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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 6

Жабаљ, 19.03.2014.

Година 43

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 76. став 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) Општинско веће на 89.
седници одржаној дана 19.03.2014. године доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТA ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређују критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе, финансирање
програма (у даљем тексту: програм) које се реализују у култури и уметности који се финансирају и
суфинансирају из буџета општине Жабаљ.
Члан 2.
Општина Жабаљ финансира и суфинасира пројекте и програме очувања, унапређења и развоја културе и
уметности у општини Жабаљ у области савременог уметничког стваралаштво, традиционалног народног
стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа.
Члан 3.
Финансирање и суфинансирање пројеката и програма врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту:
Конкурс) који расписује Општинско веће.
Конкурс обавезно садржи: област од јавног интереса која се подстиче, ко може бити учесник конкурса, рок
за подношење пријаве и предлога програма који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања
конкурса, обим средстава која се додељују, трајање програма, као и ближа мерила и допунске критеријуме
чијом применом се врши вредновање и рангирање пријављених програма, односно упућивање на службено
гласило у коме је објављен пропис надлежног органа којим су утврђена ближа мерила и допунски
критеријуми.
Конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Жабаљ и „Службеном листу општине Жабаљ".
Члан 4.
О избору пројеката и програма по расписаном конкурсу одлучују конкурсна комисија за избор пројеката и
програма из области културе које реализују удружења.
Конкурсну комисију из става 1. овог члана, коју чине председник и најмање два члана, образује Општинско
веће.
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Члан 5.
На Конкурсу за суфинансирање пројеката и програма могу да учествују удружења која имају седиште на
територији опшине Жабаљ.
Изузетно, комисија може да одлучи да се финансира пројекат или програм подносиоца пријаве чије је
седиште ван територије општине Жабаљ , уколико доприноси развоју културе и уметности општине Жабаљ.
Члан 6.
Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају све опште услове:
1) основна или претежна делатност је култура;
2) пријава се подноси у року који је утврђен конкурсом;
3) конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, реалан и одржив финансијски план и неопходну
документацију:
- оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве;
- фотокопију потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
- фотокопију потврде о пореском идентификационом броју;
- званичан доказ о рачуну у банци.
Комисија има право да од подносиоца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну
документацију и информације.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсе неће бити разматране. Испуњеност прописаних услова
утврђује Комисија .
Члан 7.
У циљу развоја савременог уметничког стваралаштва обезбедиће се средства за
суфинансирање програма и пројеката и то у следећим областима:

финансирање и

- музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес,
- ликовно, примењено и мултимедијално стваралаштво,
- књижевно стваралаштво,
- aматерско позоришно стваралаштво и интерпретација,
- програми гостовања у земљи и иностранству,
- награде за остварења у области уметности.
Мерила за избор пројеката и програма савременог уметничког стваралаштва су следећа:
-

уметнички квалитет програма/пројекта,

-

значај програма/пројекта за развој културе на локланом нивоу,

-

програми/пројекти који имају континуитет и који својим дугогодишњим одржавањем представљају
културни идентитет средине,

-

очување културног идентитета националних мањина,

-

подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури,

-

промоција и подстицање интеркултуралности и мултикултуралности,

-

доприносе децентрализацији културе,

-

подршка пројектима млађих уметника и новим иницијативама и новој уметничкој продукцији,

-

манифестације, фестивали, концерти, изложбе, позоришне представе, радионице и сл. којима се
подстиче и обогаћује савремено стваралаштво,

-

сарадња са установом културе.
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Члан 8.
У циљу заштите, неговања и презентације традиционалног народног стваралаштва и нематеријалног културног
наслеђа обезбедиће се средства за суфинансирање програма/пројеката, и то:
-

фестивала који представљају традиционално народно стваралаштво и нематеријално културно наслеђе,
програма/пројеката од значаја за очување, развој и подстицање традиционалне културе,
програма/пројеката који се одвијају у континуитету,
програма/пројеката који су у претходној години потврдили вредност провереним критеријумима о
културној и друштвеној прихваћености у општини,
- програма/пројеката који су доживели признање на националној или међународној сцени,
- програма/пројеката удружења грађана и невладиних организација чија је делатност основа културног
живота и културних активности одређене локалне заједнице,
- програма/пројеката истраживања, сакупљања, обраде, очувања и презентације културне баштине општине
Жабаљ који се реализују у сарадњи са стручним удружењима и институцијама.

Мерила за избор пројеката и програма традиционалног народног стваралаштва и нематеријалног
културног наслеђа су следећа:
-

допринос заштити, чувању, презентацији, популаризацији и коришћењу нематеријалног
културног наслеђа општине;
допринос подстицању неговања традиционалне културе локалне средине, као и допринос
настојањима у очувању аутохтоне културне баштине националне мањине;
допринос развоју аматеризма у области културе и уметности;
квалитет и улога фолклорне групе или удружења, које представља завичајну културну баштину у
свим традицијским облицима изражавања, у културном животу средине;
унапређење квалитета презентације традиционалног народног стваралаштва;
допринос стварању, презентацији и промовисању нових садржаја заснованих на заштити
културног наслеђа;
подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних
садржаја особама са инвалидитетом;
допринос популаризацији садржаја везаних за заштиту културног наслеђа код деце и младих,
едукацији ових група о вредности и значају чувања и проучавања културног наслеђа и њиховом
укључивању у пројекте у овој области.

Члан 9.
Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не може
бити дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници општине Жабаљ.
На Листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана
њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма којима се из буџета општине Жабаљ додељују средства за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма надлежни орган доноси у року од
30 дана од дана утврђивања Листе из става 1. овог члана.
Члан 10.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању
предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања
листе.
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Члан 11.
Резултати конкурса објављују се на званичној интернет страници општине Жабаљ. Сви подносиоци пријава се
писмено обавештавају од стране Општинског већа.
Члан 12.
Средства која се, у складу са овим Правилником, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и
могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује
између надлежног органа и удружења.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен
предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ 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.
Члан 13.
Надлежна Служба Општинске управе Жабаљ прати реализацију програма и врши контролу његове
реализације.
Удружење - корисник средстава, односно реализатор програма дужан је да Служби из претходног
става, у сваком моменту, омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну
документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Служба из става 1. дужна је да
извести Председника општине ради покретања поступка за раскид уговора и затражи повраћај
пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства
врати са законском каматом.
Члан 14.
Субјекти у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Жабаљ , дужни су да, у року
од 15 дана по завршетку програма односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до
краја текуће године, поднесу извештај о реализацији тих културних програма и пројеката и доставе доказе о
наменском коришћењу финансијских средстава органу који је одобрио средства за финансирање њихових
програма и пројеката.
Члан 15.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-28/2014-II
Дана: 19.03.2014. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ број 36/2006) и члана 8.
Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2014. годину („Службени лист општине Жабаљ“ број 28/2013 и 4/2014),
Општинско веће општине Жабаљ, на 89. седници одржаној 19.03. 2014. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
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Тачка 1.
Овим Правилником уређује се круг овлашћених субјеката (корисници), обим, начин, намена, услови,
поступак и критеријуми за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на подручју
општине Жабаљ.
Буџетска средства се црквама и верским заједницама из става 1. ове тачке обезбеђују у буџету општине
Жабаљ.
Тачка 2.
Право на доделу средстава имају традиционалне цркве и верске заједнице које делују на подручју општине
Жабаљ и то: Српска православна црква, Католичка црква и Гркокатоличка црква (у даљем тексту: корисник
средстава).
Тачка 3.
Општина Жабаљ у финансирању корисника средстава може учествовати у границама средстава одобрених за
ту намену у буџету општине Жабаљ, на основу критеријума из овог Правилника.
Тачка 4.
Средства се додељују закључком Општинског већа на основу критеријума из тачке 8. овог решења.
Тачка 5.
Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатности корисника средстава
из члана 2. овог Правилника, које они обављају у складу са Законом и другим прописима, а нарочито за:
- инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима,
- санирање оштећених верских објеката,
- организовање традиционалних годишњих датума који су посвећени имену цркве које
црква носи,
- организовање црквених манифестација,
- неговању и развоју рада црквених хорова и њихових учешћа на хорским фестивалима,
- научна истраживања везана за цркву и других пројеката.
Тачка 6.
Средства се додељују на основу поднетог захтева корисника средстава чији је прилог одговарајући Програм
рада из ког се види основаност захтева.
Тачка 7.
У изузетним, ванредним и непредвидивим приликама, на основу поднетог захтева, корисницима средстава
из члана 2. овог Правилника, могу се доделити средства из текуће буџетске резерве.
Тачка 8.
Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава, код сваког појединачног захтева,
полази се од следећих критеријума:
- између појединачних конфесија, превасходно се води рачуна о броју верника и верских објеката,
- да ли је црква или верска заједница већ добијала средства из буџета,
- аргументованост надлежних органа о неопходности санирања оштећења на објектима,
- карактер хитности за инвестиционе захтеве у сваком конкретном случају,
- процењује се карактер и значај црквене манифестације
- процењује се значај научног и другог пројекта.
Тачка 9.
Општина Жабаљ Решењем Председника општине преноси додељена средства на рачун корисника средстава
у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Жабаљ.
Тачка 10.
Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су додељена, а неутрошена
средства да врати у буџет општине Жабаљ.
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Корисник средстава је обавезан да на одговарајући начин објави да је у финансирању учествовао и буџет
општине Жабаљ.
Корисник средстава је у обавези да на крају календарске године поднесе Служби за финансије извештај о
утрошеним средствима са одговарајућом документацијом, у сврху правдања додељених и утрошених
средстава.
Тачка 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-34/2014-II
Дана: 19.03.2014. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл.гласник РС“ бр.51/2009), Општинско веће општине Жабаљ,
на 89. седници одржаној 19.03.2014. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе средстава
удружењима за реализовање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које
реализују удружења а која су од јавног интереса, као и начин и поступак враћања средстава уколико се
утврди да удружење добијена средстава не користи за реализовање одобрених програма .
Члан 2.
Под програмом од јавног интереса из члана 1. сматрају се програми у области:
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о
заштите, избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања
људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине,пољопривреде,одрживог
развоја,заштите животне средине,заштите животиња,заштите потрошача, борбе против корупције, као и
хуманитарни програми и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавни интерес.
Члан 3.
Општина Жабаљ у финансирању подстицања програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма може учестововати у границама средстава одобрених за ту намену у буџету општине Жабаљ, на
основу критеријума из овог Правилника.
Члан 4.
Основни критеријуми за доделу средстава удружењима за реализовање Програма од јавног интереса су:
 да је седиште удружења на територији општине Жабаљ и да се програм од јавног интереса
реализује на територији општине Жабаљ,
 да удружење има статус правног лица,
 да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање
 удружења и да је уписано у прописани регистар,
 да удружење има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у области од
јавног интереса.
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Изузетно удружење не мора да има седиште на територији општине Жабаљ уколико Програма од изузетног
интереса за локолног становништво и ако се реализује на територији општине Жабаљ или се односи на
међуопштинску, регоналнулну или међународну сарању.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:
 располажу капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују (дужина трајања
програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост)
 усклађеност 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
 своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким
 документима на локалном и националном нивоу.
 да ли су и раније коришћена средства буџета и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе,
одн.законитост и ефикасност коришћења средстава
 Ближа мерила и критеријуме за избор програма утврђује Општинско веће.
 приликом расписивања јавног конкурса.
Члан 5.
Средства из члана 3. овог Правилника се додељују на основу јавног конкурса.
Јавни конкурс расписује Општинско веће.
Акт о расписивању јавног конкурса садржи:

предмет јавног конкурса, одн. област јавног интереса која се подстиче,

ко може бити учесник конкурса

потребну документацију која се подноси уз пријаву

критеријуме за одабир програма

обим средстава која се досељују

датум почетка и завршетка јавног конкурса

адресу на коју се доставља пријава

упућивање на службено гласило у коме је објављен пропис који одређује мерила и критеријуме
Члан 6.
Пријава на конкурс подноси се Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава
удружењима.
Уз пријаву удружење подноси програм који садржи:

назив и седиште удружења

опште и специфичне циљеве

податке о циљној групи – лица на које се програм односи

детаљан опис програма

време реализовања

финансијски план програма са структуром средстава ( донатора, других извора и

очекиваних средстава из буџета општине Жабаљ)

друге податке релевантне за програм
Конкурсна комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног
органа и да су, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм
реализује.
Члан 7.
Поступак по јавном конкурсу, за доделу средстава удружењима, спроводи Комисија коју образује
Општинско веће.
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Комисија има председника и четири члана.
Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма , у року од који не може
бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава.
Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет станици општине
Жабаљ.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложрну документацију по утврђивању
предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања
листе.
На листу из става 1. овог члана учесници имају право приговора у року од три дана од дана њеног
објављивања.
О приговору конкурсна комисија решава у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о додели средстава одн. о избору програма доноси Општинско веће на предлог Комисије из члана 6.
овог Правилника, у року од 30 дана од дана утврђивања Листе из става 1. овог члана.
Члан 8.
Резултати конкурса се с објављују на интернет страници општине Жабаљ.
Додељена средства се преносе удружењу чији је програм одобрен, а на основу закључених уговора о
реализовању одобрених програма између удружења и општине Жабаљ.
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин
реализовања програма, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.
За реализацију закључених уговора задужује се надлежна служба Општинске управе.
Надлежна служба Општинске управе врши контролу реализације и утрошка средстава за програме и
пројекте који су предмет закључених уговора.
Члан 9.
Удружења су дужна да средства користе искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава, може имати за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у
наредној години.
Члан 10.
Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, удружење је дужно да достави Општинском
већу у року од 10 дана по истеку рока за релизовање програма.
Члан 11.
Друге установе , организације и фондови чији је оснивач општина Жабаљ могу да спроводе поступак за
избор пројеката и програма од јавног значаја које реализују удружења за област за коју су основани, на
начин прописан овим Правилником, ако је њиховим програмом рада и финансијским планом предвиђено
финансирање таквих програма и пројеката и обезбеђена средства у буџету општине Жабаљ.
Поступак се спроводи на основу одредаба овог Правилника.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-26/2014-II
Дана: 19.03.2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/11 и 8/12),
члана 3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 10/11 и 23/12) и тачке 4. Решења о образовању буџетског фонда за
ванредне ситуације и заштиту од пожара општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 6/12), а у
вези са чланом 8. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2014. годину („Службени лист општине Жабаљ“ бр.
28/13 и 4/14), Општинско веће општине Жабаљ на 89. седници, дана 19.03. 2014. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за ванредне ситуације и
противпожарну заштиту (у даљем тексту: Буџетски Фонд) планираних Одлуком о буџету општине Жабаљ за
2014. године.
2.
Средства буџета општине Жабаљ распоређена за финансирање Буџетског фонда у укупном износу од
2.500.000,00 динара користиће се за намене утврђене чланом 131. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/09, 92/11 и 93/2012), чланом 49. Закона о заштити од пожара
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/09) и чланом 20. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' бр. 10/11 и 23/12) на
следећи начин:
930.000,00 динара
1. Трошкови ангажовања оспособљених правних лица
за извршавање задатака заштите и спасавања
2. Средства намењена Општинском ватрогасном савезу
општине Жабаљ за:

745.000,00 динара

2.1 Извршавање задатака заштите од пожара у периоду
жетвених радова и бербе у 2013. години.
3. Средства намењена за опремање Подручно ватрогасно
-спасилачке јединице Жабаљ
125.000,00 динара
4. Одржавање система за узбуњивање на терирторији
општине Жабаљ

200.000,00 динара

Укупно
2.500.000,00 динара

3.
Поред средстава планираних у буџету општине Жабаљ, средства за финансирање система заштите и
спасавања обезбедиће се и конкурисањем за средства Буџетског фонда за ванредне ситуације Републике
Србије уколико у току године буде расписан конкурс.
4.
Неутрошена средства Буџетског фонда пренеће се за наредну годину.
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5.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-16/2014-II
Датум: 19.03.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Божић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 73. тачка 15. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012) и члана 5. Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале
услед уједа паса и мачак луталица („Службени лист општине Жабаљ“ 11/2013 и 4/2014) , Председник
општине Жабаљ, дана 19.03.2014. године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
У Комисију за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса и мачака луталица
именују се:
1. Горан Иђидов, председник,
2. Светлана Петаков, члан Комисије,
3. Зоран Бузаџин, члан Комисије,
4. Светлана Ђокић, члан Комисије,
5. Ђокица Добановачки, члан Комисије.
Секретар Комисије: Јадранка Савин, секретар Општинског већа.
2.
Мандат Комисије траје четири године од дана доношења овог решења.
3.
Задатак Комисије је да у складу са Правилником о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед уједа паса и мачака луталица реши о захтеву грађана за накнаду штете, настале услед
уједа паса и мачака луталица.
У свом раду Комисија има право да испита све околности под којим се десио штетни догађај, као и да обави
усмени разговор са оштећеним и сведоцима.
Комисија по разматрању примљеног захтева сачињава акт о предложеној висини накнаде штете и исти
упућује оштећеном.
Након добијене сагласности од оштећеног на предложену висину накнаде штете, Комисија сачињава
предлог акта који садржи износ накнаде штете са образложењем и исти доставља Општинском већу.
4.
Председник и чланови Комисије који нису запослени у органима општине Жабаљ или јавном предузећу
имају право на накнаду за присуствовање седници у Комисији у висини 50% од накнаде која припада
одборнику Скупштине општине.
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5.
даном доношења овог решења престаје да важи решење број 02-144/13-IV од 27.08.2013. године.
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:02-25/2014-IV
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

1.

Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и
уметности који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Жабаљ
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским
организацијама које делују на подручју општине Жабаљ
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање
програма од јавног интереса
Програм коришћења средстава буџетског фонда за ванредне ситуације и заштиту од
пожара за 2014. годину
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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3.
4.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
5.

Решење о именовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале
услед уједа паса и мачака луталица
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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