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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 18 Жабаљ,  19.09.2014. Година 43 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 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 20. седници одржаној 19.09.2014.                                                       

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Жабаљ за 2014. годину („Службени лист општине Жабаљ“ број 28/2013, 

04/2014  и 10/2014), члан 2. мења се и гласи: 

 

„Члан 2. 

„Буџет општине Жабаљ за 2014. годину састоји се од: 

    A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

У 

ДИНАРИМА 

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и     пренета средства 

из претходних година       (7+8+3) 

796.695.816,00 

       1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7)                                                     724.985.453,24 

       1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (8)   

       1.3. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 71.710.362,76 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5+6) 796.695.816,00 

       2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)                                              762.276.992,00 

       2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5) 27.918.824,00 

       2.3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61)                  6.500.000,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)                   -65.210.362,76 
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УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+(92-62) -65.210.362,76 

    Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА                                                 

Неутрошена средства из претходне године                    71.710.362,76 

Издаци за отплату главнице (категорија 61)                         6.500.000,00 

   НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ                                                    65.210.362,76 

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

прихода и примања: 

Опис 

Економска 

класификација 

Буџет за 2014. 

годину 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   796.695.816,00 

1. Порески приходи 71 393.621.000,00 

1.1. Порез на доходак грађана 711 254.600.000,00 

1.2. Порез на имовину 713 84.101.000,00 

1.3. Порез на наслеђе и поклон 7133 2.100.000,00 

1.4. Порез на пренос апсолутних права 7134 27.000.000,00 

      

2. Непорески приходи   54.920.000,00 

2.1. Порез на добра и услуте 714 25.410.000,00 

2.2. Други порези 716 29.510.000,00 

      

3. Донације и трансфери   205.830.767,00 

Текуће донације и трансфери  732 5.000.000,00 

Tрансфери од других нивоа власти 733 200.830.767,00 

      

4. Приходи настали употребом јавних средстава   88.234.686,00 

Приходи од имовине 741 65.200.016,00 

Приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских  

корисника 742 19.769.670,00 
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Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 3.265.000,00 

      

5. Остали непорески приходи   37.299.000,24 

Мешовити и неодређени приходи 7451 35.000.000,00 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 7711 2.299.000,24 

      

6. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3 71.710.362,76 

 
Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   796.695.816,00 

Текући расходи: 4 762.276.992,00 

1. Расходи за запослене 41 174.670.710,00 

 - Плате и додаци запослених 411 135.166.814,00 

 - Социјални доприноси на терет послодавца 412 24.194.996,00 

 - Накнаде у натури 413 1.688.400,00 

 - Социјална давања запосленима 414 7.270.500,00 

 - Накнаде трошкова за запослене 415 2.726.000,00 

 - Награде запосленима и остали посебни расходи 416 3.624.000,00 

2. Коришћење услуга и роба 42 323.726.898,05 

 - Стални трошкови 421 52.983.371,00 

 - Трошкови путовања 422 4.630.000,00 

 - Услуге по уговору 423 96.470.141,24 

 - Специјализоване услуге 424 119.032.368,00 

 - Текуће поправке и одржавања 425 20.171.573,00 

 - Материјал 426 30.439.444,81 

3. Употреба основних средстава 43 45.000,00 

 - Употреба основних средстава 431 45.000,00 

4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 5.677.537,00 

 - Отплата домаћих камата 441 2.900.000,00 

 - Пратећи трошкови задуживања 444 2.777.537,00 

5. Субвенције 45 36.737.270,00 

 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 36.367.270,00 

 - Субвенције приватним предузећима 454 370.000,00 
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6. Дотације и трансфери 46 123.648.313,00 

 - Трансфери осталим нивоима власти 463 113.486.313,00 

 - Дотације организ. обавезног соц. осигурања 464 5.382.000,00 

 - Остале дотације и трансфери 465 4.780.000,00 

7. Социјално осигурање и социјална заштита 47 49.149.397,00 

 - Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 49.149.397,00 

8. Остали расходи 48 40.605.121,95 

 - Дотације невладиним организацијама 481 22.555.122,00 

 - Порези обавезне таксе и казне 482 1.270.000,00 

 - Новчане казне и пенали по решењу судова 483 13.180.000,00 

 - Накнада штете од елементарних непогода 484 549.999,95 

 - Накнада штете за повреде 485 3.050.000,00 

9. Резерве 49 8.016.745,00 

 - Средства резерве 499 8.016.745,00 

Издаци за нефинансијску имовину 5 27.918.824,00 

10. Основна средства 51 27.918.824,00 

 - Зграде и грађевински објекти 511 12.265.000,00 

 - Машине и опрема  512 14.983.724,00 

 - Нематеријална имовина 515 670.100,00 

11. Природна имовина 54 0,00 

 - Земљиште 541 0,00 

12. Отплата главнице 61 6.500.000,00 

 - Отплата главнице 611 6.500.000,00 

 

Буџет за 2014. годину састоји се од: 

- прихода и примања у износу од 796.695.816,00 динара; 

- расхода и издатака у износу од 796.695.816,00 динара; 

- буџетског дефицита у износу од - 65.210.362.76 динара. 

 

Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове Одлуке у износу од - 65.210.362.76 

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 71.710.362,76 динара. 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. број: „8.000.000,00“ замењује се бројем: “ 5.943.537,00“. 

 

Члан 3. 

У члану 5. Табела број 3 се допуњује након редног броја 20 следећим подацима: 

 
                                                                  

Прилог  2a 

          

                                                   Капитални 

пројекти у периоду 2014 - 2016. године 

         

Шифра СДК:           
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      Укупно 1.500 58.825      

                       у дин 

(заокружено на 000) 

     

Р.бр. Назив капиталног 

пројекта 

Кон

то 

3. 

нив

о 

Кон

то 4. 

нив

о 

Опис 

конта 

Извор Опис извора   2013 2014 2015  2016 Након   

2016 

  

1 2 3 4 4а 5 5а 6 7 8 9 10   

21 План генералне 
регулације насељеног 

места Жабаљ-дуг из 

претходних година 

424 4249 Остале 
специјал

изоване 

услуге 

1 Приходи из буџета 0,00 2.000      

22 Изградња фонтане  511 5111 Зграде и 

грађевин

ски  
објекти 

7 Трансфери од других нивоа власти  3.200      

23 Замена котларнице – 

набавка два котла на 

струју 

463 4631 Текући 

трансфе

ри 
осталим 

нивоима 

власти 

1 Приходи из буџета 500 

 
     

24 Извођење лимарских 

радова 

463 4631 Текући 

трансфе
ри 

осталим 

нивоима 
власти 

1 Приходи из буџета  768      

25 Пројекат 

громобранске 

инсталације 

463 4631 Текући 

трансфе

ри 
осталим 

нивоима 

власти 

1 Приходи из буџета  450      

26 Раови на крову  463 4631 Текући 

трансфе

ри 
осталим 

нивоима 

власти 

1 Приходи из буџета   630        

27 Замена олука  463 4631 Текући 
трансфе

ри 

осталим 
нивоима 

власти 

1 Приходи из буџета   530        

28 Реконструкција 
грејања 

463 4631 Текући 
трансфе

ри 

осталим 
нивоима 

власти 

1 Приходи из буџета  550        

29 Реконструкција 

грејања 

463 4631 Текући 

трансфе
ри 

осталим 

нивоима 
власти 

1 Приходи из буџета  2.250       

30 Ремонт котла 463 4631 Текући 

трансфе

ри 
осталим 

нивоима 

власти 

1 Приходи из буџета  570      
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31 Капитално одржавање 

објекта – замену олука  

511 5111 Зграде и 

грађевин

ски 
објекти 

1 Приходи из буџета  1.000      

32 Радови на 

атмосферској 
канализацији у 

ул.Чурушка у Жабљу  

423 4239 Остале 

опште 
услуге 

1 Приходи из буџета 1.900      

33 Уређење 

паркиралишта 
општина Жабаљ 

423 4239 Остале 

опште 
услуге 

1 Приходи из буџета  1.700      

34 Изградња коловоза 

ул.Болничка Чуруг 

511 5112 Зграде и 

грађевин

ски 
објекти 

1 Приходи из буџета 1.900      

 
Члан 4. 

Члан 6. мења се и гласи: 

„Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу 796.695.816,00 динара по врстама односно 

економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: 

 

Ек. 

класиф. ПРИМАЊА 
Укупна 

средства 

1 2 3 

321 Утврђивање резултата пословања 71.710.362,76 

321311 Нераспоређен вишак прихода 71.710.362,76 

      

711 Порез на доходак,добит и капиталне добитке 254.600.000,00 

711111 Порез на зараде 197.026.000,00 

711121 Порез на приходе од самосталне делатности 8.410.000,00 

711122 Порез на приходе од самосталне делатности-паушал 7.350.000,00 

711123 Порез на приходе од самосталне делатности-самодопр. 0,00 

711143 Порез на приходе од непокретности 3.194.000,00 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 500.000,00 

711147 Порез на земљиште 8.000.000,00 

711183 Самодопринос из прихода земљорадника 100.000,00 

711184 Самодопринос из прихода самосталних делатности 20.000,00 

711191 Порез на друге приходе 30.000.000,00 

      

713 Порез на имовину 84.101.000,00 

713121 Порез на имовину физ. лица 25.000.000,00 

713122 Порез на имовину прaвних лица 30.000.000,00 

713311 Порез на наслеђе и поклон 2.100.000,00 

713421 Порез на пренос апсолутних права-непокретности 22.000.000,00 

713422 Порез на пренос апсолутних права-хартије од вредности   

713423 Порез на пренос апсолутних права-моторна возила 5.000.000,00 

713611 Порез на акције на име и уделе 1.000,00 
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714 Порез на добра и услуге 25.410.000,00 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 10.000,00 

714513 Комунална такса за држање моторних возила 15.000.000,00 

714514 Годишња накнада за друмска моторна возила 1.000.000,00 

714543 Накнада за промену намене пољопр. земљишта 100.000,00 

714549 Накнада од емисије СО2 1.000.000,00 

714552 Боравишна такса 300.000,00 

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење жив.средине 8.000.000,00 

      

716 Други порези 29.510.000,00 

716111 Комунална такса за истицање фирме на посл. простору 29.510.000,00 

      

732 Донације од међународних организација 5.000.000,00 

732151 Текуће донације од међ. организација 5.000.000,00 

      

733 Трансфери од других нивоа власти (грантови) 200.830.767,00 

733154 Тек. наменски трансфери од Републике 375.000,00 

733156 Тек. наменски трансфери од АПВ 11.796.918,00 

733158 Ненаменски трансфери од АПВ 180.688.749,00 

733252 Капитални наменски трансфер од  АПВ 7.970.100,00 

     

741 Приходи од имовине 65.200.016,00 

741151 Камате на средства буџета 1.500.000,00 

741511 Накнада за коришћење мин. сировина   

741522 Закуп пољопривредног земљишта 42.895.016,00 

741531 Комуналне таксе за коришћење простора на јавним пов. 600.000,00 

741533 Комунална такса за коришћење слободних површина 5.000,00 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 20.000.000,00 

741535 Комунална такса за заузеће слободних површина 200.000,00 

741536 Накнада за коришћење грађ. земљ. од правних лица   

      

742 Приходи од продаје добара и услуга 19.769.670,00 

742152 

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

које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 1.700.000,00 

742153 Приходи од закупнине за грађ. земљиште у корист нивоа општине 7.000.000,00 

742251 Општинске административне таксе 2.059.670,00 
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742253 Накнада за уређење грађ. земљишта 3.000.000,00 

742351 Приходи које својом дел. остваре органи и организација општине 1.010.000,00 

742372 

Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварује 

додатним активностима 5.000.000,00 

      

743 Новчане казне и одузета имовина корисника 3.265.000,00 

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3.000.000,00 

743351 Приходи од новчаних казни у прекршајном поступку 265.000,00 

      

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине   

      

745 Мешовити и неодређени приходи 35.000.000,00 

745151 Мешовити и неодређени приходи у корист општине 35.000.000,00 

      

771 Меморандумске ставке за рефундацију 2.299.000,24 

771111 Меморандумске ставке за рефундацију 2.299.000,24 

      

911 Примања од дом. задуживања   

911451 Примања од дом. задуживања   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 796.695.816,00 

 
Члан 5. 

Члан 7. мења се и гласи: 

„Укупни расходи и издаци из буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: 

 

Ек. класиф. OПИС Укупна средства 

1 2 3 

41  Расходи за запослене 174.670.710,00 

411  Плате и додаци запослених 135.166.814,00 

412  Социјални доприноси на терет послодавца 24.194.996,00 

413  Накнаде у натури 1.688.400,00 

414  Социјална давања запосленима 7.270.500,00 

415  Накнаде трошкова за запослене 2.726.000,00 

416  Награде запосленима и остали посебни расходи 3.624.000,00 

42  Коришћење услуга и роба 323.726.898,05 

421  Стални трошкови 52.983.371,00 

422  Трошкови путовања 4.630.000,00 

423  Услуге по уговору 95.670.141,24 

424  Специјализоване услуге 119.832.368,00 
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425  Текуће поправке и одржавања 20.171.573,00 

426  Материјал 30.439.444,81 

43  Употреба основних средстава 45.000,00 

431  Употреба основних средстава 45.000,00 

44  Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 5.677.537,00 

441  Отплата домаћих камата 2.900.000,00 

444  Пратећи трошкови задуживања 2.777.537,00 

45  Субвенције 36.737.270,00 

451  Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 36.367.270,00 

454  Субвенције приватним предузећима 370.000,00 

46  Дотације и трансфери 123.648.313,00 

463  Трансфери осталим нивоима власти 113.486.313,00 

464  Дотације организ. обавезног соц. осигурања 5.382.000,00 

465  Остале дотације и трансфери 4.780.000,00 

47  Социјално осигурање и социјална заштита 49.149.397,00 

472  Накнада за социјалну заштиту из буџета 49.149.397,00 

48  Остали расходи 40.605.121,95 

481  Дотације невладиним организацијама 22.555.122,00 

482  Порези,обавезне таксе и казне 1.270.000,00 

483  Новчане казне и пенали  13.180.000,00 

484  Накнада штете од елементарних непогода 549.999,95 

485  Накнада штете за повреде 3.050.000,00 

49  Резерве 8.016.745,00 

499  Средства резерве 8.016.745,00 

51  Основна средства 27.918.824,00 

511  Зграде и грађевински објекти 12.265.000,00 

512  Машине и опрема  14.983.724,00 

513 Остале непокр. и имовина 0,00 

515  Нематеријална имовина 670.100,00 

54  Природна имовина 0,00 

541  Земљиште   

61  Отплата главнице 6.500.000,00 

611  Отплата главнице 6.500.000,00 

62 Набавка дом. фин. имовине   

621 Набавка  фин. имовине   

  УКУПНИ РАСХОДИ: 796.695.816,00 
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II. ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 6. 

Члан 8. мења се и гласи: 

„Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу 796.695.816,00 динара, 

финанисраних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 7. 
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Опис 
Укупна 

средства 

1 2 3 4 5   6 7 

1 1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     

                  

    111       Извршни и законодавни органи   

      1 411   Плате и додаци запосл.   2.254.795,00 

      2 412   Соц.доприноси на терет послодавца 402.726,00 

      3 414   соц.давања запосленима     

      4 415   Накнада за запослене     

      5 416   Награде, бонуси и остали расходи 1.200.000,00 

      6 421   Стални трошкови   85.000,00 

      7 422   Трошкови путовања   100.000,00 

      8 423   Услуге по уговору   11.000.000,00 

      9 424   Специјализоване услуге   4.500.000,00 

      10 426   Материјал   195.000,00 

      11 482   Порези обавезне таксе и казне... 5.000,00 

            Извори финансирања за функцију 111:   

          01 Приходи из буџета   19.742.521,00 

          07 Трансфери оддругих нивоа власти 0,00 

            Укупно за функцију 111:   19.742.521,00 

    
160 

      

Опште јавне услуге неквалификоване на 

другом месту   

                  

      12 481   

Дотације 

невлад.организацијама   1.081.642,00 

            -фин.политичких субјеката     

            Извори финансирања за функцију 160:   

          01 Приходи из буџета   1.081.642,00 

            Укупно за функцију 160:   1.081.642,00 

                  

  2         ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА   
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    160       

Опште јавне услуге неквалификоване на 

другом месту   

                  

      13 416   Наг.бон.и остали посебни расходи   

      14 421   Стални трошкови     

      15 422   Трошкови путовања     

      16 423   Услуге по уговору   0,00 

      17 426   Материјал   0,00 

            Извори финансирања за функцију 160:   

          01 Приходи из буџета   0,00 

            Укупно за функцију 160:   0,00 

                  

            

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 

1:   

          01 Приходи из буџета   20.824.163,00 

          07 Трансфери од др.нивоа власти 0,00 

            УКУПНО РАЗДЕО 1:   20.824.163,00 

                  

2 1         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   

    111       Извршни и законодавни органи   

                  

      18 411   Плате и додаци запослених   15.933.419,00 

      19 412   Соц.доприноси на терет послодавца 2.846.642,00 

      20 413   Накнаде у натури   70.000,00 

      21 414   

Социјална давања 

запосленима   408.500,00 

      22 415   Накнаде за запослене   408.500,00 

      23 416   Награде бонуси и остали расходи 1.100.000,00 

      24 421   Стални трошкови   7.217.250,00 

          01 Приходи из буџета 6.817.000,00   

          13 Нераспоређ.вишак пр. 400.250,00   

      25 422   Тр.путовања   955.000,00 

      26 423   Услуге по уговору   17.224.374,00 

          01 Приходи из буџета 13.393.000,00   

          07 Трансф.од др.нивоа власти 45.000,00   

          13 Нераспоређ.вишак пр 2.868.035,00   

          13 Нераспоређ.вишак пр-закуп 918.339,00   

      27 424   Специјализоване услуге   11.875.000,00 

          01 Приходи из буџета 5.105.000,00   

          13 Нераспоређ.вишак пр.-закуп  6.008.000,00   

          13 Нераспоређени вишак пр.     

          07 Трансф.од др.нивоа власти 762.000,00   



   19.09.2014.               Службени лист општине Жабаљ                 број 18                          страна 12 

      28 425   Текуће поправке и одржавање   4.460.773,00 

          01 Приходи из буџета 665.000,00   

          05 

Донације од иностраних 

земаља 503.972,00   

          13 Нераспоређ.вишак пр.-закуп 325.000,00   

          13 Нераспоређени вишак пр. 2.966.801,00   

      29 426   Материјал   1.168.388,00 

          01 Приходи из буџета 950.000,00   

          05 

Донације од иностраних 

земаља 218.388,00   

      30 444   

Пратећи трошкови 

задуживање   1.008.000,00 

      31 482   Порези и таксе   190.000,00 

      32 483   Новчане казне и пенли по решењу судова 50.000,00 

      33 484   

Накнаде штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других 

природних узрока 50.000,00 

      34 485   

Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода 50.000,00 

      35 511   Зграде и грађевински објекти   3.295.000,00 

          01 Приходи из буџета 95.000,00   

          07 Трансф.од др.нивоа власти 3.200.000,00   

      36 512   Машине и опрема   7.493.264,00 

          01 Приходи из буџета 1.750.000,00   

          05 

Донације од иностраних 

земаља 3.112.026,00   

          13 Нер.вишак пр. 1.631.238,00   

          13 Нераспоређ.вишак пр.-закуп     

          18 Остали извори 1.000.000,00   

      37 515   Нематеријална имовина   100.000,00 

            Извори финансирања за функцију 111:   

          01 Приходи из буџета   51.945.061,00 

          01 Приходи из буџета-закуп   0,00 

          05 Донације од иностраних земаља 3.834.386,00 

          07 Трансфери од др.нивоа власти 4.007.000,00 

          13 Нерас.вишак прих.-закуп пољ.зем. 7.251.339,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 7.866.324,00 

          18 Остали извори   1.000.000,00 

            Укупно за функцију 111:   75.904.110,00 

                  

  2         

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

МЛАДЕ     
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    110       

Извршни и законодавни органи 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови   

                  

      38 422   Трошкови путовања     

      39 423   Услуге по уговору   0,00 

          01 Приходи из буџета 0,00   

          13 Нераспоређ.вишак прихода     

                

            Извори финансирања за функцију 110:   

          01 Приходи из буџета   0,00 

          13 Нераспоређ.вишак прихода   0,00 

            Укупно за функцију 110:   0,00 

                  

  3         КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА   

    090       

Социјална заштитанекласификована на 

другом месту   

      

40-

1 421       11.221,00 

          01 Приходи из буџета 6.362,99   

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 3.336,25   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 1.521,76   

      40 465 01 Остале дотације и трансфери   4.000.000,00 

            Плате и соц.допр. 1.570.000,00   

            Соц.доп.послодавца 430.000,00   

            Услуге по уговору 2.000.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода     

            Извори финансирања за функцију 090:   

          01 Приходи из буџета   4.006.362,99 

          07 Трансфери од других нивоа власти 3.336,25 

          13 Нераспоређени вишак прихода 1.521,76 

            Укупно за функцију 090:   4.011.221,00 

                  

  4         ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ   

    170       Трансакције јавног дуга     

                  

      41 441   Отплате домаћих камата   2.900.000,00 

      42 444   

Пратећи трошкови 

задуживања   102.037,00 

          01 Приходи из буџета 100.000,00   

          13 Нерасп.вишак прихода 2.037,00   
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      43 611   Отплата главнице дом.кредиторима 6.500.000,00 

            Извори финансирања за функцију 170:   

          01 Приходи из буџета   9.500.000,00 

          13 Нерасп.вишак прихода   2.037,00 

            Укупно за функцију 170:   9.502.037,00 

                  

  5         ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ   

    111       Извршни и законодавни органи   

      44 454   Субвенције приватним предузећима 370.000,00 

          01 Приходи из буџета     

          13 Нер.вишак прихода 370.000,00   

          07 Трансфери од осталих нивоа власти   

      45 481   Дотације невладиним организацијама 1.670.000,00 

            

Ова апропријација користиће се за 

финансирање невладиних организација и 

удружења   

      46 499   Средства резерве   8.016.745,00 

      

46-

1     Стална буџетска резерва 2.073.208,00   

      

46-

2     Текућа буџетска резерва 5.943.537,00   

            Извори финансирања за функцију 111:   

          01 Приходи из буџета   9.686.745,00 

          07 Трансфери од осталих нивоа власти 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 370.000,00 

            Укупно за функцију 111:   10.056.745,00 

                  

    840       

ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ   

                  

      47 481   Дотације невладиним организацијама 550.000,00 

            Извори финансирања за функцију 840:   

          01 Приходи из буџета   550.000,00 

            Укупно за функцију 840:   550.000,00 

                  

  6         

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И 

ИЗДАВАШТВА   

    830       Услуге емитовања и штампања   

      48 423   Услуге по уговору   6.854.000,00 

            

Ова апропријација користиће се за 

финансирање услуга локалних радио-станица 

и ТВ услуга.   

            Извори финансирања за функцију 830:   

          01 Приходи из буџета   6.854.000,00 

            Укупно за функцију 830:   6.854.000,00 



   19.09.2014.               Службени лист општине Жабаљ                 број 18                          страна 15 

                  

  7         ЈКП "ЧИСТОЋА"     

    620       Развој заједнице     

                  

      49 451   

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 18.780.000,00 

          01 Приходи из буџета  16.780.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп  2.000.000,00   

            Извори финансирања за функцију 620:   

          01 Приходи из буџета    16.780.000,00 

          01 Приходи из буџета-закуп    2.000.000,00 

            Укупно за фукцију 620:   18.780.000,00 

                  

  8         ЈКП "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ"   

    620       Развој заједнице     

                  

      50 451   

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 2.500.000,00 

          01 Приходи из буџета      

            Извори финансирања за функцију 620:   

          01 Приходи из буџета    2.500.000,00 

            Укупно за функцију 620:   2.500.000,00 

                  

  9         ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"   

    620       Развој заједнице     

                  

      51 451   

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 14.180.000,00 

            Извори финансирања за функцију 620:   

          01 Приходи из буџета    14.180.000,00 

            Укупно за функцију 620:   14.180.000,00 

                  

  10         

Центар за социјални рад 

"СОЛИДАРНОСТ" 
  

  

    090       

Социјална заштита некласификована на 

другом месту   

                  

      52 463   

Донације и трансфери оссталим нивоима 

власти 13.530.266,00 

            Накнаде за социјалну заштиту из буџета:   

            

Трошкови превоза, лекарског 

прегледа и прихварања 

корисника 204.000,00   
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            Трошкови сахране корисника 1.020.000,00   

            Трошкови превоза ученика  2.750.000,00   

            Једнократна новчана помоћ 2.500.000,00   

            Функционисање Центра за социјални рад:   

            Плате и дод.запослених 3.573.896,00   

            Соц.доп.на терет послодавца 815.370,00   

            Накнаде у натури 970.000,00   

            Соц.давања запосленима 300.000,00   

            Накнаде за запослене 175.000,00   

            Стални трошкови 130.000,00   

            Трошкови путовања 0,00   

            Услуге по уговору 172.000,00   

            Специјализоване услуге 40.000,00   

            Тек.попр.и одржавање 200.000,00   

            Материјал 300.000,00   

            Порези, обавезне таксе и казне 30.000,00   

            Машине и опрема 350.000,00   

            Укупни извори финансирања за позицију 52:   

          01 Приходи из буџета 13.530.266,00   

      

52-

1 423   Услуге по уговору   95.000,00 

      53 472   

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (ова 

апропријација је намењена за исплату 

студентских стипендија и накнада 

трудницама) 4.980.000,00 

                  

            Извори финансирања за функцију 090:   

          01 Приходи из буџета    18.605.266,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 0,00 

            Укупно за функцију 090:   18.605.266,00 

                  

  11         ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ     

                  

    070       

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту   

                  

      54 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.085.000,00 

          01 Приходи из буџета 710.000,00   

          07 Трансфери од др.нивоа власти 375.000,00   

      55 481   Дотације невладиним организацијама 465.600,00 
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Црвени крст - Ова апропријација намењена је 

за спровођење јавних овлашћења и програма 

(по Закону о Црвеном крсту).   

                  

            Извори финансирања за функцију 070:   

          01 Приходи из буџета   1.175.600,00 

          07 Трансфери од др.нивоа власти 375.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 0,00 

            Укупно за функцију 070:   1.550.600,00 

                  

  12         ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ     

    760       

Здравство некласификовано на другом 

месту   

                  

      56 463   

Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 450.000,00 

            Услуге мртвозорства     

      57 464   

Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 5.382.000,00 

            

Ова апропријасција користиће се за 

финансирање оснивачких права над 

корисником   

          01 Приходи из буџета 5.000.000,00   

          13 Нер.вишак прихода 382.000,00   

            Извори финансирања за функцију 760:   

          01 Приходи из буџета   5.450.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 382.000,00 

            Укупно за функцију 760:   5.832.000,00 

                  

  13         СШ "22. ОКТОБАР"     

    920       Средње образовање     

                  

      58 463   

Донације и трансфери осталим нивоима 

бласти 17.409.070,00 

                  

            Плате и додаци запослених 272.535,00   

          01 Приходи из буџета     

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 272.535,00   

            Соц.доп.на терет посл. 56.535,00   

          01 Приходи из буџета     

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 56.535,00   

            Накнаде у натури 1.700.000,00   
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            Соц.давања запосленима 60.000,00   

            Накнада за запослене 2.100.000,00   

            Награде, бон.и ост.расходи 300.000,00   

            Стални трошкови 8.700.000,00   

            Трошкови путовања 230.000,00   

            Услуге по уговору 750.000,00   

            Специјализоване услуге 80.000,00   

            Текуће поправке и одр. 800.000,00   

            Материјал 650.000,00   

            Пратећи тр.задуживања 10.000,00   

            Зграде и грађевински објекти 700.000,00   

            Машине и опрема 890.000,00   

            Нематеријална имовина 110.000,00   

            Извори финансирања за функцију 920:   

          01 Приходи из буџета   17.080.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 329.070,00 

            Укупно за функцију 920:   17.409.070,00 

                  

  14         ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

    912       Основно образовање     

      59 463   

Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 39.618.000,00 

                  

            Накнаде у натури   2.370.000,00 

            

Социјална давања 

запосленима   286.000,00 

            Накнаде за запослене   4.112.000,00 

            Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.025.000,00 

            Стални трошкови   23.370.000,00 

            Трошкови путовања   705.000,00 

            Услуге по уговору   2.000.000,00 

            Специјализоване услуге   208.000,00 

            Текуће поправке и одржавање   1.500.000,00 

            Материјал   2.265.000,00 

            

Пратећи трошкови 

задуживања   45.000,00 

            Отплата домаћих камата   30.000,00 

            Накнада за социјалну заштиту   282.000,00 

            Порези, обавезне таксе и казне   70.000,00 

            Новчане казне и пенали   30.000,00 

            Зграде и грађевински објекти   550.000,00 

            Машине и опрема   770.000,00 

            Нематеријална имовина   0,00 
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            Извори финансирања за функцију 912:   

          01 Приходи из буџета   39.618.000,00 

            Укупно за функцију 912:     

                  

            

Средста апропријације у глави 14 користиће 

се за финансирање следећих корисника, у 

складу са њиховим финансијским плановима   

                  

            14.1 ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"   

                  

            Накнаде у натури 820.000,00   

            

Социјална давања 

запосленима 86.000,00   

            Накнаде за запослене 1.632.000,00   

            Наг.,бонуси и остали расходи 700.000,00   

            Стални трошкови 11.520.000,00   

            Трошкови путовања 110.000,00   

            Услуге по уговору 700.000,00   

            Специјализоване услуге 568.000,00   

            Текуће поправке и одр. 1.318.240,00   

            Материјал 910.000,00   

            Пратећи трошкови зад. 25.000,00   

            Порези, обавезне таксе 0,00   

            Зграде и грађ.објекти 350.000,00   

            Машине и опрема 220.000,00   

            Извори финансирања за подгладу 14.1:   

          01 Приходи из буџета 18.959.240,00   

            Укупно подл. 14.1: 18.959.240,00   

                  

            14.2 ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"   

                  

            Накнаде у натури 600.000,00   

            Соц.давања запосленима 150.000,00   

            Накнаде за запослене 1.480.000,00   

            Наг.,бонуси и остали расходи 220.000,00   

            Стални трошкови 5.350.000,00   

            Трошкови путовања 280.000,00   

            Услуге по уговору 600.000,00   

            Специјализоване услуге 50.000,00   

            Тек.поправке и одржавање 500.000,00   

            Материјал 560.000,00   

            Прат.трошкови задуживања 20.000,00   

            Порези обавезне таксе 20.000,00   
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            Новчане казне и пенали 30.000,00   

            Зграде и грађевински објекти 0,00   

            Машине и опрема 300.000,00   

            Извори финансирања за подглаву 14.2:   

          01 Приходи из буџета 10.160.000,00   

            Укупно за подгл.14.2 10.160.000,00   

                  

            14.3 ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"   

                  

            Накнаде у натури 950.000,00   

            Соц.давања запосленима 50.000,00   

            Накнаде за запослене 1.000.000,00   

            Наг.,бонуси и остали расходи 105.000,00   

            Стални трошкови 6.500.000,00   

            Трошкови путовања 315.000,00   

            Услуге по уговору 700.000,00   

            Специјализоване услуге 40.000,00   

            Тек.поправке и одржавање 450.000,00   

            Материјал 795.000,00   

            Отплате домаћих камата 30.000,00   

            Накнаде за соц.заштиту 282.000,00   

            Порези обавезне таксе 50.000,00   

            Зграде и грађ.објекти 200.000,00   

            Машине и опрема 250.000,00   

            Извори финансирања за подглаву 14.3:   

          01 Приходи из буџета  11.717.000,00   

            Укупно за подгл. 14.3.: 11.717.000,00   

                  

  15         ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"     

    910       Основно и предшколско образовање   

                  

      60 463   

Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 42.478.977,00 

            Плате и додаци запослених 11.793.445,00   

          01 Приходи из буџета  10.905.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 888.445,00   

            Социјални доприноси 2.040.532,00   

          01 Приходи из буџета  1.881.500,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 159.032,00   

            Накнаде у натури 2.700.000,00   

            Соц.давања запосленима 120.000,00   
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            Накнаде за запослене 1.200.000,00   

            Наг., бон.и остали пос.расх. 1.200.000,00   

            Стални трошкови 10.600.000,00   

            Трошкови путовања 100.000,00   

            Услуге по уговору 548.000,00   

            Специјализоване  услуге 538.000,00   

            Текуће поправке и одржавање 2.350.000,00   

            Материјал 680.000,00   

            

Пратећи трошкови 

задуживања     

            Порези обавезне таксе и казне     

            Нов.каз.и пенали по реш.суда     

            Зграде и грађ.објекти 8.109.000,00   

            Машине и опрема 500.000,00   

            Извори финансирања за функцију 910:   

          01 Приходи из буџета   41.431.500,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 1.047.477,00 

            Укупно за функцију 910:   42.478.977,00 

                  

  16               

    980       

ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО 

НА ДРУГОМ МЕСТУ   

      61 423   Услуге по уговору   235.500,00 

      62 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 35.564.626,00 

          01 Приходи из буџета 29.228.489,00   

          07 Тран.од осталих нивоа вл. 4.878.626,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 1.457.511,00   
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Средства ових апропријација намењена су за 

финансирање месечних карти, бесплатне 

ужине ученицима основних школа, регреса 

дела трошкова целодневног и полудневног 

боравка деце предшколског узраста трећег 

односно четвртог реда рођења, поклон књига 

за Вуковце и одличне ученике, поклон пакета 

за новорођенчад као и књиге за децу из 

материјално угрожених породица. Користиће 

се за финансирање регреса ђачких и 

студентских месечних карти, бесплатне 

ужине ученицима основних школа, регреса 

дела трошкова целодневног и полудневног 

боравка деце предшколског узраста трећег 

односно четвртог реда рођења, као и 

пакетиће за децу предшколског узраста, 

поклон књига за Вуковце и одличне ученике, 

поклон пакета за новорађенчад као и књиге 

за децу из материјално угрожених породица.   

      63 444   

Пратећи трошкови 

задуживања   10.000,00 

          01 Приходи из буџета     

            Извори финансирања за функцију 980:   

          01 Приходи из буџета   29.473.989,00 

          07 Тран.од осталих нивоа власти 4.878.626,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 1.457.511,00 

            Укупно за функцију 980:   35.810.126,00 

                  

  17         

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ 

МЕСТУ   

    820             

      64 481   

Дотације 

невлад.организацијама   3.300.000,00 

            

Ова апропријација користиће се за 

финансирање културно уметничких 

друштава и културних манифестација   

            Извори финансирања за функцију 820:   

          01 Приходи из буџета   3.300.000,00 

            Укупно за функцију 820:   3.300.000,00 

                  

  18               

    810       УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА   

      

64-

1 423   Услуге по уговору   146.300,00 
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64-

2 426   Материјал   23.000,00 

      65 481   

Дотације 

невлад.организацијама   13.000.000,00 

            

Ова апропријација користиће се за 

финансирање Спортског савеза општине 

Жабаљ у складу са Програмом као и 

спортских манифестација.   

      66 472   Накнада за социјалну заштиту из буџета 300.000,00 

            Извори финансирања за функцију 810:   

          01 Приходи из буџета    13.469.300,00 

            Укупно за функцију 810:   13.469.300,00 

                  

  19         

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ 

ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - 

Пројекат "Трајна решења за избеглице и 

интерно расењена лица у општини 

Жабаљ"   

    140       Основно истраживање     

                  

      67 411   Плате и додаци запослених   604.668,00 

          15 Неутрошена средства из донација   

      68 412   Соц.доприноси на терет послодавца 108.132,00 

          15 Неутрошена средства из донација   

      69 421   Стални трошкови   194.400,00 

          01 приходи из буџета     

          15 

Неутрошена средства из 

донација 194.400,00   

      70 423   Услуге по уговору   586.560,00 

          01 Приходи из буџета     

          15 

Неутрошена средства из 

донација 586.560,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода      

      71 424   Специјализоване услуге   2.900.980,00 

          01 Приходи из буџета 1.897.550,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода  1.003.430,00   

      72 426   Материјал   142.560,00 

          15 Неутошена средства из донација   

      73 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.096.058,00 

          15 

Неутрошена средства из 

донација 6.000.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода  1.096.058,00   



   19.09.2014.               Службени лист општине Жабаљ                 број 18                          страна 24 

      74 481   Донације невладиним организација 1.037.880,00 

          15 Неутрошена средства из донација   

            Извори финансирања за функцију 140:   

          01 Приходи из буџета   1.897.550,00 

          15 Неутрошена средства из донација 8.674.200,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода  2.099.488,00 

            Укупно за функцију 140:   12.671.238,00 

                  

  20         IPA - Развојна мрежа     

    140       Основно истраживање   

                  

      75 421   Стални трошкови   0,00 

      76 422   Трошкови путовања   0,00 

      77 423   Услуге по уговору   0,00 

      78 424   Специјализоване услуге   0,00 

      79 425   Текуће поправке и одржавање   0,00 

      80 426   Материјал   0,00 

      81 444   

Пратећи трошкови 

задуживања   0,00 

      82 481   Дотације невладиним организацијама 0,00 

      83 482   Порези, обавезне таксе и казне   0,00 

      84 512   Машине и опрема   0,00 

      85 515   Наметеријална имовина   0,00 

            Извори финансирања за функцију 140:   

          01 Приходи из буџета   0,00 

            Укупно за функцију 140:   0,00 

                  

  21         

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ 

ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ    

    140       Основно истраживање     

      

85-

1 465   Остале дон., дот.и трансфери   780.000,00 

      86 424   Специјализоване услуге   364.988,00 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода  364.988,00   

            Извори финансирања за функцију 140:   

          01 Приходи из буџета   780.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода  364.988,00 

            Укупно за функцију 140:   1.144.988,00 

                  

            

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 

2:   
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          01 Приходи из буџета   288.283.373,99 

          01 Приходи из буџета-закуп пољ.земљишта 2.000.000,00 

          05 Донације од иностраних земаља 3.834.386,00 

          07 Трансфери од осталух нивоа власти 9.263.962,25 

          13 Нераспоређени вишак прихода - закуп 7.251.339,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода  13.920.416,76 

          15 Неутрошена средства из донација 8.674.200,00 

          18 Остали извори   1.000.000,00 

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:   334.227.678,00 

                  

3                 

  1         ОПШТИНСКА УПРАВА     

    130       Опште услуге     

      87 411   Плате и додаци запослених   66.890.000,00 

      88 412   Социјални доприноси на терет послодавца 11.975.000,00 

      89 413   Накнаде у натури   1.150.000,00 

      90 414   

Социјална давања 

запосленима   3.980.000,00 

          01 Приходи из буџета 2.980.000,00   

          03 Социјални доприноси 1.000.000,00   

      92 415   Накнаде за запослене   1.377.500,00 

      93 416   Награде, бонуси и остали расходи 1.000.000,00 

      94 421   Стални трошкови   15.295.000,00 

      95 422   Трошкови путовања   1.995.000,00 

      96 423   Услуге по уговору   8.125.000,00 

      97 424   Специјализоване услуге   550.000,00 

      98 425   Текуће поправке и одржавање   6.650.000,00 

      99 426   Материјал   7.600.000,00 

      100 444   

Пратећи трошкови 

задуживања   1.277.500,00 

      101 482   Порези, обавезне таксе и казне   100.000,00 

      102 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 7.900.000,00 

      103 511   Зграде и грађевински објекти   2.000.000,00 

      104 512   Машине и опрема   1.952.460,00 

          01 Приходи из буџета 700.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 1.252.460,00   

            Извори финансирања за функцију 130:   

          01 Приходи из буџета   137.565.000,00 

          03 Социјални доприноси   1.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 1.252.460,00 

            Укупно за функцију 130:   139.817.460,00 
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  2         

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЖАБАЉ   

    473       Туризам     

                  

      105 411   

Плате и доприноси 

запослених   2.980.879,00 

      106 412   Соц.доприноси на терет послодавца 534.480,00 

      107 413   Накнаде у натури   78.000,00 

      108 414   

Социјална давања 

запосленима   50.000,00 

      109 415   Накнаде за запослене   140.000,00 

      110 416   Награде бонуси и остали расходи 0,00 

      111 421   Стални трошкови   215.000,00 

      112 422   Трошкови путовања   550.000,00 

      113 423   Услуге по уговору   2.251.000,00 

          01 Приходи из буџета 2.101.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 150.000,00   

      114 425   Текуће поправке и одржавање   70.000,00 

      115 426   Материјал   75.000,00 

      116 482   Порези, обавезне таксе и казне   20.000,00 

      117 512   Опрема и машине   50.000,00 

            Извори финансирања за функцију 473:   

          01 Приходи из буџета   6.864.359,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 150.000,00 

            Укупно за функцију 473:   7.014.359,00 

                  

  3         ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ   

    421       Пољопривреда     

                  

      118 421   Стални трошкови   1.150.000,00 

      119 422   Трошкови путовања   50.000,00 

      120 423   Услуге по уговору   2.150.000,00 

      121 424   Специјализоване услуге   0,00 

      122 425   Текуће поправке и одржавање   516.000,00 

      123 426   Материјал   350.000,00 

      124 444   

Пратећи трошкови 

задуживања   20.000,00 

      125 465   Остале дотације и трансфери   0,00 

      126 451   Субвенције јавним нефинансијским организ. 907.270,00 

      127 481   Дотације невладиним организацијама 0,00 

      128 482   Порези, обавезне таксе и казне   20.000,00 

      129 512   Опрема и машине   320.000,00 

      130 515   Нематеријална имовина   0,00 
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            Извори финансирања за функцију 421:   

          01 Приходи из буџета   5.483.270,00 

            Укупно за функцију 421:   5.483.270,00 

                  

  4         ЈП "РАЗВОЈ"     

    620       Развој заједнице     

      131 411   Плате и додаци запослених   5.955.000,00 

      132 412   Соц.доприноси на терет послодавца 1.065.946,00 

      133 413   Накнаде у натури   100.000,00 

      134 414   

Социјална давања 

запосленима   200.000,00 

      135 415   Накнаде за запослене   500.000,00 

      136 416   Награде бонуси и остали расходи 0,00 

      137 421   Стални трошкови   14.800.000,00 

      138 422   Трошкови путовања   270.000,00 

      139 423   Услуге по уговору   34.481.660,00 

          01 Приходи из буџета 26.281.660,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 8.200.000,00   

      140 424   Специјализоване услуге   28.246.400,00 

          01 Приходи из буџета 22.246.400,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 6.000.000,00   

      141 425   Текуће поправке и одржавање   858.800,00 

      142 426   Материјал   7.156.500,00 

      143 482   Порези, обавезне таксе и казне   505.000,00 

      144 483   Новчане казне и пенали   2.000.000,00 

      145 511   Зграде и грађевински објекти   3.520.000,00 

      146 512   Машине и опрема   30.000,00 

      147 541   Природна имовина   0,00 

            Извори финансирања за функцију 620:   

          01 Приходи из буџета   85.489.306,00 

          01 Приходи из буџета-закуп   6.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 8.200.000,00 

            Укупно за функцију 620:   99.689.306,00 

                  

  5 560       

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

                  

            

Ова апропријација користиће се за 

финансирање еколошких друштава и 

удружења општине Жабаљ   

      148 421   Стални трошкови   0,00 

      149 423   Услуге по уговору   600.000,00 
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Ова апропријација користиће се за 

финансирање Програма и пројеката из 

области заштите животне средине   

      150 424   Специјализоване услуге   3.800.000,00 

            

Ова апропријација користиће се за 

финансирање Програма и пројеката из 

области заштите животне средине и у оквиру 

ње наменска су 2.000.000,00 за третман 

комараца, као и за заштиту Парка природе 

"Старе Тисе"код Бисерног острва између 

општина Бечеј, Нови Бечеј и Жабаљ   

      151 426   Материјал   200.000,00 

      152 481   Дотације невладиним организацијама 400.000,00 

      153 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 600.000,00 

      154 485   Накнада штете за повреду   3.000.000,00 

      155 512   Машине и опрема   0,00 

            Извори финансирања за функцију 560:   

          01 Приходи иу буџета   8.600.000,00 

            Укупно за функцију 560:   8.600.000,00 

                  

  7         

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНДРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА   

    320       Услуге противпожарне заштите   

                  

      157 423   Услуге по уговору   526.640,24 

      158 425   Текуће поправке и одржавање   200.000,00 

      159 426   Материјал   197.353,81 

      160 512   Машине и опрема   78.000,00 

      161 481   Дотације невладиним организацијама 1.000.000,00 

      162 484   Накнада штете од елем.непогода 499.999,95 

            Извори финансирања за функцију 320:   

          01 Приходи из буџета   2.501.994,00 

            Укупно за функцију 320:   2.501.994,00 

                  

  8         ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ   

    360       

Јавни ред и безбедност некласификован на 

другом месту   

                  

      163 423   Услуге по уговору   250.000,00 

          01 Приходи из буџета 50.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 200.000,00   
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      164 424   Специјализоване услуге   550.000,00 

          01 Приходи из буџета 50.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 500.000,00   

      165 425   Текуће поправке и одржавање   350.000,00 

          01 Приходи из буџета 50.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 300.000,00   

      166 426   Материјал   1.500.000,00 

          01 Приходи из буџета 1.000.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 500.000,00   

      167 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 123.713,00 

          01 Приходи из буџета 50.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 73.713,00   

      168 512   Машине и опрема   3.500.000,00 

          01 Приходи из буџета 2.000.000,00   

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода 1.500.000,00   

            Извори финасирања за функцију 360:   

          01 Приходи из буџета   3.200.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 3.073.713,00 

            Укупно за функцију 360:   6.273.713,00 

                  

                  

  9         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

    160       

Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту   

      169 411   Плате и додаци запослених   2.891.453,00 

      170 412   

Соц.доприноси на терет 

послод.   518.070,00 

      171 414   Соц.давања запосленим   100.000,00 

      172 416   Наг.бонуси и остали посебни расходи 100.000,00 

          01 Нам.средства буџ.корисника 100.000,00   

      173 421   Стални трошкови   6.992.500,00 

          01 Приходи из буџета 6.452.500,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 540.000,00   

      174 422   Трошкови путовања   350.000,00 

          01 Приходи из буџета 90.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 260.000,00   

      175 423   Услуге по уговору   6.904.107,00 

          01 Приходи из буџета 4.147.500,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 1.270.000,00   
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          13 

Нерасп.вишак прихода-

зак.пољоп. 80.000,00   

          13 Нерасп.вишак прихода-сам. 1.406.607,00   

      176 424   Специјализоване услуге   65.700.000,00 

          01 Приходи из буџета 4.255.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 33.695.016,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 50.000,00   

          13 

Нерасп.вишак прихода-

зак.пољоп. 27.699.984,00   

      177 425   Текуће поправке и одржавање   5.460.000,00 

          01 Приходи из буџета 3.760.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 1.200.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 500.000,00   

      178 426   Материјал   2.230.000,00 

          01 Приходи из буџета 1.640.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 590.000,00   

      179 431   Амортизација зграда и грађевинских објеката 45.000,00 

          01 Приходи из буџета 35.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 10.000,00   

      180 444   

Пратећи трошкови 

задуживања   330.000,00 

          01 Приходи из буџета 200.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 130.000,00   

      181 481   Дотације невладиним оранизацијама 50.000,00 

          01 Нам.средства буџ.корисника 50.000,00   

      182 482   Порези обавезне таксе и казне   150.000,00 

          01 Приходи из буџета 130.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 20.000,00   

      183 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 2.630.000,00 

          01 Приходи из буџета 2.630.000,00   

      184 511   Зграде и грађевински објекти   1.700.000,00 

          01 Приходи из буџета 1.200.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 500.000,00   

      185 512   Машине и опрема   720.000,00 

          01 Приходи из буџета 620.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 100.000,00   

            Извори финансирања за функцију 160:   

          01 Приходи из буџета   28.669.523,00 

          01 Наменска средства буџетских корисника 4.120.000,00 

          01 Приходи из буџета-закуп   34.895.016,00 

          13 Нер.вишак прихода - закуп   27.779.984,00 

          13 Нер.вишак прихода - самодопринос 1.406.607,00 

            Укупно за функцију 160:   96.871.130,00 



   19.09.2014.               Службени лист општине Жабаљ                 број 18                          страна 31 

                  

            

Средства апропријација у глави 9. користиће 

се за финансирање следећих корисника у 

складу са њиховим  финансијским 

плановима:   

                  

            9.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ   

        411   Плате и додаци запослених 799.680,00   

        412   Социјални доприноси 142.676,00   

        414   Социјална давања запосл. 0,00   

        416   Награде, бонуси...     

        421   Стални трошкови 5.362.500,00   

        422   Трошкови путовања 0,00   

        423   Услуге по уговору 1.497.500,00   

          01 Приходи из буџета 1.417.500,00   

          13 Нер.вишак прих.-закуп 80.000,00   

        424   Специјализоване услуге 31.395.000,00   

          01 Приходи из буџета 1.000.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 19.695.016,00   

          13 Нер.вишак прих.-закуп 10.699.984,00   

        425   Тек.попр.и одржавање 2.500.000,00   

          01 Приходи из буџета 2.500.000,00   

          13 Нер.вишак прих.-закуп 0,00   

        426   Материјал 1.000.000,00   

        483   Новчане казне и пен.по реш. 2.300.000,00   

        511   Зграде и грађ.објекти 1.200.000,00   

        512   Машине и опрема 570.000,00   

            Извори финансирања за подглаву 9.1:   

          01 Приходи из буџета 16.292.356,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 19.695.016,00   

          13 Нер.вишак прихода - закуп 10.779.984,00   

            Укупно подглава 9.1: 46.767.356,00   

                  

            9.2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ   

        411   Плате и додаци запослених 777.081,00   

        412   Социјални доприноси 139.096,00   

        414   

Социјална давања 

запосленима 100.000,00   

        416   

Награде, бонуси и остали 

пос.р. 100.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 100.000,00   

        421   Стални трошкови 530.000,00   

          01 Приходи из буџета 320.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 210.000,00   
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        422   Трошкови путовања 210.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 210.000,00   

        423   Услуге по уговору 2.260.000,00   

          01 Приходи из буџета 1.220.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 1.040.000,00   

          13 Нер.вишак прихода-закуп     

        424   Специјализоване услуге 15.700.000,00   

          01 Приходи из буџета 1.700.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 5.000.000,00   

          13 Нер.вишак прихода-закуп 9.000.000,00   

        425   Тек.попр.и одржавање 1.350.000,00   

          01 Приходи из буџета 500.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 400.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 450.000,00   

        426   Материјал 720.000,00   

          01 Приходи из буџета 300.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 420.000,00   

        431   Употреба основних средстава 10.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 10.000,00   

        444   

Пратећи трошкови 

задуживања 330.000,00   

          01 Приходи из буџета 200.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 130.000,00   

        481   Дот.невлад,орган. 50.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 50.000,00   

        482   Порези обавезне... 50.000,00   

          01 Приходи из буџета 30.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 20.000,00   

        511   Зграде и грађ.објекти 500.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 500.000,00   

        512   Машине и опрема 150.000,00   

          01 Приходи из буџета 50.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 100.000,00   

            Извори финансирања за подглаву 9.2:   

          01 Приходи из буџета 5.336.177,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 5.400.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 3.240.000,00   

          13 Нер.вишак прихода - закуп 9.000.000,00   

            Укупно подглава 9.3: 22.976.177,00   

                  

            9.3: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСПОЂИНЦИ   

        411   Плате и додаци запослених 718.262,00   

        412   Социјални доприноси 129.042,00   
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        414   

Социјална давања 

запосленима     

        416   Награде, бонуси...     

        421   Стални трошкови 500.000,00   

          01 Приходи из буџета 370.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 130.000,00   

        422   Трошкови путовања 60.000,00   

          01 Приходи из буџета 30.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 30.000,00   

        423   Услуге по уговору 2.336.607,00   

          01 Приходи из буџета 700.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 230.000,00   

          13 Нер.вишак прихода-самод. 1.406.607,00   

        424   Специјализоване услуге 9.300.000,00   

          01 Приходи из буџета 750.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 4.500.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 50.000,00   

          13 Нер.вишак прихода-закуп 4.000.000,00   

        425   Тек.попр.и одржавање 880.000,00   

          01 Приходи из буџета 430.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 400.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 50.000,00   

        426   Материјал 310.000,00   

          01 Приходи из буџета 140.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 170.000,00   

        481   Дот.невлад,орган.     

        511   Зграде и грађ.објекти     

        512   Машине и опрема     

            Извори финансирања за подглаву 9.3:   

          01 Приходи из буџета 3.267.304,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 4.900.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 660.000,00   

          13 Нер.вишак прихода - самод. 1.406.607,00   

          13 Нер.вишак прихода - закуп 4.000.000,00   

            Укупно подглава 9.3: 14.233.911,00   

                  

            9.4 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО   

        411   Плате и додаци запослених 596.430,00   

        412   Социјални доприноси 107.256,00   

        414   

Социјална давања 

запосленима     

        416   Награде, бонуси...     

        421   Стални трошкови 600.000,00   
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          01 Приходи из буџета 400.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 200.000,00   

        422   Трошкови путовања 80.000,00   

          01 Приходи из буџета 60.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 20.000,00   

        423   Услуге по уговору 810.000,00   

          01 Приходи из буџета 810.000,00   

        424   Специјализоване услуге 9.305.000,00   

          01 Приходи из буџета 805.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 4.500.000,00   

          13 Нер.вишак прихода-закуп 4.000.000,00   

        425   Тек.попр.и одржавање 730.000,00   

          01 Приходи из буџета 330.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 400.000,00   

        426   Материјал 200.000,00   

        431   Материјал за посебне намене 35.000,00   

        482   Порези обав.таксе и казне 100.000,00   

        483   Новчане казне и пен.по реш. 330.000,00   

        515   Нематеријална имовина     

            Извори финансирања за подглаву 9.4:   

          01 Приходи из буџета 3.773.686,00   

          01 Приходи из буџета-закуп 4.900.000,00   

          01 Нам.средства буџ.корисника 220.000,00   

          13 Нер.вишак прихода - закуп 4.000.000,00   

            Укупно подглава 9.4: 12.893.686,00   

                  

  10         ПУ "ДЕТИЊСТВО"     

    911       Предшколско образовање     

                  

      186 411   Плате и додаци запослених   29.211.000,00 

          01 Приходи из буџета 24.021.000,00   

          07 Тран.од осталих нивоа власти 5.190.000,00   

      187 412   Социјални доприноси   5.224.200,00 

          01 Приходи из буџета 4.294.200,00   

          07 Тран.од осталих нивоа власти 930.000,00   

      188 413   Накнаде у натури   100.000,00 

      189 414   

Социјална давања 

запосленима   2.062.000,00 

          01 Приходи из буџета 712.000,00   

          03 Фонд за здравство 1.300.000,00   

          16 Родитељски динар 50.000,00   

      190 415   Накнаде за запослене   300.000,00 

      191 416   Награде, бонуси и остали расходи 200.000,00 
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      192 421   Стални трошкови   4.503.000,00 

          01 Приходи из буџета 3.903.000,00   

          16 Родитељски динар 600.000,00   

      193 422   Трошкови путовања   200.000,00 

          01 Приходи из буџета 150.000,00   

          16 Родитељски динар 50.000,00   

      194 423   Услуге по уговору   470.000,00 

          01 Приходи из буџета 370.000,00   

          16 Родитељски динар 100.000,00   

      195 424   Специјализоване услуге   1.245.000,00 

          01 Приходи из буџета 595.000,00   

          16 Родитељски динар 650.000,00   

      196 425   Тек.попр.и одржавање   500.000,00 

          01 Приходи из буџета 400.000,00   

          16 Родитељски динар 100.000,00   

      197 426   Материјал   9.190.000,00 

          01 Приходи из буџета 2.110.000,00   

          16 Родитељски динар 7.080.000,00   

      198 472   Накнаде за социјалну заштиту     

      199 482   Порези обав.таксе и казне   250.000,00 

      200 511   Зграде и грађевински објекти   750.000,00 

      201 512   Машине и опрема   500.000,00 

            Извори финансирања за функцију 911:   

          01 Приходи из буџета   38.655.200,00 

          03 Фонд за здравство   1.300.000,00 

          07 Трансфери од осталих нивоа власти 6.120.000,00 

          16 Родитељски динар   8.630.000,00 

            Укупно за функцију 911:   54.705.200,00 

                  

  11         ОНБ "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"   

    820       Услуге културе     

                  

      202 411   Плате и додаци запослених   8.445.600,00 

      203 412   Социјални доприноси на терет послодавца 1.519.800,00 

      204 413   Накнаде у натури   190.400,00 

      205 414   

Социјална давања 

запосленима   470.000,00 

          01 Приходи из буџета 185.000,00   

          04 

Сопствени приходи 

буџ.корисника 285.000,00   

      206 415   Накнаде за запослене   0,00 

      207 416   Награде и бонуси    24.000,00 

      208 421   Стални трошкови   2.200.000,00 
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      209 422   Трошкови путовања   90.000,00 

          01 Приходи из буџета 80.000,00   

          04 

Сопствени приходи 

буџ.корисника 10.000,00   

      210 423   Услуге по уговору   1.720.000,00 

          01 Приходи из буџета 1.540.000,00   

          07 

Приходи од осталих нивоа 

власти 180.000,00   

      211 424   Специјализоване услуге   0,00 

      212 425   Тек.попр.и одржавање   700.000,00 

      213 426   Материјал   270.000,00 

      214 482   Порези обав.таксе      

      215 511   Зграде и грађевински објекти   1.000.000,00 

      216 512   Машине и опрема   150.000,00 

      217 513   Остала основна средства   0,00 

      218 515   Нематеријална имовина   570.100,00 

          01 Приходи из буџета 500.000,00   

          07 Тран.од осталих нивоа власти 70.100,00   

            Извори финансирања за функцију 820:   

          01 Приходи из буџета   16.804.800,00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 295.000,00 

          07 Трансфери од осталих нивоа власти 250.100,00 

            Укупно за функцију 820:   17.349.900,00 

                  

  12         

Фонд за развој 

предузетништва и 

прекограничну сарадњу 

општине Жабаљ     

    140       Основно истраживање   

                  

      219 421   Стални трошкови   320.000,00 

      220 422   Трошкови путовања   70.000,00 

      221 423   Услуге по уговору   2.050.000,00 

      222 424   Специјализоване услуге   100.000,00 

      223 425   Текуће поправке и одржавање   406.000,00 

      224 426   Материјал   140.000,00 

      225 444   

Пратећи трошкови 

задуживања   30.000,00 

      226 481   Дотације невладиним организацијама 0,00 

      227 482   Порези, обавезне таксе и казне   30.000,00 

      228 512   Машине и опрема   190.000,00 

      229 515   Наметеријална имовина   0,00 

            Извори финансирања за функцију 140:   

          01 Приходи из буџета   3.336.000,00 
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            Укупно за функцију 140:   3.336.000,00 

                  

  13         Фонд солидарне и стамбене изградње   

    610       Стамбени развој     

                  

      230 426   Материјал   1.643,00 

          13 

Нераспоређени вишак 

прихода  1.643,00   

            Извори финансирања за функцију 610:   

          13 Нераспоређени вишак прихода  1.643,00 

            Укупно за функцију 610:   1.643,00 

                  

            

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 

3:   

          01 Приходи из буџета   337.169.452,00 

          01 Приходи из буџета-закуп   40.895.016,00 

          01 Наменска средства буџетских корисника 4.120.000,00 

          03 Социјални доприноси   2.300.000,00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 295.000,00 

          07 Трансфери од осталих нивоа власти 6.370.100,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода  12.677.816,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода -закуп 27.779.984,00 

          13 

Нераспоређени вишак прихода -

самодопринос 1.406.607,00 

          16 Родитељски динар   8.630.000,00 

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:   441.643.975,00 

                  

            УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:   

          01 Приходи из буџета   646.276.988,99 

          01 Приходи из буџета-закуп   42.895.016,00 

          01 Наменска средства буџетских корисника 4.120.000,00 

          03 Социјални доприноси   2.300.000,00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 295.000,00 

          05 Донације од иностраних земаља 3.834.386,00 

          07 Трансфери од осталих нивоа власти 15.634.062,25 

          13 Нераспоређени вишак прихода  26.598.232,76 

          13 Нераспоређени вишак прихода -закуп 35.031.323,00 

          13 

Нераспоређени вишак прихода -

самодопринос 1.406.607,00 

          15 Неутрошена средства из донација 8.674.200,00 

          16 Родитељски динар   8.630.000,00 

          18 Остали извори   1.000.000,00 

            УКУПНИ РАСХОДИ:   796.695.816,00 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 400-72/2014-I                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                                                  др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' број 88/2011) и члана 39. 

тачка 7. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 8/2012), Скупштина 

општине Жабаљ на 20. седници, одржаној дана 19.09.2014. године, донела јe 

 

ОДЛУКУ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови и начин снабдевања корисника водом за пиће, уређује се прикључење, 

начин одржавања и коришћења уређаја за снабдевање водом, начин обрачунавања и плаћања испоручене 

воде и уређују права и обавезе корисника воде и вршиоца комуналне делатности снабдевања водом за пиће. 

 

Члан 2. 

Снабдевање корисника водом за пиће на територији општине Жабаљ врши Јавно комунално 

предузеће“Водовод општине Жабаљ“, Жабаљ (у даљем тексту: Давалац услуге). 

 

Члан 3. 

Обављањем комуналне  делатности,  утврђене  чланом    1.  ове  одлуке   обезбеђује се: 

1.   трајност, односно континуитет у обављању делатности, 

2.   количина и обим производа и услуга којима се обезбеђује дефинисани ниво комуналних потреба  

потрошача, односно корисника, 

3.   квалитет и поузданост у вршењу послова, сигурност корисника и заштита животне средине, 

4.   стално унапређење вршења делатности у погледу квалитета, ефикасности и 

других услова за њено вршење, 

5.   остваривање  права  и  обавеза  потрошача,  односно  корисника  и  даваоца услуга, 

6.   планирање и проширење капацитета, 

7.   спровођење мера заштите објеката, уређаја и инсталација, 

8.  прописани   ред   првенства   у   испоруци   воде, када услед више силе, хаварије, елементарне непогоде   

и  слично  дође  до  смањења  постојећих   капацитета,  односно  до престанка могућности њиховог  

коришћења, 

9.  надзор и јавност увида у обављање делатности.  
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Члан 4. 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 

1.''јавни водовод'' – институционализовани систем са сопственим извориштем и комуналним објектима,  

који служе за обављање делатности снабдевања водом,  

2.   ''јавна водоводна  мрежа'' – систем цеви за одвод воде од извориштадо корисника воде за  пиће;  

хидранти и вентили су саставни део водоводне мреже, 

3.  ''водоводни прикључак'' – део јавне водоводне мреже који чини цевни спој  уличне водоводне мреже са  

кућном водоводном инсталацијом, 

4.   ''корисник  воде'' - физичко или правно лице које je, под условима  утврђеним овом одлуком,  својим  

водоводним  прикључком прикључено на јавну водоводну  мрежу, 

5.   ''објекат  потрошача''  –  сваки  објекат,  зграда,  друга  непокретност,  јавнаповршина, постројење или  

инсталације прикључене на јавну водоводну  мрежу, 

6.   ''водомерни шахт'' – склониште где је смештен водомер, 

7. ''кућна инсталација'' – водоводне  инсталације  и уређаји, почевши од одводног вентила иза водомера на  

водоводном прикључку, до точећих места,  

8.   „водомер“ – мерни инструмент за мерење испоручене количине воде, 

9.  „споредни водомер“ – мерни инструмент за мерење потрошње воде иза главног водомера као помоћни  

мерач, 

10. ''бунар на изворишту'' – бушени водозахватни објекти на изворишту првог или другог водоносног  

слоја, којима се обезбеђује сирова вода, 

11. ''јавна чесма'' – извод из  јавне водоводне мреже на јавној површини. 

 

II  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

 

Члан 5. 

Изградња јавног водовода  врши се на начин и под условима утврђеним прописима, стандардима  и 

техничким нормативима  који се односе на ову врсту објеката. 

Прикључење  новоизграђеног  јавног  водовода  на  постојећи, врши се под следећим условима: 

1.   да је објекат изграђен по одобреној пројектно-техничкој документацији, 

2.   да је извршен технички пријем објекта од стране надлежног органа, 

3.   да је извршена примопредаја објекта. 

Уколико изградњу јавног водовода  врши други извођач радова, радове на усецању у постојећу водоводну  

мрежу врши искључиво Давалац услуга. 

 

Члан 6. 

Изнад објеката јавне водоводне  мреже не могу се градити други објекти, инсталације и уређаји, осим у 

изузетним околностима и по условима које даје Давалацуслуге. 

 

Члан 7. 

Грађевинска  парцела може  имати  само  један главни  водомер, а по потреби споредни водомер. 

 

Члан 8. 

Трајни  водоводни    прикључак  може  имати  сваки  легално изграђен  објекат. 

Сваки објекат који се налази у улици или се граничи са улицом у којој је изграђена улична водоводна мрежа 

може се прикључити на водоводну мрежу у складу са условима које одређује и даје Давалац услуге. 

Изузетно,  и  само  привремено,  може  се  дозволити  прикључење  на  јавнуводоводну    мрежу  преко   

суседне   парцеле  ако  нема  могућности непосредног прикључења и уколико власник послужног добра на 

то пристане. 
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Члан 9. 

Услови  и  начин  прикључења  на  јавну  водоводну   мрежу утврђују се уговором између Даваоца услуге и 

корисника. 

Услове, односно техничке податке, као и посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу и пријем 

водоводног прикључка, у складу са техничким нормативима, одређује и даје Давалац услуге. 

Услови из става 2. овог члана садрже све елементе у вези са пречником водомера, вентила, величином  и 

типом  водомера, услове за пројектовање и димензије водомерног шахта, као  и друге посебне услове.  

 При изградњи или реконструкцији стамбене зграде давалац услуге дужан је да услове из става 2. и 3. овог 

члана одређује у складу са прописима о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених 

зграда и станова који се односе на инсталације водовода.  

 

Члан 10. 

Давалац услуге може новог корисника прикључити на постојећи водоводни прикључак   испред   водомера   

досадашњег   корисника,   под   условом   да   димензије постојећег прикључка обезбеђују несметано 

снабдевање водом, с тим да досадашњи корисник  да своју  писмену  сагласност  новом  кориснику,  који 

сразмерно  учествује  у трошковима изградње постојећег прикључка по цени у време прикључења. 

Обрачун трошкова из претходног става овог члана врши Давалац услуге. 

 

Члан 11. 

Водоводни  прикључак  се  не  може  изградити  на  магистралним  цевоводима јавне водоводне мреже. 

 

Члан 12. 

Трошкови изградње прикључка падају на терет власника прикључка. 

Трошкови одржавања прикључка  падају на терет власника прикључка.     

У случају реконструкције водоводне  мреже и прикључака, због инвестиционих радова у улицама, у складу 

са техничким нормативима, трошкови замене прикључка падају на терет инвеститора. 

 

Члан 13. 

 

Давалац услуге има право контроле исправности кућних – унутрашњих водоводних  инсталација. 

Објекат са неисправном кућном водоводном инсталацијом давалац услуге ће, након  провере, искључити са 

јавне водоводне мреже до довођења инсталације у исправно стање. 

 

Члан 14. 

Давалац услуге дужан је да: 

1. одржава  јавни  водовод,  јавну  водоводну  мрежу  са  водоводним прикључцима, 

2. примењује техничке услове и техничке нормативе за прикључење кућних инсталација на јавну    

водоводну  мрежу, 

4. врши прикључење кућних инсталација на јавну водоводну мрежу, ако су  испуњени сви услови, у   

складу са овом одлуком и посебним прописима, 

5.   се стара о периодичним прегледима водомера, 

6.   обезбеђује испоруку воде у јавне сврхе, 

7. јавну површину коју користи при извођењу радова на водоводу, по  завршетку  радова  одмах  доведе,  

односно  врати  у  првобитно  стање,  тако  што  ће  санирати  сва  оштећења настала на јавној површини  

извођењем наведених радова, о свом трошку, 

8. о   планираним   радовима   на   одржавању   водовода   или прикључака  унапред обавести кориснике  

са тог подручја, осим у случају хитних инеодложних радова, 

9. обезбеди привремено снабдевање корисника водом за пиће из цистерни, ако  прекид у снабдевању траје  

дуже од  24 сата, 

10. очитава водомере у роковима утврђеним чланом 42.  ове одлуке, 

11. правилником утврди техничке нормативе за обављање делатности. 
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Члан 15. 

Корисник услуге је дужан да: 

1.  одржава кућне инсталације у исправном стању, 

2.  када уочи квар на свом водоводном  прикључку, одмах о томе обавести даваоца услуге, 

3.  се стара и одржава, о свом трошку, водомерно склониште тако да је увек чисто и суво, а водомер  

заштићен од било каквог оштећења и крађе, у супротном одговара за проузроковану штету, 

4. одржава, о свом трошку, водомер и у случају квара на истом одмах о томе обавести даваоца услуге, 

5.  даваоцу услуге у писменој форми пријави све промене од значаја за испоруку воде,  

6. за утврђивање количине испоручене воде и наплату испоручене воде, без одлагања, а најкасније наредног 

дана од дана настанка промене(промена власништва на објекту, промена броја чланова домаћинства-код 

домаћинстава у стамбеним зградама и сл.), 

7.   дозволи и омогући приступ овлашћеним лицима Даваоца услуге да очитајуводомер и изврше контролу  

исправности водомера и прикључка, 

8. овлашћеним лицима скупштине зграде омогући очитавање контролног водомера, 

9.  писменим путем одјави коришћење воде, 

10.  Даваоцу  услуге  плаћа  накнаду  за  утрошену  воду,  у року назначеном у фактури. 

 

Члан 16. 

Корисник има право да: 

1.   тражи контролу водомера, 

2.   присуствује очитавању водомера, 

3.   уложи писмени приговор на висину рачуна за испоручену  воду.  

 

Члан 17. 

Ако се корисник прикључи на јавну водоводну мрежу без одговарајуће  документације  надлежнаслужба 

Општинске управе из члана 62. ове одлукеспровешће  поступак  и  издати решење Даваоцу услуге да оваквог 

корисника искључи са јавне водоводне мреже. 

Одговарајућом  документацијом,  у  смислу  ове  одлуке,  сматра  се  решењенадлежног органа и уговор о 

изградњи прикључка. 

Члан 18. 

Поступак за издавање Решења из члана 17. став 1.  покреће надлежна службаОпштинске управе из члана 62. 

ове одлуке на основу пријаве Даваоца услуге или другог правног, односно физичког лица. 

Када пријаву, из става 1. овог члана, подноси Давалац услуге, дужан је да у пријави  наведе  све податке о 

кориснику  који се прикључио  на јавну водоводну  мрежу без одговарајуће документације и о чињеницама и 

доказима на основу којих је могуће утврдити или учинити вероватним да се корисник прикључио без 

потребне документације. 

На основу пријаве надлежна служба Општинске управе из члана 62. ове одлуке доноси решење у скраћеном 

поступку у року од три дана од дана подношења пријаве. 

 

Члан 19. 

Када се поступак   покреће, по пријави правног или физичког лица, надлежна служба Општинске управе из 

члана 62. ове одлуке утврђује да ли корисник има одговарајућу документацију  за прикључење на јавну 

водоводну мрежу,   с тим да омогућава кориснику да се изјасни о чињеницама и доказима. 

 

Члан 20. 

Надлежна служба Општинске управе из члана 62. ове одлукепо  поднетој  пријави,  а  на  основу  свих доказа 

утврђених у поступку, одлучује у форми решења. 

Против решења може се изјавити жалба Општинском већу у року од осам дана од дана пријема решења. 

Жалба не одлаже извршење решења. 
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Члан 21. 

Трошкови  настали  приликом  извршења  решења  из  члана  20.  ове  одлуке,падају на терет корисника. 

 

Члан 22. 

Захтев за прикључење на јавну водоводну мрежу подноси се Даваоцу услугe. 

Водоводни прикључак је власништво власникаобјекта, односно парцеле код колективног становањa. 

 

Члан 23. 

Прикључак на јавну водоводну мрежу изводи искључиво Давалац услуге, уз претходни преглед изграђених 

кућних инсталација водовода. 

 

 

III ОБЈЕКТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ВОДОВОДА 

 

Члан 24. 

Објекти, уређаји, постројења, инсталације и опрема јавног водовода чине јединствене техничко-технолошке 

системе водовода на одређеној територији. 

Јавни водовод обухвата комуналне објекте који служе за припрему и дистрибуцију воде за пиће, а нарочито: 

- водозахватни објекти – бушени бунари (на изворишту), са цевоводима сирове воде, 

- црпне станице, са припадајућом опремом и инсталацијама, уређаји и опрема за потискивање воде у 

водоводну мрежу, као и резервоари, односно други уређаји и опрема на водоводној мрежи, 

- јавна водоводна мрежа са водоводним прикључцима, 

- водомери. 

Члан 25. 

Право детаљних хидрогеолошких истраживања на подручју општине Жабаљ додељује  се  Даваоцу  услуге  

од  стране  надлежног  органа,  у  складу  са  условима утврђеним Законом. 

Ово  стечено  право  оствариваће  се  на  основу  Пројекта  детаљних хидрогеолошких  истраживања на 

подручју општине Жабаљ  и на основу Елабората о резервама подземних вода.  

 

Члан 26. 

Одобрење за бушење бунарадаје надлежни орган, по претходно прибављеном мишљењу  даваоца  услугe,  

односно  ЈКП  „Водовод општине Жабаљ“ и усвојеној инвестиционо-техничкој документацији. 

 

Члан 27. 

Одлуком о санитарним зонама  дефинишe  се  простор  и  објекти  који  су  у функцији водозахватних 

објеката, те постројења и уређаји у функцији захватања и припреме воде за пиће за локалне системе 

водоснабдевања. 

Члан 28. 

Јавна водоводна  мрежа  је  део    водоводног  система  и  чине  је: подземни цевоводи, објекти, уређаји и 

опрема који су њихови саставни делови и служе за дистрибуцију воде корисницима. 

Водовод  насељеног  места  је  систем  комуналних  објеката, путем кога се врши црпљење, припрема и 

дистрибуција воде у насељним местима и служе искључиво потребама становиштва и других субјеката у тим 

насељима. 

Члан 29. 

Водоводни прикључак служи да доведе воду од јавне водоводне мреже до корисника. 

Водоводни прикључак мора бити снабдевен уградбеном гарнитуром на месту споја са јавном водоводном 

мрежом, цевоводом, вентилом и завршава се водомером. 

 

Члан 30. 

Водоводни прикључак може бити трајни или привремени. 
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Привремени водоводни прикључак може се одобрити ради привременог снабдевања водом у случајевима 

утврђеним законом и другим прописима (нпр. легализација објеката, грађевински прикључак, промотивне и 

забавне активности на јавним местима и сл.). 

Давалац  услуге  даје  сагласност  за  привремени   водоводни  прикључак  на одређено време. 

 

Члан 31. 

Забрањено је самовољно прикључивање на јавну водоводну мрежу. 

Под самовољним прикључивањем сматра се: 

- прикључивање на постојећи прикључак другог корисника, без сагласности даваоца услуге и власника 

послужног добра, 

- отварање пломбираног вентила, 

- изградња  новог  прикључка  на  јавној  водоводној  мрежи  без  одобрења надлежнпог органа. 

Самовољно изведен прикључак Давалац услуге ће искључити путем надлежне службе Општинске управе из 

члана 62. ове одлуке. 

Члан 32. 

Сваки објекат прикључен на јавну водоводну мрежу, мора имати засебан водомер, чији тип, врсту и 

техничке карактеристике утврђује Давалац услуга. 

У стамбеним и пословним зградама власник, носилац права располагања или закупац стана, односно 

пословне просторије, може, о свом трошку, на инсталацијама стана, односно пословне просторије уградити 

споредни водомер. 

У захтеву за издавање услова за уградњу споредног водомера Даваоцу услуге се доставља  доказ о правном 

основу коришћења  стана, односно  пословне  просторије,  а уколико се ради о закупцу и сагласност 

власника, односно носиоца права располагања станом, односно пословном просторијом. 

Давалац услуге ће одобрити уградњу водомера из става 2. овог члана уколико   постоје технички услови за 

његову уградњу. 

Давалац услуге ће ближе утврдити поступак и техничке услове за уградњу водомера из става 2. овог члана.  

Корисник воде, из стана у коме је уграђен споредни водомер, дужан је да о извршеној  уградњи  водомера  

писмено  обавести  скупштину  зграде,  односно  субјекат који  врши  одржавање  инсталација  и  простора  

зграде  у  којој  станује,  односно  има пословни простор. 

 

Члан 33. 

Давалац услуге и корисник имају право тражити да се испита исправност водомера. Корисник свој захтев за 

испитивање исправности водомера доставља Даваоцу услуге у писменој форми. 

Давалац услуге је дужан да  демонтира водомер и испита његову исправност. 

У случају да контрола водомера покаже одступање, утврђено актима надлежногоргана, водомер се сматра 

неисправним. 

У случају неисправности  водомера,  из претходног  става овог члана, за који корисник није одговоран, 

потрошња воде у том периоду ће се утврдити сразмерно грешци у мерењу утврђеној приликом контроле 

водомера од стране надлежног органа. 

У случају неисправности  водомера,  из става 3. овог члана, за који корисник није одговоран, потрошња воде 

у том периоду може се утврдити сразмерно потрошњи коју је корисник имао у претходна три очитавања 

водомера. 

Уколико  се  контролом  утврди  да  је  водомер  исправан,  трошкови  контроле падају  на  терет  корисника,  

ако  је  он  тражио  контролу. 

Уколико је давалац услуге тражио контролу, а она је показала да је водомер неисправан, трошкове контроле 

сноси давалац услуга. 

Члан 34. 

Монтажу, поправку и замену неисправних и водомера којима је истекао рок баждарења врши, искључиво, 

Давалац услуге. 

Давалац услуге је дужан да се стара о благовременом баждарењу водомера у роковима прописаним законом, 

а корисник има право да тражи ванредно испитивање исправности водомера и пре истека законом утврђених 

рокова за баждарење. 
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Трошкове баждарења, поправке и замене водомера сноси корисник. 

 

Члан 35. 

Давалац услуге има искључиво  право отварања  и затварања  вентила испред водомера. 

У  случају  квара  на  вентилима  или  водомеру,  корисник  је  дужан  одмахобавестити даваоца услуге који 

је  обавезан да отклони квар. 

Трошкове поправке вентила сноси корисник. 

 

Члан 36. 

Водомер мора бити смештен у посебно склониште чије димензије и материјал од чега се оно изграђује,  

одређује  давалац  услуге.  Водомери  за објекте  колективног становања постављају се на месту где за то 

постоје технички услови на које сагласност даје давалац услуге. 

Склониште   из   претходног   става   овог   члана   се   изграђује   на   стално приступачном,  чистом  и  

сувом  месту,  по  правилу  један  метар  унутар  регулационе линије, сем у изузетним случајевима када за то 

постоје оправдани разлози, због чега се склониште  поставља  даље  од  регулационе  линије,  односно  у  

подруму  објекта  или испред регулационе линије. 

 

 

    Члан 37. 

 Забрањено је:                          

1.   изградња водоводног прикључка од стране неовлашћеног лица, 

2.   повезивање кућних водоводних инсталација објекта прикљученог на јавну водоводну мрежу са  

водоводним инсталацијама и уређајима који добијају воду ван јавне водоводне мреже, 

3.   прикључивање  кућне  водоводне  инсталације  објекта  на  јавну  водоводну мрежу, а преко кућних  

водоводних инсталација суседног или другог објекта, као и омогућавање таквог прикључка, 

4.   на  било  који  начин  оштећивање  инсталација  и објеката  јавне  водоводне мреже, 

5.   повезивање кућних водоводних инсталација са јавном водоводном мрежом, 

без водомера. 

 

Члан 38. 

Потрошња воде мери се водомером. 

Потрошња  воде може се, изузетно,  утврђивати  и проценом  и то, у следећим случајевима: 

1.   кад  је  објекат   привремено   остао  без  водомера   или  када  је  водомернеисправан, односно када је  

утврђена неисправност водомера, 

2.   када  код  корисника,  два  пута  узастопно,  није  било  могуће  очитавање водомера, 

3.   када се утврди да је корисник прикључио објекат на јавну водоводну мрежу без одговарајуће   

документације, односно противно одредбама ове одлуке, 

4.   уколико се ради о потрошњи воде у пословним просторијама у којима непостоје технички услови за  

уградњу посебног водомера. 

У  случајевима  из  тачке  1,  2.  и  3.  овог  члана,  процена  се  врши  на  основу просечно испоручене 

количине воде кориснику у претходна три месеца. 

У случајевима из тачке 4. овог члана, процена се врши у зависности од врсте делатности. 

 

Члан 39. 

Корисник је обавезан да омогући очитавање водомера. 

Лица која врше очитавање водомера дужна су да кориснику покажу одговарајуће овлашћење. 

Уколико лице из претходног става овог члана, из било којих разлога, не може да изврши очитавање 

водомера, о томе ће писмено обавестити корисника, уз навођење дана и часа накнадног очитавања. 
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Члан 40. 

Имаоци споредних  водомера  у зградама  колективног  становања  обавезни су омогућити очитавање стања 

на свом водомеру представнику Скупштине зграде у време очитавања на главном водомеру. 

Представник Скупштине зграде је дужан да Даваоцу услуге достави стања на свим споредним водомерима у 

згради, у року од три дана од дана пријема обавештења или истицања обавештења на улазним вратима 

зграде, од стране Даваоца услуге да се изврши очитавање водомера.  

Уколико у року из претходног става овог члана представник Скупштине зграде не достави стања на 

споредним водомерима, Давалац услуге ће имаоцима тих водомера обрачунати утрошену воду  у вредности  

15m³ воде месечно, по стану. 

Имаоци споредних водомера у зградама колективног становања обавезни су да у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке: 

-изврше баждарење водомера путем овлашћене установе и о томе доставе уверење даваоцу услуге; 

-доставе даваоцу услуге податке о представнику Скупштине зграде који ће вршити очитавање водомера.  

Уколико имаоци споредних водомера у зградама колективног становања не испуне обавезе описане у ставу 

3. овог члана, Давалац услуге ће имаоцима тих водомера обрачунати утрошену воду у вредности 15m³ воде 

месечно, по стану.  

 

Члан 41. 

Потрошња воде се израчунава према разлици стања бројила на водомеру утврђеног приликом последња два 

очитавања. 

Вредност   утрошене   воде   добија   се   множењем   утврђене   потрошње   са јединичном ценом. 

 

Члан 42. 

Очитавање   водомера   у   индивидуалним   стамбеним   објектима и  у  објектима  колективног  становања   

врши   се, обавезно, приликом сваке промене цене воде, али најмање три пута годишње. 

Очитавање водомера код предузећа, предузетника, организација и другихправних лица  врши  се  четири 

пута годишње  и  при  свакој промени цене.   

 

Члан 43. 

На основу очитаног стања на водомеру, рачуни за потрошњу воде достављају се кориснику. 

Корисник услуге може уложити приговор на рачун за потрошњу воде у року од 8 дана од дана доставе 

рачуна.  

Приговор се може уложити на највише два задња рачуна за потрошњу воде.  

Уколико је приговор уложен након истека рока из става 2. овог члана или на рачуне за ранији период од 

периода из става 3. овог члана, Давалац услуге ће приговор одбацити као неблаговремен.  

 Давалац услуге може корисницима услуга достављати и аконтацију за утрошену воду, у периодима између 

два очитавања водомера, на основу потрошње воде корисника у претходном периоду.  

 

Члан 44. 

У објекту који користи воду по различитим тарифама, корисник воде је у обавези да тражи раздвајање 

унутрашње инсталације, уколико за то постоје техничке могућности.У супротном, целокупна потрошња се 

фактурише  по  вишој  тарифи. 

Раздвајање инсталације у смислу претходног става врши се у водомерном шахту, по одобрењу Даваоца 

услуге. Трошкове раздвајања сноси корисник воде.    

 

Члан 45. 

У објектима колективног становања утврђена количина утрошене воде на главном водомеру скупштине 

зграде распоређује се сразмерно, на укупан број станара, и обрачунава се према броју чланова домаћинства у 

сваком стану. 

У случају да сви станови у објекту колективног становања имају споредне водомере, дужни су да плаћају и 

разлику између збира утрошене количине воде преко свих споредних  водомера  и очитаног  стања са 

главног  водомера  (растур)  на једнаке делове, по принципу утврђеном у претходном ставу овог члана.    
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У случају да само неки станови у објекту колективног становања имају  споредне водомере, они плаћају 

потрошњу према стању на истим, док остали солидарно плаћају потрошњу према стању на главном 

водомеру. 

Члан 46. 

За утрошену воду корисник плаћа накнаду по утврђеним тарифама-ценама,и то:  

1. тарифа за домаћинства,  

2.   тарифа за установе, 

3.   тарифа за привредна друштва и предузетнике. 

 

Цену за m³ испоручене воде утврђује Давалац услуге, уз сагласност Општинског већа Општине Жабаљ. 

Утврђена цена воде примењује се наредног дана након добијања сагласности Општинског већа Општине 

Жабаљ. 

Члан 47. 

                Статус корисника воде дефинише се уговором који се мења на основу записника у којем је 

констатована промена на терену или на основу увида Даваоца услуге у евиденцију надлежне пореске управе.                                               

 

Члан 48. 

Корисник може одјавити – отказати испоруку воде. Одјава се даје писмено и може бити трајна или 

привремена. 

Давалац услуге, по пријему одјаве из претходног става овог члана, дужан је да у присуству корисника  

изврши очитавање водомера и евидентира очитано стање. 

Давалац  услуге  је,  у  овом  случају,  дужан  затворити  и  пломбирати  вентил испред водомера. 

Трошкове   одјаве   испоруке   воде,  као  и  трошкове   поновног   омогућавањаиспоруке воде, сноси 

корисник. 

Члан 49. 

У случају промене корисника, ранији или нови корисник, писмено обавештавају даваоца услуге о извршеној 

власничкој, односно статусној промени,уз доставу документа о извршеној промени  и уз навођење стања на 

водомеру и измирују, у том моменту, доспеле обавезе. 

Уколико  ранији  корисник  не  поступи  у  складу  са  претходним  ставом  овог члана, сноси обавезу 

измирења утрошене воде, као и све друге трошкове и евентуалну штету до пријаве новог корисника. 

 

Члан 50. 

Корисник, у случају да привремено, али не краће од три месеца, нема потребу за  коришћењем  воде,  може  

привремено  одјавити  испоруку  воде,  при  чему  ће  се извршити демонтажа водомера и посебним 

уговором са Даваоцем услуге ће се утврдити рок на који се привремено одјављује испорука воде. 

Истеком  рока  на  који  је испорука  воде  одјављена,  корисник  је обавезан  даДаваоцу услуге достави 

писмени захтев за обнову испоруке воде. 

Трошкове демонтаже водомера, у случају из става 1.  овог члана, сноси корисник. 

Уколико у року од 60 дана, од дана истека рока на који је испорука воде привремено  одјављена,  према 

споразуму  из става 1. овог члана, корисник  не поднесе захтев за обнову испоруке воде, сваки касније 

поднети захтев за обнову испоруке воде сматра се захтевом за извођење новог водоводног прикључка.     

 

Члан 51. 

Давалац услуге има право искључити објекат потрошача са јавне водоводне мреже, у следећим случајевима: 

1.   ако корисник не плати доспели рачун за утрошену воду у року од 60 дана,од дана доспелости рачуна, 

2.  ако се корисник не придржава упутстава о начину трошења воде   и мера које је прописао надлежни  

орган, 

3.  ако корисник дозволи прикључење нових корисника преко свог прикључка, а без сагласности Даваоца  

услуге, 

4.  ако због неисправне кућне инсталације прети опасност од загађења јавне водоводне мреже, односно  

непосредна опасност по живот и здравље људи или имовине,  

5.  ако је водомерни шахт корисника загађен или затрпан, а корисник не отклони утврђене недостатке у  
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року остављеном у опомени даваоца услуге,  

6.   ако корисник не омогући очитавање водомера у два узастопна изласкаовлашћеног лица даваоца услуге, 

7.   ако корисник у роковима прописаним овом одлуком не обезбеди уградњу водомера, 

8.   ако корисник или друго неовлашћено лице предузима било какве радње унутар водомерног шахта,  

9.   када се на водоводном прикључку утврди електрични напон, 

10.  када  корисник  прикључи  локални  водовод,  односно  сопствени  систем водоснабдевања на јавни  

водовод,  

11.  када  се  корисник  не  придржава  мера  штедње  прописаних  од  стране    надлежног органа, 

12. када корисник ненаменски користи   водоводне    инсталације, односно када онемогући  приступ или  

интервенцију на водоводном прикључку. 

Искључење  се  врши  на  терет  корисника  и  то  затварањем  и  пломбирањемвентила  уградбене гарнитуре, 

вентила испред водомера или, у изузетним случајевима,раскопавањем јавне површине. 

 

Члан 52. 

Јавне чесме у општини Жабаљ поставља Давалац услуге на основу одлуке надлежног органа. 

Трошкови постављања јавне чесме и утрошка воде на истима падају на теретинвеститора. 

Вода са јавних чесми може се користити само за пиће и хигијенске потребе домаћинства, односно грађана. 

 

Члан 53. 

Јавни хидранти на водоводној мрежи постављају се сагласно прописима о противпожарној заштити и 

одржава их Давалац услуге.  

Додатне (посебне) хидранте на водоводној мрежи поставља и одржава Давалац услуге, по захтеву надлежног 

органа или другог корисника. 

Накнаду штете, настале на јавном хидранту због непрописне или немарне употребе, сноси корисник. 

 

Члан 54. 

Воду из јавних хидраната могу користити само корисници који за то добију одобрење од Даваоца услуге. 

Ватрогасна јединица МУП-а и добровољна ватрогасна друштва имају право да, без посебне дозволе, користе 

воду преко свих хидраната за гашење пожара, па чак и у време ограничења потрошње воде. 

За гашење пожара не плаћа се утрошена вода узета из јавних хидраната. 

Вода из јавних  хидраната  може се користити  за потребе  ватрогасне  службе само за гашење пожара. Вода 

утрошена за ове намене се плаћа, по фактури, Даваоцу услуге. 

 

Члан 55. 

Давалац услуге је дужан да трајно и континуирано врши испоруку  хигијенски исправне воде за пиће и друге 

потребе, у потребном обиму, непрекидно 24 часа дневно. 

 

Члан 56. 

Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци, односно дистрибуцији услед више  силе,  хаварије  или  

других  разлога  који  нису  могли  да  се  предвиде, односно  спрече,  давалац  услуге  је  обавезан  да  одмах  

предузме  мере  на  отклањању узрока поремећаја, односно прекида и то да: 

- обезбеди  привремено  снабдевање  корисника  водом,  путем  постављањацистерни са питком водом, по 

утврђеном распореду, а обавезно ако прекид траје дуже од 24 часа,   

-предузме  све  потребне  активности  на  отклањању  узрока  и  последицапоремећаја, односно разлога због 

којих је дошло до прекида у вршењу испоруке, односно дистрибуције, као и да у случају потребе ангажује 

друга лица за обезбеђење услова за испоруку воде. 

 

Давалац услуге је дужан да, путем средстава јавног информисања, одмах обавести кориснике о разлозима 

прекида или поремећаја у испоруци, односно дистрибуцији воде, као и о времену трајања прекида или 

поремећаја и да корисницима пружи посебна упутства. 
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Члан 57. 

Ако се прекид у испоруци воде планира због извођења радова на одржавању или реконструкцији објеката 

водовода, давалац услуге је дужан да о томе обавести кориснике   путем   средстава   јавног   информисања   

и   то   најкасније   један   дан   пре планираног прекида. 

 

Члан 58. 

Давалац услуге је дужан да, приликом предузимања мера и извођења радова из члана 57. ове одлуке, 

организује радове тако да прекид, односно поремећај у испоруци воде траје што краће. 

Ако се услед више силе   (суша, земљотрес, прекид у снабдевању погонским горивом  или  енергијом  и  сл.)  

или  других  разлога  који  се  нису  могли  предвидети, односно спречити, производња воде смањи у тој 

мери да сви корисници не могу бити задовољени  у  потребним  количинама  воде,  давалац  услуге  је  

дужан  да  снабдевање водом врши по реду првенства у складу са посебним прописима и могућностима 

водоводне мреже. 

 

Члан 59. 

У случају да дође до смањења капацитета или несташице воде проузроковане њеним коришћењем у сврхе 

заливања воћа и поврћа, прање аутомобила, бетонираних дворишних површина или друге ненаменске 

потрошње, Давалац услуге је дужан привремено ограничити  или ускратити испоруку воде тим 

корисницима. 

Ограничење испоруке из предходног става могуће је уз сагласност Надзоног одбора. 

 

Члан 60. 

Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци, односно дистрибуцији воде због непредвиђених околности, 

давалац услуге је обавезан да, истовремено са предузимањем мера из члана 56. ове одлуке, обавести 

Председника општине.  

                 По пријему обавештења из става 1. овог члана, надлежни орган је дужан да, без одлагања: 

1.одреди ред првенства и начин испоруке воде оним корисницима код којих би услед прекида настала 

опасност по живот и рад грађана или рад других субјеката или би настала велика штета, 

2.нареди мере за заштиту комуналних објеката, као и друге имовине који суугрожени или могу бити  

угрожени,   

 3.предложи  мере за отклањање  насталих  последица,  као и друге потребне  мере за пружање комуналних  

услуга, 

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења   делатности, као и  

одговорност за накнаду причињене штете. 

 

Члан 61. 

Ако  Давалац услуге, и поред предузетих мера из члана 56. ове одлуке, не може да  испоручи  воду  у  

потребном  обиму,  Општинско веће општине Жабаљ  наредиће  мере штедње воде. 

Давалац  услуге  и  корисници  дужни  су  придржавати  се  прописаних  мера штедње из претходног става 

овог члана. 

 

IV НАДЗОР 

 

Члан 62. 

Надзор над применом ове одлуке  врши надлежна служба Општинске управе (комунална инспекција). 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 63. 

Новчаном  казном  од  5.000,00    динара  до  50.000,00  динара  казниће  се  за прекршај Давалац услуга, ако: 

1. Прикључи новоизграђени јавни водовод  супротно условима утврђеним у члану 5. став 2. ове одлуке.  

2. Поступи противно члану 14. ове одлуке. 
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3. Поступи противно члану 17. став 1. ове одлуке. 

4. Не поступи по захтеву корисника воде из члана 33. став 1. и 2. ове одлуке. 

5. Не врши баждарење  водомера у роковима  у складу са  чланом 34.  став 2. ове одлуке). 

6. Не утврђује количину испоручене воде проценом у складу са чланом 38. ове одлуке. 

7. Ускрати испоруку воде кориснику супротно члану 51. ове одлуке. 

 8. Не врши испоруку воде у смислу члана 55. ове одлуке. 

9.  Не  предузме  одмах  мере  на  отклањању  поремећаја,  односно  прекида  уиспоруци и дистрибуцији  

воде у складу са чланом 56. став 1. ове одлуке. 

10.  Не  изда  обавештење  корисницима  воде  преко  средстава  јавног информисања о разлозима прекида,  

односно поремећаја у испоруци, односно дистрибуцији воде  у складу са чланом 56. став 2. ове одлуке. 

11. Не изда обавештење корисницима воде о планираном прекиду и испоруциводе или то обавештење не  

      изда у прописаном року у склјаду са чланом 57. став 1. ове одлуке. 

12. Не врши снабдевање водом по реду првенства у смислу члана 58. став 2. ове одлуке.  

13. Не обавести одмах надлежни орган о поремећају, односно прекиду испоруке  воде у складу са чланом 

60. ове  одлуке. 

14. Не придржава се прописаних мера штедње у складу са чланом 61. став 2. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице Даваоца услуге новчаном казном од  

5.000,00 до 25.000,00 динара. 

 

Члан 64. 

Новчаном  казном  од  50.000,00  до  200.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај правно лице, извођач 

радова, ако: 

1.Изгради јавни водовод  супротно утврђеним прописима, стандардима  и техничким  нормативима,   

односно  врши  радове  на  усецању  у постојећуводоводну мрежу  у складу са чланом 5. став 1. и 3.ове   

   одлуке. 

2. Гради друге објекте, инсталације и уређаје, супротно члану 6. ове одлуке. 

3.Самовољно изврши прикључивање на јавну водоводну мрежу супротно члану 31. ове одлуке. 

4. Поступи противно члану 37. ове Одлуке. 

5. Користи воду из јавних хидраната без одобрења даваоца услуге(члан 54. ове одлуке).                  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 250,00 до 

25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник, новчаном казном од 25.000,00 до 100.000,00 

динара.  

 

Члан 65. 

Новчаном казном од 15.000,00 до 45.000,00 динара казниће се за прекршај корисник услуга физичко лице 

ако:    

1. Поступи противно члану 15., ставови 1. до 8. ове одлуке. 

2. Самовољно изврши прикључивање на јавну водоводну мрежу супротно члану 31. ове одлуке. 

3. Угради индивидуални водомер противно члану 32. став 4. ове одлуке. 

4. Сам врши монтажу, поправку и замену неисправних водомера и водомера којима је истекао рок (члан 34.  

став 1. ове одлуке). 

5. Отвара и затвара вентил испред водомера супротни члану 35. ове одлуке.). 

6. Постави водомер супротно члану 36. став 1. и 2.  ове одлуке.  

7. Поступи противно члану 37. ове одлуке. 

8. Oнемогући очитавање водомера (члан 39. ове одлуке). 

9. Не одјави коришћење воде у складу са чланом 48, 49. и 50. ове Одлуке. 

10.Користи воду из јавних хидраната без одобрења даваоца услуга (члан 54. став 1. ове одлуке). 

11. Не угради водомер у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке( члан 66. ове одлуке).  
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 66. 

Корисник објекта индивидуалног становања, код постојећих прикључака, који, евентуално, нема уграђен 

водомер, дужан је  о свом трошку  уградити  водомер у року од шест месеци  од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

 

Члан 67. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке  престаје да важи Одлука о снабдевању водом („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 8/97, 4/2001 и 6/2003).  

Члан 67. 

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:02-60/2014-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 
На основу члана 9. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011) и 

члана 39. Тачка 7. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 8/2012), 

Скупштине општине Жабаљ на 20. седници одржаној дана 19.09.2014. године донела je 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

Члан 1. 

Одлука о социјалној заштити (''Службени лист општине Жабаљ'' број 11/2011 и 23/12) допуњава се тако што 

се у члану 6. после тачке 2. додаје нова тачка 3. која гласи: 

„3. додатна подршка у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи и 

школи“ 

Досадашње тачке 3.,4., и 5. постају тачке 4.,5. и 6. 

 

Члан 2. 

После члана 15. додаје се нови наслов и члан 15а који гласе: 

 

„3. ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ У ВАСПИТНОЈ ГРУПИ И ШКОЛИ 

Члан 15а. 

Услугом додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи и 

школи обезбеђује се скуп стручних послова дефектолога и логопеда којима се пружа и унапређује развој и 

учење деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју, а у складу са „Стручним упутством о начину 

пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, 

односно другој школи и породици од стране школе за ученике са сметњама у развоју“.“ 

Досадашњи наслови 3.,4. и 5. постају наслови 4.,5. и 6. 
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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 ЖАБАЉ 

Број: 55-3 /2014-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. тачка тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 

8/12) Скупштина општине Жабаљ  на својој 20. седници одржаној дана 19.09.2014. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на четврту измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ за 2014. 

годину  која је усвојена на 9. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ одржаној  

дана 26.08.2014. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 022-93/2014-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 
На основу члана 39. тачка тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 

8/12) Скупштина општине Жабаљ  на својој 20. седници одржаној дана 19.09.2014. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и 

одржавање“ за 2014. годину  који је усвојен на 12. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Услуге и одржавање“ одржаној  дана 08.08.2014. године. 
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2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 022-94 /2014-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 39. тачка тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 

8/12) Скупштина општине Жабаљ  на својој 20. седници одржаној дана 19.09.2014. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на трећу измену Програма пословања Јавног предузећа „Развој“ за 2014. годину  који је 

усвојен на седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Развој“ одржаној  дана 11.09.2014. године. 

 

 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број:022-95/2014-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

На основу члана 39. тачка тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 

8/12) Скупштина општине Жабаљ  на својој 20. седници одржаној дана 19.09.2014. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на другу измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод 

општине Жабаљ“ за 2014. годину  који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног  

предузећа „Водовод општине Жабаљ“ одржаној  дана 04.07.2014. године. 
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2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 022-96/2014-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 

58/09 – УС, 34/10 – УС  и 54/11) – у даљем тексту: Закон  и члана 44. став 1. у вези са чланом 53. став  2.   

Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11и 8/12) Скупштина општине Жабаљ  у 

10.15 часова на  својој 20. седници одржаној 19.09.2014. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ  

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ   

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

1. 

У Решењу о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу  (''Службени лист општине Жабаљ'' 

број  15/12, 11/13, 25/13 и  4/14), тачка 3. подтачка 17. мења се и гласи:  

„ 

17. члан: Јадранка Ненад - Богата Србија 

      - заменик члана: Никола Јанковић - Богата Србија“. 

 

2. 

Ово решење у целости објавити у  ''Службеном листу општине  Жабаљ''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  Као овлашћени предлагач,  одборничка група Богата Србија – развој и просперитет Општине,  

поднела је предлог у коме је предложено да Никола Јанковић, досадашњи  члан Општинске изборне 

комисије испред Богате Србије буде заменик члана, док би Јадранка Ненад уместо досадашње функције 

заменика члана вршила функцију члана – представника Богате Србије у Општинској изборној комисији у 

сталном саставу. 

 

Узевши у обзир изнето, Скупштина општине је применом  члана 14. став 1.  Закона о локалним 

изборима, решила као у диспозитиву. 

Поука о правном 

средству: 

Против овог решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом,  у року од 24 часа од дана доношења истог. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-18/14-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 



   19.09.2014.               Службени лист општине Жабаљ                 број 18                          страна 54 

На основу члана 43. став  1. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 20. седници одржаној 19.09.2014. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

1. 

Дужности  председника Комисије за награде и признања општине Жабаљ за 2014. годину разрешава  се др 

Драгиша Ђорђевић из Жабља. 

2. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-1-20/14-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

На основу члана 43. став  1. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 20. седници одржаној 19.09.2014. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

1. 

За председника Комисије за награде и признања општине Жабаљ за 2014. годину именује се Радивој 

Татарски из Жабља. 

2. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

Број: 02-1-19/14-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/11 и 55/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 20. 

седници одржаној 19.09.2014.  године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности чланова у Управном одбору Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ, разрешавају се: 

 

- Драгана Зец – представник родитеља, 

- Бранислава Колошњај – представник родитеља,  

- Милорад Лазић – представник родитеља и 

- Љубица Ћирин – представник локалне самоуправе. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-22/14-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/11 и 55/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 20. 

седници одржаној 19.09.2014. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ 

 

 

1. 

За чланове у Управном одбору Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ (у даљем тексту: 

Управни одбор), на период до истека мандата Управног одбора, именују се: 

- Милета Сланкаменац – представник родитеља,  

- Маријела Танасић – представник родитеља, 

- Сандра Микић – представник родитеља и 

- Бранислава Врбашки – представник локалне самоуправе. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-21/14-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 
На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12)  и 

члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 28/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 20. седници 

одржаној 19.09.2014.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ   ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности  члана  у Управном одбору  Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине 

Жабаљ, разрешава се Љупчо Стојчевски. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:02-1-24/14-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12)  и 

члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 28/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 20. седници 

одржаној 19.09.2014. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

За члана  Управног  одбора Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине Жабаљ, на 

период до истека мандата Управног одбора, именује  се dipl ecc Владимир Абаџић. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:02-1-23/14-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 20. седници одржаној 19.09.2014. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности у Управном одбору Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ разрешава се Дејан Попов из 

Госпођинаца. 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-26/14-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 20. седници одржаној 19.09.2014.године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

1. 

У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ, на период до истека мандата Управног 

одбора, именује се Брусин Светислав из Госпођинаца. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:02-1-25/14-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/831-329, факс: 021/831-094 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 
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