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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 3 Жабаљ, 05.02.2019. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
На основу члана 26. став 2. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ број 24/2016) – 

у даљем тексту: Пословник, Општинско веће на својој 118. седници одржаној  30.01.2019. године утврђује  

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О 

НАЦРТУ  

ПРВЕ РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2014-2020 

 

1. Одређује се спровођење јавне расправе о нацрту Прве ревизије Стратегије одрживог развоја општине 

Жабаљ 2014-2020 

2. Саставни део овог програма је нацрт Прве ревизије Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ 

2014-2020 

3. У складу са чланом 26. став 3. Пословника презентује се да је радни текст акта који је предмет јавне 

расправе утврдила радна група за израду  Прве ревизије Стратегије одрживог развоја општине 

Жабаљ 2014-2020, а Нацрт Прве ревизије Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020 

Општинско веће на својој 118.  седници одржаној дана 22.11.2018.године. 

4. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 30.01.2019. године до 08.02.2019. године. 

5. Јавна расправа почиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној расправи на званичној 

интернет страници Општине Жабаљ www.zabalj.rs. 

6. Образује се радно тело за спровођење јавне расправе о  нацрту Одлуке о изменама и допунама 

Статута општине Жабаљ у следећем саставу: 

- Госпава Колбас, председник; 

- Јовица Тодоровић, члан и 

- Јадранка Савин, члан. 

7. Округли сто поводом нацрта Одлуке одржаће се дана 08.02.2019. године у 09,00 часова у Малој сали 

општине Жабаљ. 

8. Сугестије, примедбе, иницијативе, коментари и предлози на текст нацрта Одлуке о изменама и 

допунама Статута општине Жабаљ, достављају се  радном телу у писаној форми на адресу 

Општинско веће општине Жабаљ - Радно тело за спровођење јавне расправе о нацрту Прве ревизије 

Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020, Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ поштом или  

непосредно на писарници Општинске управе Жабаљ или електронском поштом на e-mail адресу 

vece@zabalj.rs., до 06.02.2019. године до 15,00. 

 

 

 

 

 

http://www.zabalj.rs/
http://www.zabalj.rs/
mailto:vece@zabalj.rs
mailto:vece@zabalj.rs
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9. Након спроведене јавне расправе, радно тело из тачке 6. овог програма Општинском већу без 

одлагања доставља извештај о спроведеној јавној расправи, након чијег разматрања Општинско веће 

утврђује предлог Одлуке о усвајању Прве ревизије Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ 

2014-2020 који се упућује Скупштини општине на разматрање и доношење. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:110-1/2019-II 

 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 19. став 2. Законa о безбедности саобраћаја на путевима ("Службеном гласнику РС", број 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон, 9/2016 - Одлука УС 

РС,  24/2018 (чл. 163. и 164. нису у пречишћеном тексту), 41/2018, 41/2018 - други закон и 87/2018.) и 

предлог Савета за безбедност саобраћаја на путевима територије општине Жабаљ  број 06 – 7/2019- II од 

29.01.2019. године   Општинско веће на својој 118. седници одржаној дана  30.01.2019. године доноси 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1.  

Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје на територији општине Жабаљ предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (у 

даљем тексту: Средства од новчаних казни). 

2.  

Одлуком о буџету општине Жабаљ („ Службени лист општине Жабаљ“ број 27/2018)  планира су средства у 

износу од 5.000.000,00 динара у разделу 4. Општинска управа; Програм - 7: Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура; ПА: 0701-0002 - управљање и одржавање саобраћајне инфрастуктуре; 

Функција 360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту и 410.000,00 динара у разделу 4. 

Општинска управа; Програм - 15: Опште услуге локалне самоуправе; ПА: 0602-0001 - функционисање 

локалне самоуправе и градских; Функција 13 - опште услуге.  

3.  

Средства од новчаних казни из тачке  овог програма, у складу са  обавезама локалне самоуправе утврђених 

законима из областибезбедности саобраћаја на путевима, користиће се наменски за финансирање:  

 

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС Начин утрошка средства 

СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ЗА   САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Набавка пројекта за успоравање 

саобраћаја за 5 најугроженијих 

тачака на територији општине 

Жабаљ 

150.000,00 

Позиција 70 

Ек.класифик. 

511 

Набавка порјектнитехничке доментавије за 

успоравање саобраћа за 5 најугроженијих тачака 

општине.  

У сарадњи са управљачем пута индетификовати 

угоржене тачке, спровести набавку и изабрати 

израђивача пројекта и прибавити потребне сагласти 

упорављача пута.  

Оквирно време релаитзације фебруара – август 2019.  

Постављање саобраћајне 230.000,00 Општина Жабаљ је током 2019. израдила и прибавила 
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инфраструктуре за успоравање 

саобраћаја испред ОШ „Ђура 

Јакшић“  

Позиција 71 

Ек.класифик. 

512 

све потребне сагласности за постављање саобраћајне 

инфраструктуре за успорарвање саобраћаја испред 

ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг. Процења рвредност 

добара са поставком износи 2.300.000,00 динара.  

Општина ће конкурисати код других нивоа власт 

ради реализације овог пројекта, а за потребе конкурса 

предвидела је сопштвена средсва у висини од 10% 

уколико то услови Конкурса буду захтевали.   

ПРЕВЕНТИВНО – ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Отворени час  о безбедности у 

саобраћају   

Волонтерски 

рад 

Активност спроводи Савет у сарадљи са ОШ од 1-4, 

ПС Жабаљ,  

О времену и начину спровођења активности Савет ће 

донети посебан закључак.  

Временски оквир  септембар - октобар 2019. 

Показна вежба о безбедноном 

преласку деце преко улице – 

циљна група прваци 

Волонтерски 

рад 

Активност спроводи Савет у саради са ОШ од 1-4, 

ПС Жабаљ 

О времену и начину спровођења активности Савет ће 

донети посебан закључак 

Временски оквир  септембар - октобар 2019. 

Спровођење акције безбедан 

бициклиста – циљна група 

бициклисти 

50.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Активност спроводи Савет у саради са  ПС Жабаљ.  

Набавку добара (светала за бицикле)  потребних за 

реализацију ове акције ће  извршти стручна служба 

Општинске управе Жабаљ из средстава буџета 

општине намењених за унапређење безбедности. 

О времену и начину спровођења активности Савет ће 

донети посебан закључак. 

Временски оквир јул - август 2019. године  

Акција –  лако уочити трактор  250.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Циљ акције је спречити саобраћајне незгоде које су 

дешавују због лоше осевтљених трактора, 

прикључних возила и тругих спорих превозних 

средства. 

Акциј ће се организовати набавком и поделом 

светлећих трокута, светлећих трака за обележавање 

трактора и светлећих прслука и њиховом поделом. 

Активност спроводи Савет у саради са  ПС Жабаљ.  

Набавку добара потребних за реализацију ове акције 

ће  извршти стручна служба Општинске управе 

Жабаљ из средстава буџета општине намењених за 

унапређење безбедности. 

Траке ће делити запослени ПС Жабља, приликом 

вршења својих редовних дужности и о томе 

саставити белешку. 

О времену активности Савет ће донети посебан 

закључак. 

 

Акција – едукација о значају 

вожње деце у аутоседишту 

 

 

набавка и подела аутоседишта 

 

 

 

 

 

250.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Активност спроводи Савет у саради са  ПС Жабаљ.  

Набавку добара потребних за реализацију ове акције 

ће  извршти стручна служба Општинске управе 

Жабаљ из средстава буџета општине намењених за 

унапређење безбедности. 

Начин спровођења активности: јавни конкурс.  

Право учешћа: родитељи проворођење деце који 

поседују аутомобил у валсништву.  
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О времену активности Савет ће донети посебан 

закључак. 

Временски оквир  јун и септембар 2019. 

Предавање Савеза 

парпчлегичаратему узрока и  

последица саобраћајних незгода 

50.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Активност спроводи Савет у сарадњи са Саветом 

параплегичара и ПС Жабаљ.  

Временски оквир  мај или јун 2019. 

Едукација и показна вежба возача 

за поступање у саобраћајним 

несрећама  

80.000,00  

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Активност се спроводи Савет у сарадњи са Домом 

здравља Жабаљ. За ову актвност Савет ће обезбедити 

по 2 комлета прве помоћи за аутомобил и мотор, три 

шанц крагне (две за одрасле и једну за децу) једна 

магеланова клешта, 4 удлаге за имобилизацију 

ектремитета (по две за горње и две доња 

екстремитета и вакум даска за имобилизацију 

повређење карлице и фиксокиц.  

Временски оквир март 2019. 

Едукација и показна вежба о 

сигурној вожњи мотоциклиста и 

нужности употребе кациге 

 Циљ акције је спречити теже последице у случају 

саобраћајних незгода у којима су учесници 

мотоциклисти. За потребе акције ће се набавити 

кацике и након едукације, учесницима ће бити исте 

подељење.  

Активност спроводи Савет у сарадњи са 

Полицијском станицом Жабаљ.  

Набавку добара (кацига)  потребних за реализацију 

ове акције ће  извршти стручна служба Општинске 

управе Жабаљ из средстава буџета општине 

намењених за унапређење безбедности. 

Временски оквир  јул 2019. 

Едукација и показна вежба o 

штетности алкохола у саобраћају 

100.000,00 

Позиција 99 

Ек.класифик. 

512 

Активност се спроводи Савет у сарадњи са ПС 

Жабаљ.  

За ову актвност Савет ће обезбедити по 4 врсте 

„пијаних наочара“ 

Набавку добара („пијаних наочара )  потребних за 

реализацију ове акције ће  извршти стручна служба 

Општинске управе Жабаљ из средстава буџета 

општине намењених за унапређење безбедности. 

Временски оквир новембар  2019. 

Промоције акција 

 

1. штампани материјал 

2. најам билборда 

 

 

50.000,00 

50.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

 

 

Набавку добара потребних за реализацију ове акције 

ће  извршти стручна служба Општинске управе 

Жабаљ из средстава буџета општине намењених за 

унапређење безбедности. 

Временски оквир   током целе  2019. 

 

Посебан медијски програм о 

безбедности саобраћаја 

100.000,00  

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

 

   

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

Покровитењство у организовању 100.000,00 Активност спроводи Савет и ОШ „Јован Јовановић 
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такмичења у безбедности у 

саобраћају за основце  

Позиција 98 

Ек.класифик. 

472 

Змај“. 

 

Временски оквир  - април, мај 2019. године 

 

О начину спровођења активности Савет ће донети 

посебан закључак 

 

Набавку добара (награда) потребних за реализацију 

ове акције ће  извршти стручна служба Општинске 

управе Жабаљ из средстава буџета општине 

намењених за унапређење безбедности, прем,а 

спецификацији из зкаључка Савета.  

Набавка преносивог  саобраћајног 

полигона за основце   

150.000,00 

Позиција 99 

Ек.класифик. 

512 

Активност спроводи Савет и ОШ 1-4 

Набавку добар потребних ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ из средстава 

буџета општине намењених за унапређење 

безбедности 

Полигон ће прве године користити све четири 

основен школе са територије општине, стим да је 

дугорочан план Савета да све 4 школе у наредном 

периоду опреми овим полигонима.  

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

 

 

Едукација чланова Савета  

(трошкови) 

200.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Котизације за семиране чланова Савета 

Временски оквир  фебруар  2019. 

Набавка рачунарске опреме за 

потребе чланова Савета из редова 

полиције и прекршајног суда-  

100.000,00 

Позиција 99 

Ек.класифик. 

512 

Временски оквир  новембар  2019. 

Набавка аутомобила за потребе 

чланова Савета из редова полиције 

3.500.000,00 

Позиција 99 

Ек.класифик. 

512 

Временски оквир  фебруар – март  2019. 

 

3. 

Уколико се приходи и примања од новчаних казни у току буџетске године не остварују у планираном износу 

расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди Савет за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Жабаљ. 

4. 

Општинска управа прати и надзире наменско коришћење средстава од новчаних казни и извршавање 

уговорних права и обавеза корисника средстава. 

5. 

Одељење за буџет и финансије Општинске управе дужна је да најкасније до 31.01.2019. године,  

Општиснком већу и Савету достави извештај о утрошку средства по овом Програму.   
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6. 

Овај програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:02-4/2019-II 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Чедомир Божић с.р. 

 
 На основу члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС бр. 105/16“) Општинско веће на својој 119. седници одржаној дана 05.02.2019 

.године 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 

КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ 

У 2019. ГОДИНИ 

 

Општина Жабаљ финансира и суфинасира програмe/пројектe који се реализују у култури и уметности у 2019. 

години, a првенствено: пројекте и програме очувања, унапређења и развоја културе  и уметности у општини 

Жабаљу области организовање културних догађаја од локалног значаја; учешће на такмичењима, 

фестивалима и саветовањима; очување и неговање народних обичаја; подстицање међународне културне 

сарадње; подстицање аматерског културно-уметничког рада; подстицање стваралаштва младих; књижевно 

стваралаштво, издаваштво, дигитално стваралаштво и мултимедије, очувања историјског наслеђа и на друге 

области културне делатности од значаја за развој културе у општини Жабаљ.  

 

I 

Одлуком о буџету Oпштине Жабаљ за 2019. годину, у Разделу 4 - Општинска управа, Програм 13-развој 

културе и информисања, ПА - 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стварања, функција 820-

услуге културе, Економска класификација 481 – дотације  невладиним организацијама, предвиђена су 

средства у износу од 2.000.000,00 динара, за финансирање невладиних организација у области културе. 

 

II 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

 

Право на коришћење буџетских средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури имају 

субјекти у култури, у смислу закона који уређује област културе, под следећим условима: 

1. да имају седиште, односно пребивалиште на територији општине Жабаљ; 

2. да су регистровани за обављање послова у областима културе, односно да се воде у 

одговарајућим евиденцијама,  у складу са законом којим се уређује обаст културе. 

Изузетно од става 1. тачка 1. право на коришћење буџетских средстава за финансирање или суфинансирање 

пројеката у култури имају и субјекти у култури који немају седиште, односно пребивалиште на територији 

општине Жабаљ, уколико је пројекат од значаја за развој културе у општини Жабаљ. 

Право на коришћење буџетских средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури 

могу имати и цркве и друге верске заједнице које делују на територији општине Жабаљ, односно установе 

чији су они оснивачи под условом да су носиоци реализације пројекта у области културе и да им нису за 

исти пројекат  одобрена буџетска средства у складу са одлуком којом се уређује начин, поступак и 

критеријуми за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама.  
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Право на коришћење буџетских средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури 

уређених овом одлуком нема установа културе чији је оснивач општина Жабаљ и чији се годишњи програм 

рада финансира у складу са законом који уређују област културе и буџетски систем.  

 

III 

 

СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

Средства за суфинасирање  опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ  за 2019. годину. 

Одлуком о буџету Oпштине Жабаљ за 2019. годину, у Разделу 4 - Општинска управа, Програм 13-развој 

културе и информисања, ПА - 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стварања, функција 820-

услуге културе, Економска класификација 481 – дотације  невладиним организацијама, предвиђена су 

средства у износу од 2.000.000,00 динара, за финансирање невладиних организација у области културе. 

 

IV 

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА:  

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.  

 

V 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА  

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су: 

1) усклађенос тпројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса; 

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта; 

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то: 

(1) стручни, односно уметнички капацитети, 

(2) неопходни ресурси; 

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и 

укљученост више извора финансирања; 

5) степен утицаја пројекта н аквалитет културног живота заједнице. 

 

VI 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ: 

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију: 

1. пријавни образац на конкурс 

2. оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве фотокопију Потврде о 

пореском идентификационом броју; 

3. извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви  удружења остварују у области у којој се програм 

реализује 

 

Комисija по службеној дужнсоти проверава регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа; 

 

VII 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације  са електронском верзијом конкурсне 

документације доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или 

писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.   

 

Пријаве које не садрже електронску верзију на било ком носачу (ЦД, УСБ и сл.) неће се разматрати. 

Пријава се шаље поштом на доленазначену адресу: Општина Жабаљ, Николе Тесле 45. 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.zabalj.rs 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 0648144502 или путем електронске поште на 

адресуvece@zabalj.rs 

 

mailto:vece@zabalj.rs
mailto:vece@zabalj.rs
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VIII 

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ  КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА  

Благовременим ће се сматрати пријаве које буду пристигле на адресу општине до 25.02.2019. године. 

Овај конкурс се истовремено објављује  на порталу е –управе и на интернет страници општине 

Жабаљwww.zabalj.rs 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-23 /2018-II 

 

 

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 6. Уредбе  о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („"Службеном гласнику РС", бр. 

16/2018) Општинско веће на својој 119.. седници одржаној. 05.02.2019. године расписује  

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ / И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА 

КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА  КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Средства се додељују за суфинасирање програма/пројеката које реализуј уудружења а која су од јавног 

интереса у области:  

• руралног развоја,  

• заштите животиња, очувања традиције,  

• очувања објеката о значаја за локалну историју,  

• организовања манифестација локалног значаја,  

• пројекти и програми веб промовисања општине Жабаљ  

• подстицање наталитета 

• социјалне заштите 

• заштите лица с аинвалидитетом, 

• друштвене бриге о деци,  

• подстицање наталитета,  

• помоћи старима,  

• здравствене заштите,  

• заштите и промовисања људских и мањинских права,  

• образовања и науке, 

• хуманитарни, волентерски и други програми и пројекти  у којима удружењa искључиво и непосредно 

следе јавне потребе  

I 

Одлуком о буџету Oпштине Жабаљ за 2019. годину, у Разделу  4 - Општинска управа, Пројекат 0602-02-

финансирање пројеката удружења грађана по основу конкурса, функција 130-опште услуге, Економска 

класификација 481 – дотације  невладиним организацијама, предвиђена су средства у износу од 1.000.000,00 

динара, за финансирање невладиних организација - удружења грађана. 
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II 

 

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

Имају удружења која  испуњавају следеће опште услове:  

− да има седиште на територији општине Жабаљ,  

− да има статут правног лица, 

− да је уписано у регистар који води надлежни орган, 

− да има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у области од јавног 

интереса.  

Удружење немора да има седиште на територији општине Жабаљ уколико је програм од изузетног 

интереса за локално становништво или ако се остварује у оквиру међуопштинске, регионалне или 

међународне сарадње. 

 

Критеријуми за доделу средстава: 

Избор програма који ће се финансирати средствима буџета општине Жабаљ врши се применом 

следећих општих критеријума:  

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица 

која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавноги нтереса, степен унапређења стања у области 

у којој се програм спроводи;  

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета виших нивоа власти, 

Европске уније, поклона, донација легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава 

за финансирање програма;  

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније 

коришћена средства буџета општине Жабаљ и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.  

Допунски критеријуми:  

− да удуржење располаже капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују (дужина 

трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова 

одрживост) 

− да је програм усклађен са јавним потребама и интересима грађана, 

− обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи, 

− своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника 

− могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове 

− имају висок степен успешности у реализовању програма рада и пројеката 

− да су програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на 

локалном и националном нивоу. 

III 

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:  

Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.  

 

IV 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ: 

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију: 

4. пријавни образац на конкурс; 

5. оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;  

6. фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа; 

7. фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју; 

8. извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм 

реализује 

V 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 
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Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације са електронском верзијом конкурсне 

документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс 

– не отварати” на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.  

Пријаве које не буду садржале електронску верзију ( носач електронске верзије може бити ЦД или 

други носач по избору подносиовца) неће бити разматране.  

Пријава се шаље поштом на доленазначену адресу: Општина Жабаљ, Николе Тесле 45. 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.zabalj.rs 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 0648144502 или путем електронске поште на 

адресуvece@zabalj.rs 

 

VI 

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ  КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

Благовременима ће се сматрати пријаве које буду поднете до 25.02.2019. године. 

Комисија разматра приспеле пријаве и сачињава листу вредновања и рангирања пријављених 

програма нао снову општих и посебним критеријума и мерила у року који неможе бити дужи од 15 дана од 

дана закључења јавног конкурса. 

Уколико се немогу одобрити средства за све пријављене пројекте приоритет ће имати удружења која 

располажу већим капацитетима за реализациј упрограма, која имају висок степен успешности у реализацији 

претходних програма, чији се програм више базира на усвојеним стратешким документима на локалном 

нивоу и који је усмерен ка већем броју корисника. 

Ранг листа се објављује на званичној интернет страници општине Жабаљ. 

Овлашћена лица удружења која су се пријавила на јавни конкурс имају право да изврше увид у 

поднесене пријаве и приложену документацију и да поднесу приговор Комисији у року од пет дана од дана 

објављивања ранг листе. 

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од осам дана од дана његовог пријема. 

Након решавања  о  приговорима Комисија објављује коначну ранг листу на званичној интернет 

страницио пштине Жабаљ. 

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који неможе бити дужи од  

60 дана од дана истека рока за подношењ епријаве. 

Листа из става 1.овог члана објављује се на званичној интернет страници надлежног органа и на порталу е-

Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна 

дана од дана објављивања листе из става 1.овог члана. 

На листу из става 1. Овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана 

њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог 

пријема. 

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 

приговора. 

Oдлука из става 6. Овог члана објављује се на званичној интернет страници надлежног органа и на порталу 

е-Управа. 

 

Председник општине на основу решења закључује са удружењима уговор о финансирању програма. 

Уколико се удружење неодазове позиву зазакључивање уговора, односно уколико се јави у року од 15 дана 

од дана пријема позива, сматраће се да је одустало од пријаве.  

Уговором из става 1.овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 

нарочито: назив програма, рок у коме ће се реализовати, конкретне обавезе уговорних страна, износ 

одобрених средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај 

ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења 

уговорне обавезе (предмета програма), рок за подношење извештаја и друга питања одзначаја за реализацију 

програма.  
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Овај конкурс се истовремено објављује на порталу е-управе и на интернет страници општине Жабаљ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  401- 22 /2019-II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 6.  Уредбе  о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („"Службеном гласнику РС", бр. 

16/2018) Општинско веће на својој 119. седници одржаној. 04.02.2019. године  

 

РЕШЕЊЕ 

1. 

Образује се конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из 

буџета општине Жабаљ за за финансирање (или / и суфинансирање)  програма од јавног интереса za 2019. 

године број 401-22/2019-II од 05.02.2019.године. 

2. 

У Комисију се именују: 

1. Момир Мандић, председник комисије  

2. Урош Радановић, члан  

3. Љиљана Узелац, члан  

4. Смиљана Исаковски, члан 

5. Влада Чонкић, члан  

3. 

Конкурсне комисије обавља задатке утврђене Уредбом  о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„"Службеном гласнику РС", бр. 16/2018) , а у вези споровођења Јавног конкурса за финансирање (или / и 

суфинансирање) програма / пројеката које реализују удружења а  која су од јавног интереса за 2019. годину 

број 401-22/2019 - II  од 04.02. 2019. године 

4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-22/2019-II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 
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 На основу 8. Уредбу  о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС бр. 105/16“) Општинско веће на својој 119. седници одржаној дана 05.02.2019. године  

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

У Комисију за избор пројеката по јавном конкурсу за финансирање (или/и суфинансирање) 

програма/пројекат који се реализују у култури и уметности у 2019. години именују се  

1. Сергеј Запорожац, председник 

2..Лазар Чонкић, члан Општинског већа 

3. Љиљана Узелац, шеф Одељења за општу управу и друштвене делатности 

4. Драгана Дејановић, представник цивилног сектора 

5. Милован Мирког, предстваник сектора културе 

 

Послове секретара вршиће Јадранка Савин, заменик начелника Општинске управе.  

 

2. 

Задатак Комисије је да  

− на првој седници бира председника комисије, који координира рад Комисије и води седнице 

− донесе одлуку која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских средстава. 

 

3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ. 

          

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-123/2019-II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

На основу члана 138. Закона о спорту („Службеми гласник РС 10/2016) и  члана члана 22.  Одлукe о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у  општини Жабаљ  

(„Службени лист општине Жабаљ 27/2017), Општинско веће на својој   119.    седници одржаној дана  

05.02.2019.  године доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТВА 

по  

Јавном конкурсу у 2019. години за oдржавање  промотивних  рекративно – спортских манифестација 

и округлих столова на тему физичке активности у функцији здравља  

(посебни програми)   

 

 

1. 

На основу предлога одлуке о листи вредновања пријава по  Јавном конкурс у 2019. години за oдржавање  

промотивних  рекративно – спортских манифестација и округлих столова на тему физичке активности у 

функцији здравља (посебни програми)  број  401 -13/2019- II од 18.01.2019. године коју је утвдила   

Комисија за спорт на својој седници одржаној дана 04.02.2019. дел број 06-115/2019-II, одобравају се 

програми и одређује се висина средства  за финансирање и  суфинансирање програма за oдржавање  
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промотивних  рекративно – спортских манифестација и округлих столова на тему физичке активности у 

функцији здравља у укупном износу од  2.000.000,00  динара за програме:  

 

Подносилац пријаве предлог програма износ средстава 

Омладински клуб  Академија спорта и 

вештина“ 

2.000.000,00 

 

2. 
Са носиоцем одобреног програма Председник општине закључује уговор о реализацији програма.  

 

3. 

Решење Општинског већа је коначно, а обајвиће се на сајту општине Жабаљ www.zabalj.rs.  и у „Службеном 

листу општине Жабаљ“.  

 

4. 

Ово решење је коначно и против њега се може покренуту управни спор. . 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Пословни број: 401-13/2019-II 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 

 
На основу члана 70.тачка 3.Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/201 пр 

текст) Општинско веће на својој   119.    седници одржаној дана  05.02.2019.  године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

У радну група за разматрање и израду премедаба на Генерални план насеља Жабаљ именују се   

1. Владимир Чонкић 

2. Божо Војиновић 

3. Светлана Петаков 

4. Предраг Миловац 

5. Драгољуб Станчић 

6. Јадранка Савин 

Секретар : Татјана Нађ 

 

2. 

Разматрање и израду примедаба на Генерални план насеља Жабаљ радна група спровешеће у сардњи  са 

Групом за локални економски  развој Одељења за локални економски развој и привреду и   Одељења за 

општу управу и друштевене делатности Општинске управе која ће радној групи пружити стручну и  

административну -  техничку помоћ.   

3. 

Рок за израду примедаба је 15 дана од дана доставе решења 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zabalj.rs/
http://www.zabalj.rs/
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4. 

Први састанак радне групе заказује се за 07.02.2019. године у 12,00 часова у Малој сали општине Жабаљ.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-1 23 /2019-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) и  члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2018- пр.текст)а у вези са чланом 6. Уговора о сарадњи 

закљученог између Комесаријата за избегливе и миграције Републике Србије и Општине Жабаљ у вези са 

Јавним позивом јединицама локлане самоуправе доделу средства намењених побољшавању услова 

становања породицаа извбеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за а поправку или 

адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници Програма куповне 

куће са окућницом из средстава Републике Србије и АП Војводине за породице избеглица од 18.12.2018. 

године ( у даљем тексту: Уговор),   Председник општине Жабаљ, дана 21.12.2018. годин,  доноси:  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

 ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА 

ПОРОДИЧНА ДОМАЋИНСТВА КОЈА СУ БИЛА КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА КУПОВНЕ КУЋЕ СА 

ОКУЋНИЦОМ ИЗ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОРОДИЦЕ 

ИЗБЕГЛИЦА 

 

1. 

Образује се комисија за доделу помоћи за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична 

домаћинства која су била корисници Програма куповне куће са окућницом из средстава Републике Србије и 

АП Војводине за породице избеглица ( у даљем тексту Комисија). 

 

2. 

У Комисију се именују: 

1. Милица Виславски, Председника Комисије,  

2. Ивица Саламун , члан 

3. Влајко Глигорић, повереник за избеглице, члан 

4. Драгица Стојшић, представник Црвеног крста, заменик члана  

5. Драгољуб Станчић,  члан 

6. Јелена Гостојић, заменик члана 

7. Петар Смоловац, члан 

8. Драгана Лазукић, заменик члана 

Секретар Комисије: Љиљана Узелац шеф Одељења за општу управу и друштвене делатности 

 

3. 

Комисија се обавезује да :  

- донесе  Правилник о раду  који мора бити усклађен са предлогом Првилника о раду објевљеном на 

страници Комесиријата (www.kirs.gov.rs)  (у даље тексту: Правилник)  

- објави јавни позив за избор кориснуика 

http://www.kirs.gov.rs/
http://www.kirs.gov.rs/
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- утврди услове и мерила за избор Корисникa 

- изради и огласи предлог листе Корисника  

- решава о приговорима у поступку који уреди Правилником 

- утврди и обајви коначну листу 

- обави све друге послове, радње и задатке који су од значаја за реализацију Уговора 

 

4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 404 -209 /18-IV 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Чедомир Божић с.р.  

 

САДРЖАЈ 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

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

Телефон: 021/210 22 60 

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

1. Програм јавне расправе о нацрту прве ревизије  стратегије одрживог развоја општине 

Жабаљ 2014-2020 

1 

2. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Жабаљ за 2019. годину 

2 

3. Јавни конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката који се 

реализују у култури и уметности у 2019. години 

6 

4. Јавни конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката које  

реализују удружења која су од јавног интереса за 2019. Годину 

8 

5. Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних 

финансијских средстава из буџета општине Жабаљ за финансирање  (или/и 

суфинансирање) програма од јавног интереса за 2019. Годину 

11 

6. Решење о именовању Комисије за избор пројеката по јавном конкурсу за финансирање  

(или/и суфинансирање) програма/пројеката који се реализују у култури и уметности у 

2019. Години 

12 

7. Решење о одобравању средстава по јавном конкурсу у 2019. Години за одржавање 

промотивних рекреативно – спортских манифестација и округлих столова на тему 

физичке активности  у функцији здравља 

12 

8. Решење о именовању радне групе  за разматрање и израду примедаба на Генерални план 

насеља Жабаљ 

13 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

9. Решее о образовању Комисије за доделу помоћи за поправку или адаптацију сеоске куће  

са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма  куповне куће 

са окућницом из средстава Републике Србије и и АП Војводине за породице избеглице 

14 


