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   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 11 Жабаљ, 08.06.2015. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
На основу члана 7.  Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање 

програма од јавног интереса  („Службени лист општине Жабаљ“  број 6/2014) Општинско веће на својој 137. 

седници одржаној дана 01.06.2015. године доноси 

 

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 значаја  које 

реализују удружења пo Јавном конкурсу 401-205/2015-II  расписаном дана 01.06.2015. године.  

2. 

У Комисију се именују: 

1. Стеван Славнић, члан Општинског већа – председник, 

2. Дубравка Дудић, директор ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ, 

3. Јелена Илић, сарадник у Туристичкој организацији општине Жабаљ,  

4. Витомир Лисица, помоћник Председника општине 

5. Љиљана Узелац, шеф Службе за општу управу и друштвене делатности 

Послове секретара Комисије обављаће Јадранка Савин, секретар Општинског већа 

 

3. 

Задаци конкурсне комисије су следећи: 

 саставља конкурсну документацију у року од 3 дана од дана расписивања јавног конкурса  

 оглашавање јавни  конкурса на званичној интернет страни институције у року од једног дана од дана 

израде конкурсне документације; 

 Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма (у даљем тексту: 

Листа), у року  који не може бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста објављује 

на званичној интернет страници општине Жабаљ. 

 О приговору конкурсна комисија решава у року од 15 дана од дана његовог пријема.  

 израђује предлог Одлуке о додели средстава одн. о избору програма коју доноси Општинско веће на 

предлог Комисије у року од 30 дана од дана утврђивања Листе 

 објављивање Одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава на званичној интернет 

страници институције у року од једног дана од дана њеног доношења 
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4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-59 /2015-II 

 

                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

 

 
На основу члана 18. – 22. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014),  

Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања 

(„Сл. гласник РС“, бр. 126/2014) и  Одлуке o буџету општине Жабаљ за 2015. годину („Сл. лист општине 

Жабаљ“, бр. 25/2014),  Општинско веће општине Жабаљ на својој 133. седници одржаној дана 01.06.2015. 

године расписује  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ А ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС  

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

ЗА ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОГРАМЕ И ШТАМПАНЕ  МЕДИЈЕ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

I ЦИЉ И НАМЕНА КОНКУРСА 

 

Овај  Конкурс се  расписује за суфинансирање пројеката за пројекте телевизијских и  штампаних  медија 

(укључујући и интернет странице уписане у регистар медија) који се емитују или дистрибуирају на 

територији општине Жабаљ. 

 

Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских 

садржаја у електронским телевизијским медијима (телевизија) и штампаним медијима (новинама) који се на 

територији општине Жабаљ а од посебног значаја су за јавно информисање грађана и то : 

 

1. Медијски садржаји који доприносе афирмацији интерактивног учешћа грађана у побољшању рада 

локалне самоуправе; 

2. Медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на 

територији општине Жабаљ; 

3. Медијски садржаји из области образовања и науке који афирмишу рад образовних институција 

општине Жабаљ; 

4. Медијски садржаји у области културе и очувања културног наслеђа општине Жабаљ 

5. Медијски садржаји намењени младима општине Жабаљ; 

6. Специјализовани медијски садржај из области пољопривреде и руралног развоја општине Жабаљ  

7. медијски садржај значајан за развој туризма 

8. Медијски садржаји значајни за очување идентитета националних мањина које живе на територији 

општине Жабаљ 

9. Медијски садржаји значајни за инклузију особа са инвалидитетом на територији општине Жабаљ 

10. Медијски садржаји посвећени комуналним темама општине Жабаљ  

11. Медијски садржаји из области заштите животне средине  

12. Медијски садржаји из области безбедности и унапређења стања безбедности на територији 

општине Жабаљ 
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II СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
Средстава за суфинансирање  опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ  за 2015. годину 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број  24/2014 и 9/2015) у висини од 600.000,00динара од чега је 

400.000,00 динара предвиђено за суфинансирање медијског садржаја штампаних медија, а  200.000,00  

предвиђено за суфинансирање медијског садржаја електронских – телевизијских медија.  

 

Учесник Конкурса може  поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу учинити највише 80 % 

вредности пројекта предложеног, односно највише раде износа утврђеног конкурсом . 

 

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2015. године. 

 

III  ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 
На конкурсу може  учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса): 

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

2) правно лице, односно предузетник,  који се бави производњом медијских садржаја и који има 

доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија; 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода. 

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном 

суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.   

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом  .  

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), 

којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом. 

Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки 

медиј.  

 

IV КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ 

СРЕДСТВА 

1. Основни Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:  

 

(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за 

остваривање намене конкурса 

(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања 

постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности 

и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног 

искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који 

расписује конкурс); 

(3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем 

буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.  

 

2. Посебни  Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су: 
- квалитет , оригиналност , актуелност и доступност већем броју становника општине Жабаљ  

- кадровски капацитети и техничка опремљеност 

- искуство и континуитет у производњи медијских садржаја 

- заступљњеност медијских садржаја дефинисаних Конкурсом у предложеном пројекту ( број 

страница са текстовима у новинама и на интернет поратлима)  

- учешћу финасијских средстава из буџета општине у планираном буџету укупном учесника 

конкурса у текућој години 2015.  

     

V ИНФОРМАЦИЈУ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 

Комплетна конкурсна документација може се преузети на званичном сајту општине Жабаљ www.zabalj.rs и 

на писарници Општине Жабаљ  

http://www.zabalj.rs/
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Пријава се подноси путем образаца за учешће на конкурсу, који се могу преузети на сајту општине Жабаљ 

www.zabalj.rs и на писарници Општине Жабаљ  

 

 Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања 

 Образац 2-табеле за пројектно суфинансирање из области јавног информисања 

 

Учесник Конкурса је обавезан да прилози копије  следећих докумената у једном примерку: 

o Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне 

регистре; 

o Решење о регистрацији из регистра медија односно Регистрација јавних гласила у 

Агенцији за привредне регистре; 

o Доказ о поседовању фреквенције за електронске медије ; 

o Оверена изјава / сагласност медија (или више њих) да ће Програмски садржај бити 

емитован / објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване 

за продукцију телевизијског програма); 

o Оверена изјава да Учесник конкурса нема изречене само од стране државних органа, 

регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења 

професионалних и етичких стандарда ( изјава се  подносе на меморандуму подносиоца )  

o Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (демо снима, примерак новина и сл); 

o Потписану изјаву одговорног лица о броју стално запослених радника и сарадника 

хонорарних, са приказаном образовном структуром ( подаци  се  подносе на меморандуму 

подносиоца );  

o Податке у погледу просторне и техничке опремљености ( подаци се подносе на 

меморандуму подносиоца ) 

Подносилац пријаве је у обавези да наведену документацију достави у штампаној форми и електронској 

форми на компакт диску, у затвореној коверти или пакету  

 

Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање. 

Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Писарници општине Жабаљ на адресу: Жабаљ, 

Николе Тесле 45, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом. На 

коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: 

«ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА општине Жабаљ НАМЕЊЕНИХ ОСТВАРИВАЊУ 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - НЕ ОТВАРАТИ«. 

 

VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ КОНКУРС 

Рок за подношење предлога пројеката  је  23. 06.2015. године до 12,00 часова.   

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

Одлуку о расподели средстава, на основу предлога Комисије Општинско веће у форми решења, најкасније у 

року од 15 дана од дана закључења Конкурса. 

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у 

појединачној конкурсној пријави. 

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен 

у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран 

буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, ау складу са износом који му је додељен решењем. 

Корисник средстава може да ревидираним буџетом пројекта да умањи део програмских ставки, уважавајући 

природу пројекта за који су му одобрена средства. 

Наведено Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор 

На основу решења о расподели средстава закључује се уговор, који је основ за праћење реализације пројекта 

суфинансираног. 

Општинско веће ће учесницима конкурса којима су одобрена средства доставити уговор најкасније у року од 

5 дана од дана доношења коначног решења.  

http://www.zabalj.rs/
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Учесник конкурса коме су одобрена средства је дужан да  потписан и оверен уговор  врати Општинском 

већу најкасније у року од 5 /пет/ дана од дана пријема решења. 

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12. 2015. године, 

на прописаном обрасцу који се налази на сајту www.zabalj.rs 

 

VII ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА КАО И МЕДИЈСКИМ 

СТРУЧЊАЦИМА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ. 

 

У складу са чланом 21. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области 

јавног информисања обавештавају се новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке 

заинтересоване за рад у комисији  да доставе  предлог за чланове комисија.   Рок за достављање предлога за 

чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс. 

 

Проверу документације поднете на конкурс и поштовање рокова и друге стручне послове прописане 

Правилником вршиће Служба за заједничке стручне послове Општинске управе. 

 

Овај Конкурс објавити на web презентацији општине www.zabalj.rs, дневном листу „Дневник“ и „Службеном 

листу општине Жабаљ“ 

 

 

Председавајући Општинског већа 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 

 

 
На основу члана 5. став 2. Правилника о  критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за 

реализовање програма од јавног интереса („Службени лист општине Жабаљ“  број 6/2014) а у вези Одлуком 

о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2014. годину („Службени лист општине Жабаљ“ 4/2014), Општинско 

веће на својој 133. седници одржаној дана 01.06.2015. године  расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ / И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА 

КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА А  КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Средства се додељују за суфинасирање програма / пројеката које реализују удружења 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,  

 бриге о старим особама, особама са инвалидитетом и посебним потребама,  

 подстицање наталитета  

 здравствене заштите 

 заштите и промовисања људских и мањинских права,  

  образовања и науке, 

 хуманитарни, волонтерски и други програми и пројекти  у којима удружењa искључиво и непосредно 

следе јавне потребе  

 

СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

http://www.zabalj.rs/
http://www.zabalj.rs/
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Средстава за суфинасирање  опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ  за 2015. годину („Службени 

лист општине Жабаљ“ 24/2014 и  9/2015) у висини од 1.150.000,00 динара. 

Критеријуми  за доделу средстава: 

 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. 

 да ли су и раније коришћена средства буџета и ако јесу, да ли су испуњене  уговорне обавезе, одн. 

законитост и ефикасност коришћења средстава 

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:  

Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2015. године.  

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;  

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

4. фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју; 

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

реализује 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија 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.  

Пријава се шаље поштом на доле назначену 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 

адресу jadrankasavin@gmail.com 

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ  КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

Благовременима ће се сматрати пријаве које буду поднете до 16.06.2015. године до 11,00 часова. 

Пријаве пројеката које су поднете по ПОЗИВУ ОД 29.12.2014. године, а за које је Одлуком  о 

утврђивању листе вредновања број 06-6/2015- II 19.01.2015. године одлучено да ће се  размотрити, 

вредновати и предложити обим средства по доношењу Одлуке о ребалансу буџета општине Жабаљ за 

2015. годину сматраће се пријавама које су поднете на овај КОНКУРС, без обавезе подносиова да подноси 

нову пријаву. 

 

mailto:jadrankasavin@gmail.com
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Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма (у даљем тексту: 

Листа) , у року од који не може бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити 

објављена   на званичној интернет станици  општине Жабаљ. 

На листу 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 у року 

од 30 дана од дана утврђивања Листе. 

 

Пријаве Удружења која нису користила средства у претходној години, а која нису поднела извештај о 

правдању средтава, на обрасцу који је истакнут на интернет страници општине Жабаљ www.zabalj.rs  са 

траженом финансијском документацијом биће одбијене, без вредновања и оцењивања пројекта..  

Проверу документације поднете на конкурс и поштовање рокова и друге стручне послове прописане 

Правилником вршиће Служба за заједничке стручне послове Општинске управе. 

 

Вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката вршиће се на основу Правилника о 

критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса 

(„Службени лист општине Жабаљ број 6/2014) 

Овај конкурс се истовремено објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страници 

општине Жабаљ. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-205/2015-II 

 

Председник општине  

Чедомир Божић с.р. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 70. став 1 тачка 21. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" бр.8/11 и 

8/12) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЖЕТВУ И ЗАШТИТУ СТРНИХ УСЕВА ОД 

ПОЖАРА У 2015. ГОДИНИ 

 

1. 

Образује се Општински штаб за жетву и заштиту стрних усева од пожара у 2015. години (у даљем тексту 

Штаб) у саставу: 

 

1. Владимир Чонкић, председник, 

2. Бора Ђукић, заменик председника, 

3. Драгомир Ковачев, члан, 

4. Мирослав Шовш, члан, 

5. Драгољуб Ђурагин, члан 

6. Мирко Далчековић, члан 

7. Миленко Maрић, члан 

8. Синиша Шавија, члан  

9. Станко Миланов,члан 

 

http://www.zabalj.rs/
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       За секретара  Штаба именује се:   Петар Самоловац                                    

2. 

Задатак Штаба је: 

1. да донесе План заштите усева од пожара у 2015. години; 

2. да организује и да се стара о благовременом прегледу пољопривредних машина и других техничких 

средстава која учествују у жетви и вршидби у привредним субјектима који се баве пољопривредном 

производњом; 

3. да организује и да се стара о благовременој обуци учесника у жетви, у циљу заштите од пожара на 

индивидуалном сектору и у привредним субјектима који се баве пољопривредном производњом; 

4. да се стара о организовању сталног дежурства, осматрачке службе, службе веза и обавештавања; 

5. да се стара о благовременој припреми одговарајућих смештајних капацитета за житарице и о 

њиховом несметаном преузимању; 

6. да координира рад ватрогасне јединице и добровољних друштава на подручју општине; 

7. да врши надзор над спровођењем мера заштите стрних усева од пожара; 

8. да преузима и друге активности ради успешног спровођења жетве у 2015. години. 

 

3. 

Овлашћује се Штаб да у сарадњи са  Општинским ватрогасним савезом општине Жабаљ образује комисије 

за преглед пољоприведне механизације и обуку учесника у жетви и да именује њихове чланове за сва четири 

насељена места. 

Чланови комисија из става 1. ове тачке и лица која обављају стална дежурства и осматрачке послове имају 

право на накнаду за рад, чију висину на предлог Штаба утврђује Председник општине, а која ће бити 

исплаћена из Буџетског фонда за ванредне ситуације и противпожарну заштиту. 

 

4. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Штаба обављаће секретар Штаба. 

 

5. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Жабаљ». 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 217- 3/2015-IV 

Дана: 29.05.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

                                                                                                                    Чедомир Божић с.р. 

                                                                                                                               

На основу члана 49. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015), члана 29. Закона 

о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008-др. Закон 41/2009)  и 

Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Сл. гласник РС" бр. 27/84),  

Општински штаб за жетву и заштиту стрних усева од пожара, доноси: 

 

П  Л  А  Н 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ЖЕТВЕ У 2015. ГОДИНИ 

 

I Опште одредбе 
 

Тачка 1. 

Планом заштите од пожара за време жетве (у даљем тексту: План) уређена су питања:  
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- преглед засејаних површина и обим послова, 

- преглед  механизација, 

- план жетве, 

- мере за обављање прегледа учествујућих машина,  

- организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање пожара, 

- друге мере заштите од пожара. 

Општина Жабаљ се простире у четири катастарске општине и то:  

к.о. Жабаљ површине 10.333 ha 

к.о. Чуруг површине 11.755 ha 

к.о. Госпођинци површине 4.790 ha и 

к.о. Ђурђево површине 6.928 ha. 
 

Опремљена је са 144 km категоризованих путева и са око 1.500 ha некатегоризованих путева. Окружена је 

рекама Тисом, Јегричком и Мртвом Tисом што има утицаја, поред водопривреде и за узимање воде 

приликом гашења пожара. Поред професионалне јединице (ПВСЈ Жабаљ) у општини делују и четири 

добровољна ватрогасна друштва: ДВД Жабаљ, ДВД  Чуруг, ДВД Госпођинци и ДВД Ђурђево.  

Ватрогасна јединица Жабаљ опремљена је са три цистерне од 5.000, 7000 и 7.000 литара, а у свом саставу 

има осам професионалних ватрогасаца. Седиште јединице је у Жабљу, Чурушка бр. 1/а,  а пријава пожара 

може се извршити  и позивом на број 021/830-815. Добровољно ватрогасно друштво у Жабљу има 21 члана. 

ДВД Чуруг опремљено је са цистерном од 5.000 литара, а у раду учествује 52 добровољца. Друштво се 

налази у Чуругу у улици Николе Тесле бр. 73 а позив се врши на 021/833-330. ДВД у Ђурђеву има седиште у 

улици Краља Петра I 71 у Ђурђеву, бр. телефона 021/838-200 а опремљено је цистерном од 7500 литара и 30 

добровољаца. ДВД Госпођинци у улици Бранка Радичевића 53. опремљено је цистерном од 5000 литара, а у 

раду друштва учествује 60 добровољаца. Позив се врши на број 021/836-007. 

 

II Преглед засејаних површина, обим послова и преглед  механизације 

 

Тачка 2. 
Процењује се да је на територији општине засејано око 6000 ha пшеницом и 600 ha јечмом. Оцена је да би у 

престојећој жетви могло да учествује 650 пољопривредних машина (комбајна, трактора и преса) и то у 

Жабљу 200, Чуруг 150, Ђурђево 200 и Госпођинци 100. 

 

Велики број учествујућих машина због своје  старости, представља већи ризик од изазивања пожара  

приликом употребе. 

III План жетве 

Тачка 3. 
 Почетак жетвених радова треба очекивати у последњој декади јуна, када влага зрна не прелази 15%, 

односно  када је усев  спреман за смештај. 

Према расположивој механизацији и датим површинама, а уз оптималне временске услове, жетва треба да 

буде завршена за 15 радних дана. 

Опасност од пожара прети у првој недељи жетве,  с обзиром да један део површина остаје под житом и 

јечмом, а на другом делу површина који је овршен пољопривредници могу да врше угар.  

У спровођењу жетвених радова првенствено се жању површине које се налазе у угроженом подручју са 

аспекта противпожарне заштите. 

 

IV Организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање     пожара 

 

Тачка 4. 

 Општински ватрогасни савез је дужан да у сваком добровољном ватрогасном друштву сва четири 

насељена места општине Жабаљ организује редовна дежурства. Општински ватрогасни савез ће пре почетка 
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жетве доставити Општинском штабу за жетву и заштиту стрних усева од пожара  распоред дежурстава. 

Општина  Жабаљ ће финансирати дежурства и друге трошкове ангажовања Општинског ватрогасног савеза 

у току жетвених радова. 

Осматрање, обиласком пољопривредног земљишта у току жетве вршиће пољочуварска служба. 

Осматрање, посматрањем пољопривредног земљишта засејаног стрним усевима вршиће се са доминирајућих 

врхова, са којих постоји добар преглед подручија. 

 

За осматрачка места се одређују силоси у сва четири насељена места. 

 

Служба везе врши се међусобним  обавештавањем између пољочуварске службе, ПВСЈ Жабаљ и 

довровољно ватрогасних друштава у спровођењу мера сталног дежурства и осматрања.  

 

У случају да се уочи пожар, активира се ПВСЈ Жабаљ и месно добровољно ватрогасно друштво. 

 

Битнији бројеви телефона 

 

Ватрогасна јединица Жабаљ 830-815 

Добровољно ватрогасно друштво Чуруг 062 1576-879 

Добровољно ватрогасно друштво Госпођинци 836-007 

Добровољно ватрогасно друштво Ђурђево 838-200 

Општа ватрогасна бригада Нови Сад 193 и 527-888 

ОУП Жабаљ 192 и 831-445 

Општина Жабаљ, Штаб 210-2260 и 210-2255 

Општина Жабаљ, Председник општине  210-2288 

Пољочуварска служба 2100-431 

Руководилац Пољочуварске службе                                                          064 8009700 

 

V Друге мере заштите од пожара 

 

Tачка 5. 

За време трајања жетве строго су забрањене следеће активности: 

- спаљивања остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање 

биљних остатака. 

- пушење на месту где се врши откос. 

 

Парцеле са површином од 50 ha под стрним усевима покосити пре  жетве на 15m  ширине   захвата и  

извршити орање. 

Парцеле поред железничких пруга засејаним стрним усевима покосити у захвату од 60 m и исту површину 

заорати до пруге. 

На местима где се врши жетва ставити видне натписе о забрани пушења. 

На свим местима јавног окупљања (дом здравља, пијаца, веће продавнице, пошта, месне заједнице и слично) 

истаћи обавештења о забрани паљења.  

Путем средстава јавног информисања обавестити грађане о бесплатном прегледу пољопривредне 

механизације и забрани паљења стрништа. 

Обавестити ОУП Жабаљ да је општина Жабаљ предузела акцију бесплатног прегледа пољопривредне 

механизације и да комбајни и трактори који имају истакнуту налепницу  "УЧЕСНИК У ЖЕТВИ 2015. 

ГОДИНЕ“   су исправни у смиску противпожарне безбедности. 

 

Поступање у случају пожара 

 

У случају да дође до пожара исти се објављује гласом: 
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„ПОЖАР – ГОРИ ЖИТО“ или „ПОЖАР – ГОРИ КОМБАЈН“ 

 

На дату узбуну заустављају се све машине и све радње и приступа се гашењу пожара. У случају да дође до 

пожара на пољопривредној машини исти угасити, извршити преглед исправности и утврдити да ли је 

машина способна за наставак рада. Неисправна машина не сме обављати радове на угроженим подручјима 

од пожара.  

Тачка 7. 

Овај План објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ЖЕТВУ И ЗАШТИТУ 

СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА  

 

Број: 217- 3 /15-IV 

Дана: 03.06.2015. год. 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА  ЗА ЖЕТВУ  

И ЗАШТИТУ СТРНИХ УСЕВА  

                                                                                                    ОД ПОЖАРА                                                                                                       

Владимир Чонкић с.р. 

 

 
САДРЖАЈ 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 
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Телефон: 021/210 22 68 
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р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

1.  Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних 

финансијских средстава из буџета општине Жабаљ  

1 

2.  Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Жабаљ за пројекте којима се 

остварује јавни интерес у области јавног информисања за телевизијске програме и 

штампане медије за 2015. годину 

2 

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

реализују удржења од јавног интереса за 2015. годину 

5 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

4.  Решење о образовању Општинског штаба за жетву и заштиту стрних усева од пожара у 

2015. години 

7 

5.  План заштите од пожара за време жетве у 2015. години 8 



   08.06.2015.               Службени лист општине Жабаљ                 број 11                         страна 12 

 

 

 

 

 

 

 

 


