану примену
научних сазнања, као и кибернетичког мишљења у управљању.
Бавељење спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта физичког здравља, већ и када је
реч о психо-социјалном развоју, јачању самопоштовања, развоју одговорности, истрајности и
сарадничких вештина, усвајању позитивних вредности и бољем школском успеху. Осим тога,
бављење спортом представља важно среддство превенције ризичних понашања младих, попут
пушења, злоупотребе алкохола и дрога и малолетничке деликвенције. Ангажовање у спорту може
кориговати факторе који доприносе деликвентном понашању младих, као што су недостатак
позитивних узора, недостатак самодисцичлине и досада.
На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети промоцији
здравља и превенцији хроничних незаразних болести, развоју образовања деце и младих, родној
равноправности и оснаживању жена, може подстаћи инклузију и благостање особа са
инвалидитетом и бити важен фактор у превенцији конфликата и изградњи мира.
Резолуција Европског парламента о развоју и спорту (Resolution on Development adn Sport) из
2005.године такође наглашава значајне образовне и социјалне функције спорта и његов значај не
само за физички развој појединаца већ и када је реч о промоцији социјалних вредности као што су
тимски дух, фер такмичење, сарадња, толеранција и солидарност.
Извор: Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини (2013.)
Извор: Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини (2013)
СПОРТ-ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА
Спорт обухвата све физичке активности које људи изводе из такмичарских разлога а шире гледано
спорт је могуће дефинисати као слободну људску активност усмерену на развој психо-физичких
способности. Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалног кохезији,
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превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и
општих принципа који се кроз њега преносе.
За реализацију спортских активности неопходни су и објекти посебне намене, као и специфична
организација праћена правним финансијским информатичким и другим ресурсима. Због свега
наведеног, спорт јесте комплексна област која захтева мултидисциплинаран приступ.
Као што је наведено, спорт се везује за такмичарску активност која подразумева усмеравање на
постизање што бољих резултата, међутим постоје разлике и области у спорту које су наведене у
Закону о спорту (2011), као што су врхунски и квалитетни спорт, школски спорт и спорт за све.
Врхунски спорт убохвата спортске активности које показује врхунске спортске квалитете и
разултате, као нпр. постизање изузетних резултата на међународном нивоу.
Квалитетни спорт подразумева спортске активности у оквиру поједине спортске гране на
националном нивоу, покрајинском и локалном (лиге и првенства), под условом да су те спортске
гране регистроване у складу са Законом. Важно је такође и да су спортске гране препознате од
стране Олимпијског комитета Србије као придружене или редовне чалнове.
Школски спорт представља укључивање школске деце у систем такмичења на локалном,
регионалном, покрајинском и републичком новоу и тесно је повезан са физичким васпитањем деце
у школама.
Сшорт за све пре свега значи рекреацију, односно бављење спортским активностима ван
професионалног подручја и често се овај појам назива рекреативни спорт. У овој области спорта,
мотивација за бављење спортским активностима је повезана са одмором и рекреацијом,
унапређењем здравља и споствених резултата.
Извор: Министарство за омладину и спорт Републике Србије, Нацрт: Стратегија развоја спорта
Републике Србије (2014)
Извор: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Нацрт: Стратегија развоја спорта АП
Војводине (2014)
ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Закон о спорту усвојен је 31.03.2011.године, на седници Народне Скупштине.
Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и прописима чији је
развој био изузетно динамичан у протеклом периоду уз усаглашавање са националним прописима и
консензусом свих релевантних субјеката у спорту да се област спорта уреди на системски целовит и
свеобухватан начин. Такође, Закон о спорту конкретно уређује област потреба и интереса грађана у
области спорта у јединицама локалне самоуправе.
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне
самоуправе у складу са законом јесу:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, обладине, жена и особа са инвалидитетом;
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2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне
самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбених насељима или у њиховој
близини и школских спортских објеката, набавка спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значај за једницу локалне самоуправе;
4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима:
5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у европским
клупским такмичењима:
6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска,
градска и међуоштинска школска спортска такмичења и др.);
7. делатност организација у области спорта чији је осивач или члан јединица локалне
самоуправе;
8. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и
територијалних Спортских савеза на територији јединице локалне самоуправе, у зависности
од тога да ли је спортска грана од значаја за јединицу локалне самоуправе, која је категорија
спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређје спортски рад, у ком
рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухват
бављења грађана спортом;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
обазовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисних спортиста, посебно перспективних
спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту;
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и
делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за
адекватно задовољавање потреба грађана у боласти спорта на територији јединице локалне
самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне
самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и
врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини
чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16. награде и признања за постугнуте спортске резултате и допринос развоју спорт
ИСТОРИЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
Прва помињања спорта на територији општине Жабаљ датирају са краја 19. века. Прве спортске
организације на нашој територији су соколарска друштва која се оснивају почетком 20. века.
Соколарска друштва су се углавном бавила гимнастиком и чак и тада су се трудили да имају
значајну масовност на свим манифестацијама као и да буду обухваћене све групе становника наше
општине од најмлађих до најстаријих. Занимљиво је истаћи да је први фудбалски клуб ФК
„Јединство“ Госпођинци основан 1914.године и има традицију дужу од 100 година. Недуго затим
оснивају се фудбалски клубови и остала три насељена места (Жабаљ, Ђурђево, Чуруг). После
другог светског рата оснивањем савеза организација за физичку културу (СОФК) она постаје
носилац свих спортских активности на територији наше општине преко месних заједница. У
наредном периоду оснивају се и други клубови: бокс, куглање, рвање, рукомет, стони тенис... У
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златиним данима свог постојања куглаши и стонотенисери су били чланови друге савезне лиге
СФРЈ. Највећи број клубова је имао током своје каријере изузетно запажене резултате у свој раду
али је исто тако велики број клубова имао и проблем у континуитету у раду због недовољно
квалитетних стратешких докумената из области спорта. Од гашења СОФК-е 1993.године па до
2009.године на територији наше општине није постојала институција која се бавила развојем и
унапређењем спорта у нашој општини. Тек оснивањем спортског савеза општине Жабаљ
03.03.2009.године почиње значајнији развој спорта у нашој општини: повећањем броја клубова,
броја активних такмичара, домаћих и међународних такмичења као и многобројне спортске
манифестације.Спортски савез општине Жабаљ тренутно броји 24 члана и то су:
- Фудбалски клуб ЖСК Жабаљ
- Фудбалски клуб „Хајдук“ Чуруг
- Фудбалски клуб „Бачка“ Ђурђево
- Фудбалски клуб „Јединство“ Госпођинци
- Женски фудбалски клуб „Бачка- Жабаљ“ Ђурђево
- Омладински рукометни клуб ЖСК Жабаљ
- Рукометни клуб „Хајдук“ Чуруг
- Женски рукометни клуб „Жеља“ Жабаљ
- Клуб борилачких спортова „Шајкаши“ Жабаљ
- Женски боксерски клуб „Шајкаши“ Жабаљ
- Карате клуб „Младост“ Жабаљ
- Карате клуб „Младост“ Госпођинци
- Савате клуб „Макс феникс“ Жабаљ
- Клуб борилачких спортова „Тигрови“ Жабаљ
- Аикидо клуб „Икеда-РЈУ“ Жабаљ
- Веслачки клуб „Чуруг“ Чуруг
- Шаховски клуб „Омладинац“ Жабаљ
- Шаховски клуб „Хајдук“ Чуруг
- Одбојкашки клуб „Жабаљ-волеј“ Жабаљ
- Кошаркашки клуб „Дифенс“ Жабаљ
- Стонотенисерски клуб „Жабаљ“ Жабаљ
- Стонотенисерски клуб „Хајдук“ Чуруг
- Пикадо клуб „Рокетс“ Жабаљ
- Коњички клуб „Жабаљ“ Жабаљ
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА 2015. -2018.
ГОДИНУ
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ У СПОРТУ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
Институционални механизми који постоје у општини Жабаљ задужени су за одржавање система
спорта су пре свега Општинско веће и члан Општинског већа задужен за област спорта, Комисији
за спорт и Спортски савез општине Жабаљ, који имају задатак да се баве развојем спорта и
спортске културе у складу са својим планом, програмом и надлежностима.
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СПОРТСКИХ СУБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
КОМИСИЈА ЗА СПОРТ
СПОРТСКИ САВЕЗ
СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Зашто програм развоја спорта
У данашњем систему оптерећеном финансијско-економским проблемима, евидентно је да активно
бављење спортом изискује веће издвајање личних финансијских средстава, посебно од стране
родитеља за децу и младе који још нису у систему такмичарског спорта. Када бисмо упитали
поједине родитеље како би описали разлоге зашто се њихова деца не баве спортом, јасно и
недвосмислено би нам рекли да је спорт скуп, односно да бављање спортом изискује средства за
чланарине, опрему и реквизите, на пример.
Са друге стране, без улагања, труд и у овом случају финансија од стране родитеља не можемо
очекивати ни резултате, те је потребно бити обазрив у критици самог система спорта за децу и
младе. Нарадно, у односу на то одмах имамо на уму алтернативну скупим спортским школама за
децу и младе, а то су бесплатне секције и ваннаставне спортске активности у школама, којих је пре
20-так година било у већој мери и омогућавале су већем броју деце и младих да се активно баве
спортом.
Међутим, колико секција има у понуди да ли су у складу са интересовањима деце, те колико су
доступне за активно бављење спортом деце и младих која нису у систему такмичарког спорта,
важна су питања да би се креирале мере као одговори на ове тренутне проблеме, посебно у
школском спорту, јер бављење спортом у детињству према многим истраживањима јесте основни
предуслов за развој дравих животних навика, превенцију здравствно ризичних понашања и развој
ментаног здравља код младих.
Такође, рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер позитивно
утичу на опште здравље. Према досадашњим медицинским сазнањима смањују могућност ризика
од настанка хорничних болести узрокованих пасивним начином живота, те се унапређење области
спорта за све може посматрати као приоритетна активност којом се доприноси здравијем и
активнијем становништву.
У том систему, који би требао да са једне стране обезбеди доступност спорта ширим слојевима,
посебно деци али да обезбеди услове за развој врхунских спортиста и спортисткиња, локална
самоуправа својим средствима за одржавање инфраструктуре, суфинансирање активних клубова и
дотацијама игра важну улогу, те је стога за целокупни развој спорта за све, школског спорта и
квалитетног, па и врхунског спорта неопходно поставити даље стратешке правце развоја спорта у
општини Жабаљ и креирати конкретне мере за побољшање целокупног система.
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ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
1. ШКОЛСКИ СПОРТ
-

Стручно усавршавање наставника
Повећање броја пројеката из области школског спорта (спорт у школе бесплатно)
Повећање броја спортских ванаставних активности

2. СПОРТ ЗА СВЕ
-

Изградња и адаптација терена и стаза за ове намене
Повећање броја програма и манифестација у рекреативном спорту
Спорт лица са инвалидитетом
Популаризација рекреације
Активније укључивање радничког спорта

3. ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ
-

Издвојити приорететне спортове и клубове од значаја за општину
Стручно усавршавање тренера
Побољшање материјално техничких услова
Здравствена дијагностика и заштита

4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СПОРТСКИ ТУРИЗАМ
-

Реконструкција и одржавање спортских објеката на отвореном и затвореном
Организација међународних такмичења у свим категоријама
Значајније искористити потенцијал Голф терена у Жабљу
Значајније искористити потенцијале Старе Тисе и Јегричке за спортске активности

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА
Дана 29.09.2015. година Општинско вће је на својој 150. седници донело изради предлога Програма
развоја спорта општине Жабаљ за период 2016.-2018.године Председник општине је упутио позив
позива локалној заједници (Спортском савезу, спортским сручњацима, месним заједницама и
школама ) да предложи чланове радне групе за израду Програма развоја спорта општине Жабаљ за
период 2016.-2018.године и на основу упућеног позива 11.10.2015. године именована је радна група
од 10 чланова коју су чинили представници Спорског савеза, спорских клубова, основних школа и
локалне самоуправе. Радом радне групе руководио је Витомир Лисица, помоћник Председника
општине.
У свом раду радна група је активно сарђивала са месним заједницама, основним школама са
територије општине, и то посебно са наставним кадром из области физичког образовања и
васпитања, психолозима и педагозима, представницима и руководиоцима свих афирмисаних
спорских удружења, како и представницима удружења грађана који спороде програме и пројекте у
области спорта, од чега радна група посебно истиче сардњу, пројекте и реализацију пројекта које
спорводи Удружење родитеља деце са сметњама у развоју „Алтруист“
Након консултација и прикупљања емпиријских података, приступило се анализи и планирању
реалних циљева и конкретних задатака за наредни период са општим циљем побољшања стања у
спорту, повећања учешћа становника у спортским активностима, оптимизовања у садејству,
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организованих форми за бављење спортом, унапређења стања у погледу спортских објеката и
простора за бављење спортом и осигурања финансирања спорта на територији општине Жабаљ.
Полазну основу за израду програму Програма развоја спорта општине Жабаљ како у погледу
чиљеница и података, тако и погледу специфичних циљева и задатака дала је Стратегија одрживог
развоја општине Жабаљ за периодф 2014- 2020 године коју је усвојила општина Жабаљ у децембру
2014. године , а која је у свему у складу са Законом о спорту и нацртом Републичке Стратегије
развоја спорта.
Радна група се трудила да предложеним Програмом укључи на најцелисходнији и најефикаснији
начин учључи локалну самоуправу у планирање и развој ове важне области за све грађане,
спортисте и спортске клубове, савезе и удружења.
Програм развоја спорта општине Жабаљ за 2016-2018 годину садржи податке о спорту у општини
Жабаљ, анализу стања у спорту у појединим областима која је креирана на основу консултација са
представницима спортиста, спортских удружења и осталих стручних лица, и акциони план за развој
области, као што је школски спорт, спорт кроз спортске клубове и спортска инфраструктура.
Пошто креирање програма за развој спорта подразумева укључивање спортских клубова, радника и
спортиста, овај документ треба да обавеже одговорне и подстакне заинтересоване у локалној
заједници да се укључе у решавање наведених проблема и дају свој допринос у обличавању визије
развоја спорта у општине.
ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Општина Жабаљ је једна од општина у Републици Србији. Налази се у Аутономној
Покрајини Војводини и спада у Јужно-бачки округ. Општина заузима површину од od
400 km². Општина Жабаљ је састављена од четири насељена места и то: Жабаљ, Чуруг,
Ђурђево и Госпођинци.
По подацима из 2011. године укупан број становника у општини Жабаљ је 26.134. што
је за 1.379 становника мање у односу на попис из 2002. године.
Број становника по насељеним местима:
-

Жабаљ – 9.161
Чуруг – 8.166
Ђурђево – 5.092
Госпођинци – 3.715

У општини Жабаљ има 8.315 домаћинстава, просечан број чланова породичног
домаћинства је 3,12, природни прираштај износи – 3,4%. Просечна старост
становништва износи 39,7. Број пунолетних становника је 20.616.
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ОПШТИ ПОДАЦИ У СПОРТУ
СПОРТОВИ
У општини Жабаљ постоји регистровано 11 регистрованих спортских грана:
1. фудбал
2. рукомет
3. борилачки спортови
4. спортови на води
5. шах
6. одбојка
7. кошарка
8. стони тенис
9. пикадо
10. јахање
11. остало

5 клубова
3 клуба
7 клубова
1 клуб
2 клуба
1 клуб
1 клуб
2 клуба
1 клуб
1 клуб
1 клуб

СПОРТСКИ КЛУБОВИ И СПОРТСКИ САВЕЗ
24 клуба са наше територије постижу изузетно квалитетне резултате и из године у годину напредују
у рангу такмичења како у појединачним тако и у колективним категоријама. Из године у годину
побољшава се спортска инфраструктура а доказ тога је долазак боксерске репрезентације Србије на
припреме у Жабаљ као и долазак веслачке репрезентације Србије на Стару Тису у Чуругу.
СПОРТСКИ САВЕЗ
Спортски савез општине Жабаљ основан је 03.03.2009.године.
Савез обавља задатке који су од заједничког интереса за спорт и који су од користи за његово
чланство а нарочито:
- заступа заједничке интересе чланова Савеза
- учествује у обезбеђивању услова за развој спорта у спортским гранама које негују чланови
Савеза
- организује и пружа стручну помоћ својим члановима
- организује иновацију знања кадрова у члановима Савеза, посебно стручних кадрова
- ради на јачању спортског морала и спортског духа
- подстиче рад својих чланова
- остварује спортску сарадњу у земљи и иностранству
- обезбеђује и организује функционисање јединственог информационог система
- афирмише школски и рекреативни спорт
- усклађује програме чланова Савеза који се финансирају из буџета општине Жабаљ
Спортски савез општине Жабаљ члан је Спортског савеза Србије и Спортског савеза Војводине.
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ЧЛАНСТВО У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА
Спортски савез општине Жабаљ је у 2014.години покренуо акцију прикупљања и евидентирања
свих такмичара који су чланови клубова припадника Спортског савеза општине Жабаљ. На
званичној интернет сајту Спортског савеза општине Жабаљ могу се видети сви клубови чланови
спортског савеза са евиденцијом свих својих регистрованих такмичарских и помажућих
чланова. По садашњој евиденцији у 24 клуба има око 1000 регистрованих такмичара.
Највећи број регистрованих спортиста је у категорији испод 14 година.
Посматрајући по спортовима највећа масовност је у фудбалу и рукомету а у последње време и у
женској одбојци. У погледу полних разлика око 70% су спортисти а 30% су спортисткиње.
Највећи проблем представља несзразмеран број регистрованих спортиста у односу на место
пребивалишта. Највећи број такмичара регистрован је у насељеном месту Жабаљ и Чуруг а
најмањи у Ђурђеву и Госпођинцима.
ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ
Спортисти са територије општине Жабаљ су без обзира што смо релативно мала средина
постизали и постижу врхунске резултате. ОРК ЖСК Жабаљ члан је Прве лиге Србије за
мушкарце (трећи степен такмичења) , ЖРК „Жеља“ Жабаљ изборио је пласман у Другу
рукоменту лигу за жене , док је РК „Хајдук“ из Чуруга дуго годишњи члан друге рукометне
лиге за мушкарце . ОК „Волеј“ Жабаљ изборио је пласман у Другу републичку одбојкашку лигу
за жене (трећи степен такмичења) . Чланови Боксерског клуба „Шајкаши“ у женској
конкуренцији првакиња је Европе и Вице шампион света и Марија Павлов првак Европе,
Матовић Милена треће место на светоском и европском првенству у боксу, чланови Весклачког
клуба „Чуруг“ из Чуруга освојили су КУП Војводине и други су на Балкану, ФК ЖСК Жабаљ
пласирао се у војвођанску лигу где заузима прво место, кошаркаши ОШ „Милош Црњански“
освајачи су злате медаље на СОШОВ у 2014.године, Љиљана Јошић је вицешампион у веслању,
Урош Богојевић вице шампион света у кик боксу, Влада Тонтић првак Србије у веслању, Јована
Станивук првак Србије веслање, Милан Осадковски освајач златне војвођанске рукавице у
боксу, Драган Апић европски јуниорски првак у кошарци, Немања Тохољ светски јуниорски
првак у ватерполу...
Све горе наведене спортисте општине Жабаљ мотивише и награђује за постигнуте резултате на
домаћим и међународним такмичењима са стипендијама и традиционалним годишњим
наградама Спортског савеза општине Жабаљ. Као и посебним наградама од Председника
општине и Митровданским наградама за дан општине .
КАДРОВИ У ВРХУНСКОМ И КВАЛИТЕТНОМ СПОРТУ
Под стручним усавршавањем, у смислу Закона о спорту, подразумева се стицање знања и
вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану едукацију током радном века, као и
учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима.
Спортски савез општине Жабаљ у претходних неколико година у свом Плану рада и
финансијском плану обезбедио је средства за школовање тренера на територији општине
Жабаљ. Преко 20 полазника успешно је завршило школовање и тренутно раде у клобовима са
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наше територије. То је пракса са којом ћемо наставити и у наредном периоду. Неколико пута је
вршен инспекцијски надзор клубова са наше територије и сви су позитивно оцењени уз мање
недостатке које ћемо сви заједно отклањати у наредном периоду.
ФИНАНСИРАЊЕ И СПОРТСКИ КЛУБОВИ У ВРХУНСКОМ И
КВАЛИТЕТНОМ СПОРТУ
Уређење финансирања спорта је једна од најважнијих ставки у републичкој стратегији, јер је без
финансирања немогуће обезбедити ни материјално-техничке услове за развој спорта, али ни
мотивисати и задржати спортске раднике и саме спортисте у нашој општини и држави.
Општина Жабаљ према финансијском плану за 2015.годину за финансирање спорта издвојила је
16.000.000,00 динара. Финансирање клубова врши се преко Спортског савеза општине Жабаљ
по јасно утврђеним критеријумима и правилницима за прерасподелу средстава. Критеријуми и
правилници Спортског савеза општине Жабаљ су високо оцењени од стране кровних
институција као што су Покрајински секретаријат за спорт и омладину...
Део буџета намењен за спорт сваке године наменски се опредељује и за пројекте за особе са
инвалидитетом, деце са сметњама у развоју, школски спорт (лекарски прегледи, трошкови
превоза, пројекти из области школског спорта – спорт у школе бесплатно) спорт за све и
многобројне међународне и локалне спортске манифестације од значаја за општину Жабаљ.
УЧЕШЋЕ ЖЕНА У СПОРТУ
У погледу полних разлика у општини Жабаљ око трећине укупног броја регистрованих
спортиста су спортисти. Резултати указују на нижи ниво учешћа жена у такмичарском спорту те
је важно креирати мере које би подстакле веће учешће спортисткиња, почевши од подстицања
учешћа већег броја ученица у школском спорту, у којем је такође приметан недовољан број
ученица које тренирају и учествују у такмичењима школског спорта.
На основу ове анализе неопходно је утврдити стратегију која се односи на мере за повећање
учешћа жена у спорту генерално. Добри примери праксе у нашој општини су ОК Жабаљ волеј
са преко 130 регистрованих такмичарки, ОРК „Жеља“ Жабаљ бесплатна школа рукомета за
девојчице...
СПОРТ И ТУРИЗАМ
У модерном свету незамисливо је раздвајати ова два појма. У нашој општини поготово треба
обратити пажњу на повећање искоришћености капацитета голф терена, Јегричке и Старе Тисе.
Општина Жабаљ има веома повољан географски положај са природним ресурсима, добро
организоване клубове, солидну инфраструктуру и све то треба искористити за организацију
већих спортских манифестација.
Такође у спортски туризам , подразумева и организацију Покрајинских , Републичких
првенстава и међународних турнира . Као што су досада успешно организовни у Општине
Жабаљ следеће манифестације : Војвођанкса златна рукавица у боксу , Међународни
одбојкашки турнир „Жабаљски дани „ за сениорке , Међународни рукометни турнир „Растимо „
, Појединачно првенство Србије у каретеу , Појединачно првенство Војводине у боксу , итд ....
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ШКОЛСКИ СПОРТ
Закон о спорту (2011) у члану 143. на следећи начин дефинише школски спорт „Школски спорт,
у смислу овог закона, обухвата организоване наставне и ваннаставне спортске активности у
области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења која се
спроводе у оквиру школског система у складу са наставним планом и програмом, утврђеним у
складу са законом. У циљу побољшања реализације пројеката из области школског спорта
Покрајински секретаријат за спорт и омладину је израдио Стратегију развоја школског спорта
(2013.) „Физичко васпитање представља основу школског спорта. Школски спорт и школско
физичко васпитање су међусобно повезани многоструким и сложеним везама и међусобно се
допуњују, делећи заједничке темељне циљеве: допринос здрављу и складном развоју личности.
Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну базичне кретње, вештине и неопходна
знања, формирају позитивне ставове према физичкој активности и спорту, припремајући их за
активан начин живота. Бављење школским спортом омогућава деци и младима да кроз
такмичења различног нивоа унапреде своје моторичке компетенције, социјалне вештине и
самопоштовање и може да представља прелаза ка бављењу спортом у спортским клубовима,
оријентисаним на постизањем врхунског спортског резултата.“ Општина Жабаљ у Плану и
програму спортског савеза има наменски опредељене програме и средства за реализацију
пројеката из школског спорта. Општина Жабаљ превасходно обезбеђује услове за квалитетно
одржавање наставе физичког васпитања као и школских и општинских такмичења. Пројекат
„Спорт у школе бесплатно“ који се реализује у сарадњи са Савезом за школски спорт Србије
показао је изузетне резултате. У четири основне школе овај Пројекат обухвата преко 200 деце
од првог до четвртог разреда, и реализују га професори ДИФ-а без сталног запослења. Приметан
је релативно мали број секција и што је можда још већи проблем недостатак континуитета у
њиховом раду. Такође треба поправити материјално техничке услове нарочито у Госпођинцима
и Чуругу. Спортски савез општине Жабаљ обезбеђује лекарске прегледе за све учеснике:
школских, општинских, окружних такмичења као и превоз за горе наведено.
СПОРТ ЗА СВЕ И СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Спортски савез општине Жабаљ од свој оснивања 2009.године у свом Плану рада и
Финансијском плану има наменски обезбеђена средства за реализацију пројеката рекреативног
спорта (спорт за све) као и за особе са инвалидитетом и за децу са сметњама у развоју.
Бављење спортом мора бити хуману, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са
природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво,
одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно
свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен
евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
У члану 4. Закона о спорту истиче се да свако има право да се бави спортом. Редовна физичка
активност је основ за очување и унапређење здравља, а спорт за све препознају као основно
средство у реализцији тих циљева. Јавно здравствене активности у циљу промоције здравих
стилова живота и пружања могућности свим грађанима да се баве спортским активностима,
један је од приоритетних задатака сваке државе, те о локалне самоуправе. Недовољна физичка
активност директно утиче на смањивавање физичке способности, а тиме и на смањивање радне
способности и способности за обављање свакодневних животних обавеза, али и способности за
уживање у разноврсним активностима слободног времена. Спорт за све општине Жабаљ на
нивоу општине организује неколико пројеката као што су: игре без граница (деца са сметњама у
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развоју, такмичење у пикаду, стоном тенису особа са инвалидитетом као и пројекат за децу са
сметњама у развоју који се реализује током целе године...
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Током израде Стратегије развоја општине Жабаљ у делу за спорт направљена је база података као и
детаљна анализа свих спортских објеката на територији наше општине. Стање спортске
инфраструктуре представљено је у табели:
Табела 1.
Терени
Место

Спортска хала

Жабаљ

МЗ
Жабаљ1200 гледалаца
са малом салом
и
свим
пратећим
објектима.
Кости основна
и
средња
школа а
у
вечерњим
часовима
9
клубова.
Реализује се и
пројекат
школски
спортбесплатно.
Проблеми:
-прокишњава
кров
-недовољни
капацитети за
све
заинтересоване
-потребна
гимнастичка
опрема
Основна школа
нова градња у
склопу
нове
школе-све под
кровом.
Треба
обезбедити
значајна
средства
за

Чуруг

Фискултурна
сала

Велики
стадион
фудбал
Основна школа Основна
ФК ЖСК –
сала-Партизан
школа:1.коашрка
Велики
око 170м2
шки тартан
стадион
са
Користе
Рукометни бетон
помоћним
борилачки
Средња
школа тереном
у
спортови-4
1.коашркашки
претходном
клуба
тартан
периоду
2012.
МЗ
Жабаљ
2 комплетно са
реновирана и у кошаркашка
рестораном
одличном
1 рукометни
доведен
у
стању.Користи
1 одбојкашки
одлучно
се
и
за
стање.
рекреативце
Проблеми:Урад
ити
нови
санитарни чвор
и
веће
свлачионице

Основна школа
сала у солидном
стању. Потребно
редовно
одржавање
и
гимнастичка
опрема

Отворени терени

Основна школа
1 Пич терен
2
Рукометни
терен
2013.генерално
сређен нов асфалт
трибине
и
реновиране
свлачионице.

ФК Хајдук –
велики
стадион
са
помоћним
тереном
у
одлоучном
стању
у
2012.реновира
не

Остало
Постоји
хиподром
власништво
Коњичког
клубаодличан.
Потребно
урадити
неколико
алетернативн
их терена на
рубовима
насеља.
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завршетак
радова.
Основна школа
мини
хала
прима око 300
гледалаца,
комплетно
завршена
2010.године у
одличном
стању и са
свом пратећом
инфраструктур
ом и опремом.

Основна
школа-мини
хала примаће
око
500
гледалаца.
Радови
при
крају
2013.
године
Недостаје 5-7
милиона
динара да се
комплетно
заврши
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свлачионице.
МЗ Ђурђево
1 кошаркашки
1 окбојкашки
1 рукометни
У солидном стању
свлачионице
у
јако лошем стању
Проблеми:
власнички односи

ФК
Бачка
.велики
стадион
са
помоћним
тереном
и
рестораном у
одлучном
стању 2013.
реновиране
свлачиноце.
Проблеми: не
постоје
адекватне
трибине
и
проблем
са
власничким
односима.
МЗ Госпођинци
ФК Јединство
1 рукометни
–
велики
1 кошаркашки
стадион без
1 одбојкашки
помоћног
у солидном стању терена
у
треба
средити солидном
свлачионице.
стању.
Завршен зид
око стадиона
и
сређене
трибине
са
наткривањем
2013.урађена
заштитна
жица
иза
голова.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

Све локалне самоуправе на територији Републике Србије дужне су да израде програме развоја
спорта на локалном нивоу у које морају бити инкорпорирани приоритети које је дефинисала
Национална стратегија развоја спорта 2014.-2018.године. Према Стратетији развоја Србије,
дефинисани су следећи приоритети:
- развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт,
- повећање обухвата бављења грађана спортом, кроз развој и унапређење спортске рекреације,
- развој и унапређење врхунског спорта,
- развој и унапређење спортске инфраструктуре
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ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
У складу са приоритетима који су садржани у Националној стратегији развоја спорта Републике
Србије приориетети програма развоја спорта у општини Жабаљ за период 2015.-2018. су:
1. спорт за све – рекреативне активности грађана и спорт грађана са инвалидитетом;
2. школски спорт;
3. спортска инфраструктура;
4. квалитетни и врхунски спорт и подршка спортским организацијама.
СПОРТ ЗА СВЕ – РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ГРАЂАНА И СПОРТ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
ОПШТИ ЦИЉ: Повећан број становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и
старих у рекреативном бављењу спортом
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
1. Повећање броја реализације прогамских активности спорта за све општине Жабаљ
2. Побољшање спортске инфраструктуре и материјално техничких услова за рекреацију у циљу
доступности свих грађана
3. Вршити едукације и јачање свести у важности редовне физичке активности
4. Поваћање пројеката за особе са инвалидитетом
ПРОГРАМ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: СПОРТ ЗА СВЕ
- обезбеђивање лекарске контроле за учеснике свих програма из области Спорт за све
- изградња и одржавање постојећих јавних вежбалишта и терена на отвореном
- опремање објеката за рекреативно бављење спортом, спортским справама и реквизитима
- раднички спорт имплементирати у Спорт за све као и све њихове програме и активности
- стручно усавршавање људских ресурса који баве реализацијом програма за особе са
инвалидитетом
- обезбеђивање прилаза свим спортским објектима за особе са инвалидитетом
- укључивање месних заједница у организовању такмичарских програма у Спорт за све
- обезбеђивање приступа просторима за сталне спортско-рекреативне програме за све узрасте
ШКОЛСКИ СПОРТ
ОПШТИ ЦИЉ: побољшање реализације пројеката школског спорта на територији општине Жабаљ
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
1. Неговање културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања
различитности код деце и младих, на спортских теренима и ван њих;
2. Креирање услова за веће учешће деце и младих у школском спорту;
3. Побољшати партнерства са републичким министарствима и покрајинским секретаријатом
ради побољшања материјано техничких услова за реализацију школског спорта на
територији општине Жабаљ;
4. Подршка локалне самоуправе у реализацији и унапређењу прешколског и школског спорта;
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ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ШКОЛСКИ СПОРТ
-

-

У партнерским пројектима реализовати изградњу, санацију и адаптације затворених и
отворених спортских обејката намењених за реализацију наставе физичког васпитања и
ваннаставних активности у оквиру школског спорта;
Путем локалне самоуправе опремати школе справама и реквизитима према претходно
утврђеним приоритетима;
Наставити реализацију пројекта Спорт у школе бесплатно и повећати број секција;
Подстицање пуноправног учествовања ученика са сметњама у развоју;
Планирање програма предшколског спорта;
СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ОПШТИ ЦИЉ: Побољшање услова за квалитетно спровођење спортских активности, које
подразумева обезбеђивање квалитетног одржавања, изградњу и коришћење спортске
инфраструктуре у општини Жабаљ.
1. Редовно одржавати постојећу базу података о постојећој инфраструктури у општини Жабаљ;
2. Утврђивање реалног стања спортских обејката у односу на стандарде;
3. Формирање установе Спортски објекти општине Жабаљ који ће израдити конкретне планове
и критеријуме за одржавање, изградњу и коришћење спортских објеката;
4. Изградња, реконструкција и обнављање спортских обејката на територији општине Жабаљ;
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН
- Редовно одржавање постојеће базе података о спортским објекатима на територији општине
Жабаљ;
- Партнерство у објектима усмерених на ИПА Фондове;
- Јавна установа Спортски објекти општине Жабаљ да изради краткорочне и дугорочне
финансијске планове за изградњу, адаптацију и одржавање спортских објеката на територији
наше општине;
- Реализовати програм адаптације, реконструкције и изградње спортских објеката;
КВАЛИТЕТАН И ВРХУНСКИ СПОРТ
ОПШТИ ЦИЉ: Побољшавање услова за даљи развој врхунског и квалитетног спорта у општини
Жабаљ.
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
1. Повећање броја стручњака и унапређање капацитета стручног рада у области врхунског и
квалитетног спорта;
2. Подршка развоја спортиста до врхунског резултата;
3. Унапређење система финансирања у врхунском и квалитетном спорту;
4. Здравствена заштита спортиста;
5. Побољшање услова за тренирање и такмичења, адаптацију и изградњу спортских објеката;
6. Одређивање приоритета финансирања спорта на нивоу општине;
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТАН СПОРТ
-

Унапређење система финансијског планирања у систему такмичарски спорт;
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Наставити издвајање већег процента буџетског издвајања за област спорта и у складу са
могућностима повећавати га за сваку наредну годину;
Утврђивање критеријума за издвајање клубова – спортова који имају важност и посебан
значај за општину Жабаљ;
Унапређење модела подршке за спортисте млађих категорија кроз стипендирање и друге
начине награђивања;
Организовање и креирање посебних програма за млађе категорије;
Организовање годишњих скупова и конференција;
Посебан подстицај за спортске клубове и развој спортских програма у местима где је спорт
на нижем нивоу;
Унапређење услова за развој спортиста са инвалидитгетом за учешће и постизање резултата
у квалитетном и врхунском спорту;
Обезбеђивање спортског лекара на територији општине Жабаљ за обавезне периодичне
прегледе спортиста, ученика у школским такмичењима и учесника такмичења у радничком
спорту и рекреативаца.
ТАБЕЛА 1.
Спорт за све – рекреативне активности грађана и
спорт грађана са инвалидитетом

ОПШТИ ЦИЉ: Повећан број становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и
старих у рекреативном бављењу спортом
ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстицање и јачање свести становништва о важности редовне физичке
активности
АКТИВНОСТ
МЕРЕ/ЗАДАЦ ИНДИКАТОР
ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРС
И
И
И
ИНСТИТУЦИЈ АКТИВНОСТ И
АКТИВНОСТ
А
И
И
И ПАРТНЕРИ
Популаризациј На ВЕБ
Активан ВЕБ
Спортски савез
2015.-2018.
Буџет
а и медијска
страници
сајт
општине
промоција у
Спортског
Жабаљ, локална
циљу
савеза општине Одржане
самоуправа,
популаризације Жабаљ
трибине и
спорт за све
редовне
промовисати
дебате
општине
физичке
програме
Жабаљ,
активности у
рекреативног
Акциони план
канцеларија за
функцији
спорта
канцеларије за младе, спортски
здравља
младе има
клубови и
Организација
предвиђене
удружења
трибина и
спортске
дебата о
рекреативне
редовној
активности
физичкој
активности и
зрављу.
Укључивање
канцеларије за

18.12.2015.

Обезбеђивање
спортских
простора и
објеката за
реализацију
активности
спорта за све

Службени лист општине Жабаљ
младе
Изградња,
одржавање
постојећих
спортских
објеката и
терена на
територији
општине
Жабаљ.
Опремање
спортским
реквизитима

Унапређење
услова за
развој спорта
за особе са
инвалидитетом
, за учешћа и
постизање
резултата на
такмичењу
Спровођење
спортскорекреативних
програма који
промовишу и
унапређују
здравље код
становника
свих узраста

Обезбеђивање
спортске
инфраструктур
е за наменско
реализовање
пројеката из
рекреативног
програма
Укључивање
свих
релевантих
чинилаца у
спорту за особе
са
инвалидитетом
на локалном
нивоу
Повећање
организовања
програма из
области
спортске
рекреације и
радничког
спорта
Организовање
једнодневних,
месечних и
вишемесечних
програма
масовне
рекреације

Број
изграђених и
адаптираних
објеката
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Локална
самоуправа,
Спортски савез
општине
Жабаљ,
Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину,
Министарство
омладине и
спорта

2015.-2018.

Буџет

Значајно
поправљени
услови за
развој спорта
особа са
инвалидитетом
у спортским
активностима

Локална
самоуправа,
Спортски савез,
Спорт за све,
удружења

2015.-2018.

Буџет

Број програма
који су
покренути,
број учесника у
програму

Локална
самоуправе,
Спорт за све
општине Жабаљ

2015.-2018.

Буџет

Обезбеђена
опрема и
реквизити
Израђен план о
наменском
коришћењу
спортске
инфраструктур
е у рекреативне
сврхе
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Табела 2.
Школски спорт
ОПШТИ ЦИЉ: Побољшање реализације пројеката школског спорта на територији општине Жабаљ
ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшање свих релевантних услова за веће учешће деце и младих у школском
спорту
АКТИВНОС
ТИ

МЕРЕ/ЗАДАЦ
И

ИНДИКАТОР
И
АКТИВНОСТ
И

ОДГОВОРН
А
ИНСТИТУЦ
ИЈА
И
ПАРТНЕРИ
Повећање
Извршити
Извештај о
Локална
броја
анкете о
заинтересовано самоуправа,
пројеката у
интересима и
сти деце у вези Спортски
оквиру
потребама деце спортских
савез
школксог
као и
активности
општине
спорта
заинтересовано
Жабаљ и
сти у вези
Основано
спорт за све
спортских
удружење
општине
активности
педагога,
Жабаљ
професора
Осивање
физичке
удружења
наставе на
педагога,
територији
професора
општине
физичке
Жабаљ
наставе на
територији
Реализован
општине
пројекат
Жабаљ
„Спорт у
школе
Наставити са
бесплатно“ за
реализацијом
ученике 1-4
пројекта
разреда
„Спорт у
основних
школе
школа
бесплатно“ од
1-4 разреда у
све четири
школе наше
општине
Обезбеђивањ Направити
Обезбеђени
Локална
е бољих
приоритете и
услови за
самоуправа,

РОКОВИ
АКТИВНОС
ТИ

РЕСУРСИ

2015.-2018.

Буџет

2015.-2018.

Буџет СО,
покрајина,републ
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материјално
техничких
услова у
свим
школама за
бављење и
реализацију
школских
програма и
ваннаставни
х активности

извештаје о
постојећим
потребама

несметано
одржавање
наставе
физичког
васпитања и
ваннаставних
активности

Унапређење
културе
спортског
понашања,
фер-плеја,
сарадње,
толеранције
и поштовање
различитост
и код деце и
младих на
спортских
теренима и
око њих

Укључивање
локалне
заједнице на
свим нивоима
на локалу у
промоцију
неговања
културе
спортског
понашања, фер
плеја, сарадње,
толеранције и
поштовање
различитости
код деце и
младих на
спортским
теренима и око
њих уз
медијско
праћење

Број
различитих
институција,
медија и
организациј
које су активно
укључени у
промоцију
вредности
Број
укључених
ученика са
сметњама у
развоју у
школски спорт
у различитим
улогама

број 29

Спортски
савез,
Покрајински
секретаријат
за спорт и
омладину,
Министарств
о омладине и
спорта и ИПА
и други
програми
прекограничн
е сарадње
Локална
2015.-2018.
самоуправа,
Спортски
савез
општине
Жабаљ, спорт
за све,
локални и
други медији,
школе,
спортски
клубови
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ика, ЕУ фондови

Буџет

Подстицање
пуноправног
учествовања
ученика са
сметњама у
развоју у
школском
спорту
Табела 3.
Спортска инфраструктура
ОПШТИ ЦИЉ: Побољшање услова за квалитетно спровођење спортских активности, које
подразумева обезбеђивање квалитетног одржавања, изградњу и коришћење спортске
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инфраструктуре у општини Жабаљ.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Редовно одржавање базе података спортске инфраструктуре на територији
општине Жабаљ
АКТИВНОСТ МЕРЕ/ЗАДАЦ ИНДИКАТОР ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
И
И
И
ИНСТИТУЦИЈ АКТИВНОСТ
АКТИВНОСТ А
И
И
И ПАРТНЕРИ
Завршетак
Реализовати
Изграђена
Локална
2017.
Буџет СО
спортске сале
програм
спортска сала
самоуправа,
Жабаљ,
у
изградње
у
Влада АПВ
Влада АПВ
Госпођинцима спортске сале у Госпођинцима
Госпођинцима
Изградња
Реализовати
Изграђена
Локална
2016—2018.
Буџет и
стазе за
програм
стаза за
самоуправа,
други
веслаче у
изградње стазе веслаче у
Покрајински
извори
Чуругу-Стара за веслаче
Чуругу –
секретаријат за
финансирањ
Тиса
Стара Тиса
спорт и
а
омладину,
Министарство
омладине и
спорта
Опремање
Партнерство у Опремљени
Локална
2016.-2018.
Буџет и
школских
опремању и
школских
самоуправа,
други
спортских
реконструкциј спортски
Покрајински
извори
објеката и
и спортских
терени и
секретаријат за
финансирањ
терена
објеката према објекти
спорт и
а
преходно
омладину,
утврђеним
Министарство
приоритетима
омладине и
спорта
Направити
Легализовати
Легализовани Локална
2016.-2018.
Буџет и
анализу о
све спортске
сви спортски
самоуправа,
други
легалности
објекте на
објекти на
релевантне
извори
свих
тереиторији
територији
институције
финансирањ
спортских
општине
општине
а
објеката на
Жабаљ
Жабаљ
територији
општине
Жабаљ
Осивање јавне Основати јавну Основана
Локална
2015.-2018.
Буџет и
установе,
установу,
јавна установа, самоуправа,
други
спортски
спортски
спортски
Спортски савез
извори
објекти
објекти
објекти
општине
финансирањ
општине
општине
општине
Жабаљ
а
Жабаљ
Жабаљ и
Жабаљ
направити
квалитетне

18.12.2015.

Изградња
трибина на
великом
стадиону у
Ђурђеву и
реконструкциј
а стадиона за
мале спортове
и изградња
терена у
оквиру
основне школе
за спортске
активности
Изградња
бициклистичке
стазе ЖабаљЂурђево

Службени лист општине Жабаљ
програме у
вези
коришћења
одржавања и
изградње
спортске
инфраструктур
е на територији
општине
Жабаљ
Реализовати
програм
изградње
трибина на
великом
стадиону и
реконструисат
и мали стадион
у Ђурђеву
Откупити
земљиште и
спремити
пројектну
документацију
Спремити
пројектну
документацију
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Изграђене
трибине на
великом
стадиону и
завршена
реконструкциј
а малог
стадиона
Откупљено
земљиште и
урађена
пројектна
документација

Локална
самоуправа,
Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину,
Министарство
омладине и
спорта
ИПА фондови

2016.-2018.

Буџет и
други
извори
финансирањ
а

Завршена
пројектна
документација

Локална
самоуправа,
Покрајински
секретаријат за
спорт и
омладину,
Министарство
омладине и
спорта
ИПА фондови

2016.-2018.

Буџет и
други извори
финансирања

Табела 4.
Квалитетни и врхунски спорт и подршка спортским организацијама.
ОПШТИ ЦИЉ: Побољшавање услова за даљи развој врхунског и квалитетног спорта у општини
Жабаљ.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање буџетског издвајања за спортску делатности и подршка развоју
спортиста до врхунског резултата
АКТИВНОСТ
И

МЕРЕ/ЗАДАЦ
И

Повећање

Унапредити

ИНДИКАТОР
И
АКТИВНОСТ
И
Стипенцирани

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈ
А
И ПАРТНЕРИ
Локална

РОКОВИ
АКТИВНОСТ
И

РЕСУРС
И

2015.-2018.

Буџет

18.12.2015.
улагања у
развој спорта
млађих
категорија
ради стварања
широке
квлитативне
основе као
услова даљег
напретка у
такмичарском
и врхунском
спорту у
општини
Жабаљ

Службени лист општине Жабаљ
подршку
спортиста
млађих
категорија кроз
стипендирање
и други начине
награђивања

Са гранским
савезима
успоставити
сарадњу у вези
укључивања
млађих
категорија у
редован систем
такмичења
Унапређење
Покренути
система
иницијативу
финансијског
код локалне
планирања
самоуправе о
такмичарског и већем
врхунског
издвајању
спорта и
буџетских
суфинансирањ средстава за:
е активности
услуге
спортских
рекреације и
организација
спорта
Унапређење и
Креирати
праћење
евиденцију
људских
свих
ресурса у
лиценцираних
такмичарском
тренера на
спорту у
територији
општини
општине
Жабаљ
Жабаљ
Стручно
усавршавање и
лиценцирање
тренера на
територији
општине
Жабаљ
Израдити
систем
контроле
спортских

и награђени
успешни
спортисти
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самоуправа,
Спортски савез,
клубови

Клубови са
територије
општине
Жабаљ имају у
редовном
систему
такмичења
пионире и
омладинце

Буџет за
2016.годину за
услуге
рекреације и
спорта увећан
у односу на
2015.годину

Локална
самоуправа,
Спортски савез
општине Жабаљ

2016.-2018.

Буџет

Број
лиценцираних
тренера

Локална
самоуправа,
Спортски савез,
спортски
клубови

2015.-2018.

Буџет

Број тренера
који су
завршили
усавршавање и
лиценцирање

Локална
самоуправа,
Спортски савез,
Завод за спорт и
медицину
спорта

2015.-2018.

Буџет

Формирано
тело за
праћење рада
спортских

Локална
самоуправа,
Спортски савез
општине Жабаљ

2015.-2018.

Буџет
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клубова

Успостављање
сарадње
између области
туризма и
спорта

Промоција и
развој
спортског
туризма у
општини
Жабаљ од
стране локалне
самоуправе и
успешних
спортских
клубова
Значајније
Наменски
укључивање
определити
локалне
средства у
самоуправе у
буџету за спорт
финансирање и за пројекте
реализацију
особа са
програмских
инвалидитетом
активности
и деце са
спорта особа са сметњама у
инвалидитетом развоју
и деце са
сметњама у
Обезбеђивање
развоју
прилаза свих
спортским
објектима

клубова на
територији
општине
Жабаљ
Број одржаних
припрема и
других
спортских
манифестација

Наменски
опредељена
средства у
буџету спорта
за све у вези
пројеката
особа са
инвалидитетом
и деце са
сметњама у
развоју

број 29

страна 257

Локална
самоуправа,
медији ,
спортски
клубови,
туристичке
организације,
угоститељски
објекти

2015.-2018.

Буџет

Локална
самоуправа

2016.-2018.

Буџет

Обезбеђени
прилази
особама са
инвалидитетом

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:011-15/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 6, а у вези са чланом 4. Закона о начину одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“ бр. 68/2015) и члана 139. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине на 28. седници, дана 18.12.
2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.
годину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 101/2015) oдређено је да је 256 максималан број
запослених на неодређено време у 2015. години у систему локалне самоуправе у општини Жабаљ.
2. Систем локалне самоуправе у општини Жабаљ, у смислу члана 2. став 5. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору чине органи општине Жабаљ, јавне службе,
јавна предузећа и друге организације које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања
података о запосленима у Регистар, односно чије се зараде финансирају из буџета локалне самоуправе (у
даљем тексту: организациони облик).
р.бр.

3. Максималан број запослених на неодређено време је у:
назив организационог облика

Општинска управа
Месна заједница Госпођинци
Месна заједница Ђурђево
Месна заједница Жабаљ
Месна заједница Чуруг
Предшколска установа „Детињство“ Жабаљ
Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ Жабаљ
Јавна установа „Спортски објекти“ Жабаљ у оснивању
Туристичка организација општине Жабаљ
Канцеларија за инклузију Рома
Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путну привреду,
комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ
12. Јавно комунално предузеће „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ
13. Јавно комунално предузеће „Услуге и одржавање“ Жабаљ
14. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ
15. Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“
Жабаљ
УКУПНО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

максималан број
запослених на
неодређено
време за 2015.
86
1
1
1
1
45,5
12
14
4
2
7
21
26
30
4,5
256

4. У оквиру максималног броја запослених одређеног у тачки 3. ове одлуке, сваки организациони
облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђена средства за
плате, односно зараде.

18.12.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 29

страна 259

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на званичној интернет страници
општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-132/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на трећу измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и
одржавање“ за 2015. годину који је усвојен на 21. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Услуге и одржавање“ одржаној дана 30.11.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-152/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ за 2015.
годину који је усвојен на 17. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ одржаној
дана 07.12.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-153/2015-I
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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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на трећу измену Програма пословања Јавног предузећа „Развој“ за 2015. годину који је
усвојен на седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Развој“ одржане дана 04.12.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-154/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ за 2016.
годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и
одржавање“одржаној дана 30.11.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-155/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Развој“ Жабаљ за 2016. годину који је усвојен
на седници Надзорног одбора Јавног предузећа „ Развој“ Жабаљ одржаној дана 14.12.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-156/2015-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 28. седници одржаној дана 15.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ за 2016.
годину који је усвојен на 17. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине
Жабаљ“ одржаној дана 10.12.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-157/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ за 2016. годину
који је усвојен на 16. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ одржаној
дана 30.11.2015. године.
2.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-158/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм рада Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ за 2016.
годину који је усвојен на седници Управног одбора Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“
Жабаљ одржаној дана 05.11.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-159/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015.године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације општине Жабаљ за 2016. годину који је
усвојен на седници Управног одбора Туристичке организације општине Жабаљ одржаној дана 07.12.2015.
године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-160/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ за 2016. годину који је
усвојен на 29. седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине одржаној дана 10.12.2015.
године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-161/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програма рада Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине
Жабаљ за 2016. годину који је усвојен на 15.седници Управног одбора Фонда за развој предузетништва и
прекограничну сарадњу општине Жабаљ одржаној дана 10.12.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-162/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015.године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм рада Месне заједнице Жабаљ за 2016. годину дел. број 150/2015 од
09.12.2015. године
2.
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Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-163/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм рада Месне заједнице Чуруг за 2016. годину који је усвојен на 32. седници
Савета месне заједнице одржаној дана 11.12.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-164/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм рада Месне заједнице Ђурђево за 2016. годину који је усвојен на 46.
седници Савета месне заједнице одржаној дана 10.12.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-165/2015-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 28. седници одржаној дана 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм рада Месне заједнице Госпођинци за 2016. годину који је усвојен на 66
.седници Савета месне заједнице одржаној дана 10.12.2015. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:022-166/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине на 28. седници, дана 18.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“
Жабаљ за 2014. годину на седници одржаној 26.03.2015. године, под бројем 125-3/2015.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-133/2015-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007 ) и члана 50. став 4. Пословника Скупштине општина Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“
број 16/13 – пречишћен текст и 15/14), Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној дана
18.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Општинског већа
Утврђује се да даном доношења овог решења
Општинског већа пре времена на које је изабран.

1.
Стевану Славнићу из Чуруга, престаје мандат члана

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-28/2015-I

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

На основу члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број
129/07) и члана 39. тачка 15. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној 18.12.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
о избору чланa Општинског већа
1.
За члана Општинског већа општине Жабаљ изабран је Витомир Лисица из Жабља.
2.
Именовани почиње са обављањем функције члана Општинског већа даном доношења овог решења.
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.

Број: 02-1-29/15-I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12)
Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној 18.12.2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
ЗА 2013, 2014. И 2015. ГОДИНУ
1.
Разрешава се Комисија за израду предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Жабаљ за 2013, 2014. и 2015. годину у следећем саставу:
1.дипл. ветеринар Владимир Чонкић, члан Општинског већа-председник,
2. дипл. правник Петар Самоловац, Општинска управа - заменик председник,
3.Слободан Татарски, геометар - члан
4. Јелена Вујков, Општинска управа – члан,
5. Радивоје Миладић –члан.
6. Драган Ресановић машински техничар из Жабља – члан,
7. Горан Николин, дипл. инжењер информатике – члан и
8. Снежана Татарски – члан,
Дужности секретара разрешава се Марија Тодоровић, дужности заменика секретара Љиљана Узелац а
дужности техничког секретара Снежана Милаковић.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 02-1-23/15-I

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

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12)
Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној 18.12.2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
1.
Образује се Комисија за израду предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Жабаљ за 2016. годину (у даљем тексту: Комисија).
2.
Комисију чине председник, заменик председника и шест 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.
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У Комисију се именују:
1. дипл. ветеринар Владимир Чонкић, члан Општинског већа-председник,
2. дипл. правник Петар Самоловац, Општинска управа - заменик председник,
3. Слободан Татарски, геометар, - члан

4. Јелена Вујков, Општинска управа – члан,
5. Радивоје Миладић –члан.
6. Драган Ресановић, машински техничар из Жабља – члан.
7. Горан Николин, дипл. инжењер информатике – члан и
8. Снежана Татарски – члан.
За секретара Комисије именује се Марија Тодоровић, а за заменика секретара Љиљана Узелац.
За техничког секретара Комисије именује се Снежана Милаковић.
4.
Задатак Комисије је да изради предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у општини Жабаљ за 2016. годину (у даљем тексту: предлог Програма), којим ће се утврдити:
- врста и обим радова које треба извршити,
- динамика извођења предвиђених радова и улагања средстава,
- подаци који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у општини Жабаљ.
5.
Комисија је у обавези да предлог Програма изради и достави Скупштини општине на доношење.
6.
Посебним актом Председника општине утврђује се право на накнаду за рад и висина накнаде за рад
председника, заменика председника и чланова Комисије.
7.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 02-1-22/15-I

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

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној 18.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1.
Петар Самоловац се разрешава дужности секретара Општинског штаба за ванредне ситуације.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-25/15-I

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

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној 18.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1.
За секретара Општинског штаба за ванредне ситуације, на период до истека мандата Општинског штаба за
ванредне ситуације именује се Давор Шатара, запослен у Општинској управи Жабаљ на пословима цивилне
заштите.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-24/15-I

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

На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број
119/12) у вези са чланом 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11
и 8/12) Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној 18.12.2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА У ПРИВРЕМЕНОМ САСТАВУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
1.
За члана Комисије за именовања директора јавних предузећа (у даљем тексту: Комисија) у
привременом саставу, у својству представника Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ,
именује се Ивана Рајков – председник Надзорног одбора Јавног предузећа.
2.
Мандат члану Комисије у привременом саставу из тачке 1. овог решења траје до окончања поступка
именовања директора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ.
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
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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 28. седници одржаној 18.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
1. За директора Туристичке организације општине Жабаљ, именује се дипломирани географ - туризмолог
Марија Чупић, на мандатни период од четири године.
2. Ово решење без образложења објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
Поука о правном средству:

Против овог решења дозвољена је жалба
Основном суду у Новом Саду.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Број: 02-1-27/2015-I

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

р.б.

Назив акта

стр.

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

Одлука о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2015. годину
Одлука о буџету општине Жабаљ за 2016. годину
Одлука о такси превозу
Одлука о једнократној новчаној помоћи незапосленим трудницама на територији
општине Жабаљ
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ –
парцеле 781/2 и 782/2
Одлука о приступању изради измене Плана детаљне регулације за зграду општине,
предшколску установу и спортске терене у Жабљу
Одлука о условима и поступку за претварање права пречег закупа у право својине на
грађевинском земљишту
Одлука о измени и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима изабраних и
постављених лица, одборника и чланова радних тела у органима општине Жабаљ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити
Одлука о измени Одлуке о приступању изради измене Плана генералне регулације за
насеље Ђурђево
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Услуге и одржање“
Жабаљ
Одлука о усвајању Програма развоја спорта у општини Жабаљ за период 2015-2018.
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године
Решење о максималном броју запослених на неодређено време за 2015. годину
Решење о давању сагласности на трећу измену и допуну Годишњег програма пословања
ЈКП „Услуге и одржавање“ за 2015. годину
Решење о давању сагласности на трећу измену Годишњег програма пословања ЈКП
„Чистоћа“ за 2015. годину
Решење о давању сагласности на трећу измену Програма пословања ЈП „Развој“ Жабаљ
за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Услуге и одржавање“ за
2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Развој“ за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод општине Жабаљ“
Жабаљ за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за 2016.
годину
Решење о давању сагласности на Програм рада ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ за 2016.
годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Жабаљ за 2016.
годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој пољопривреде општине
Жабаљ за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој предузетништва и
прекограничну сарадњу општине Жабаљ за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Месне заједнице Жабаљ за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Месне заједнице Чуруг за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Месне заједнице Ђурђево за 2016.
годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Месне заједнице Госпођинци за 2016.
годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП „Услуге и одржавање“
Жабаљ за 2015. годину
Решење о разрешењу члана Општинског већа
Решење о избору члана Општинског већа
Решење о разрешењу Комисије за израду предлога Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Жабаљ за 2016. годину
Решење о именовању Комисије за израду предлога Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Жабаљ за 2016. годину
Решење о разрешењу секретара Штаба за ванредне ситуације
Решење о именовању секретара Штаба за ванредне ситуације
Решење о именовању члана у привременом саставу-представника ЈКП „Услуге и
одржавање“ Жабаљ у Комисији за именовање директора јавних предузећа
Решење о именовању директора Туристичке организације 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: 021/210 22 68
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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