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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:12 Жабаљ, 15.05.2019. године Година 46 Цена овог броја 60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
Ha основу члана 3.. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 

69/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/2018-др. закон) и члана 5. Решења о образовању 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени број: 

320-77/2019-II од 14.05.2019. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање 

у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне 

сврхе до привођења намени (у даљем тексту: Комисија),   на својој 1.  седници одржаној 

15.05.2019. године,  расписује: 

О Г Л А С  

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  

ЗА ДAВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА 

НАМЕНИ   

 

I  

- Предмет јавног надметања - 

 

1. Расписује се оглас за јавну  надметање у првом кругу за давање у закуп и на коришћење 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до 

привођења намени. у следећим катастарским општинама:      

  

 

КО 
Јав. 

над

мета

ње 

Број 

парцеле 

Површи

на (ха) 

Почетна 

цена 

(дин/xа) Култура 

Начин 

коришће

ња 

земљиш

та 

Депозит 

20% Период 

коришћењ

а (год.) 

Жабаљ 1 

2540 0,3762 
 

34.028,01 

динара 

 

ЊИВА 

2.класе 
њива  

24.231,34 

динара 
1 2541 0,1118 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2542 0,0072 

земљиште 

под 

зградом и 

њива 
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другим 

објектима 

2542 0,0198 

земљиште 

уз зграду 

и други 

објекат 

њива 

2543 0,1623 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2544/1 0,1181 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2544/2 0,1503 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2545/1 0,0063 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектима 

њива 

2545/1 0,0259 

земљиште 

уз зграду 

и други 

објекат 

њива 

2545/2 0,0275 

остало 

земљиште 

њива 

2546 0,0056 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектима 

њива 

2546 0,0246 

земљиште 

уз зграду 

и други 

објекат 

њива 

2547 0,1050 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2548 0,1101 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2549 0,0060 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектима 

њива 

2549 0,0213 

земљиште 

уз зграду 

и други 

објекат 

њива 

2550 0,0104 

ЗЕМЉИ

ШТЕ 

њива 
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ПОД 

ЗГРАДО

М-

ОБЈЕКТО

М 

2550 0,0342 

ЗЕМЉИ

ШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ - 

ОБЈЕКАТ 

њива 

2550 0,0288 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2551 0,2629 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2552/1 0,1784 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2552/2 0,1431 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2553 0,0036 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектима 

њива 

2553 0,0316 

земљиште 

уз зграду 

и други 

објекат 

њива 

2554 0,4089 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2555 0,0066 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектима 

њива 

2555 0,0301 

земљиште 

уз зграду 

и други 

објекат 

њива 

2557 0,1360 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2558 0,0104 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектима 

њива 

2558 0,0342 

земљиште 

уз зграду 

и други 

њива 
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објекат 

2559 0,0036 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектима 

њива 

2559 0,0410 

земљиште 

уз зграду 

и други 

објекат 

њива 

2560 0,1356 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2561/1 0,0104 

ЗЕМЉИ

ШТЕ 

ПОД 

ЗГРАДО

М-

ОБЈЕКТО

М 

њива 

2561/1 0,1270 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2561/2 0,1259 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2561/3 0,0043 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектима 

њива 

2561/3 0,0256 

земљиште 

уз зграду 

и други 

објекат 

њива 

2562/1 0,1224 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2562/2 0,1225 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2562/3 0,1225 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

2563/1 0,1225 

ЊИВА 

2.класе 

њива 

  укупно 3.5605      

Чуруг 
2 

5096/20 

 

5,9862 

 

24.379,70 

динара 

Пашњак 

1. класе  

њива  29.188,35 

динара 
1 

Ђурђево 
3 7237/4 

4, 352 

31.345,83 

динара 

ЊИВА 

3.класе 

њива 27.283,41 

динара 
1 
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Лицитациони корак износи 1.000,00 динара. 

 

2. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.  

 

3. Обилазак  предметног земљишта, може се извршити по договору.  Контакт особа  Петар 

Симић, тел. 021/210-2255. 

  

4. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени, дође до 

промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања у закуп и на 

коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

5. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења земљишта сноси лице које 

добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 

6. Земљиште из овог огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну 

производњу, не може се користити у друге сврхе и не постоји право првенства и право пречег 

закупа. 

7.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.      

 

II 

-Рок трајања закупа- 

 

 1. Предметно  земљиште у пољопривредне сврхе даје се у закуп на период од 1 године. 

 

III 

--Почетни износ закупнине за парцеле које су предмет надметања- 

 

 1. Почетна цена закупа предметног земљишта у јавној својини општине Жабаљ у 

пољопривредне сврхе до привођења намени, утврђује се на основу података надлежног одељења 

Општинске управе, а на основу просечне цене закупа по хектару пољопривредног земљишта у 

државној својини у претходној агроекономској години на територији општине Жабаљ. 

 

 2. Износ утврђен у претходној тачки, представља почетни износ. 

 

 3 .Катастарске парцеле неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Жабаљ у пољопривредне сврхе код којих се разликује култура и начин коришћења земљишта, а 

фактички се користи као њива, на њих ће се примењивати цена закупа по хектару као за њиву 5. 

класе (као референтну културу и класу на територији оптшине Жабаљ) која одговара просечној 

постигнутој цени закупа.  

IV 

-Oрган спровођења поступка и правила поступка лицитације- 

 

1. Спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп предметног земљишта у јавној 

својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени, спровешће Комисија. 

 

2. На питања поступка који нису уређени овим огласом, правила поступка  лицитације 

донеће Комисија. 

V 

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 
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1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп предметног земљишта у јавној 

својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу, са пребивалиштем у општини Жабаљ; 

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,k налази се у активном 

статусу  и има седиште на територији општине Жабаљ. 

 

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за давање у закуп предметног 

земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени понуђач 

доказује фотокопијама следећих докумената:  

- доказ о месту пребивалишта (очитана лична карта); 

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада 

катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица; 

- потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава из текуће 

године; 

-  уверење локалне пореске администрације о измиреним обавезама. 

 

          3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из 

тачке 2. овог одељка на увид  Комисији. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења 

записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2 . овог одељка Комисији, 

која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

 

          4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у 

супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 

 

         5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране јавног 

бележника Комисији пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само 

једног понуђача на јавном надметању.  

 

         6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати 

депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,  

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општина Жабаљ – посебан депозит 

лицитација – Жабаљ број:  840-1097804-60. 

 

7. Учесници су дужни, да уз пријаву, доставе доказ о уплати локалне административне таксе  

за пријаву на јавни оглас за давање у закуп пословног простора којим располаже општина Жабаљ у 

износу од 1.000,00 динара по тарифном број 23. Одлуке о локалним административним таксама 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 28/2018), прималац  Буџет општине Жабаљ, сврха уплате: 

локална административна такса, рачун број: 840-742251843-73 , позив на број:  97    48-243. 

         8. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног 

надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да 

најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни 

понуђачу који је одлуком Комисије удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и 

дисциплине. 

9. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви 

понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се 

наставља после уплате депозита. 
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10. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна 

пријава. 

VI 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

  

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);  

2. за закуп предметног земљишта, документацију наведену у делу V тачка 2. овог огласа; 

3. доказ о уплати депозита; 

4. доказ о уплати локалне административне таксе, 

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом 

општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Жабаљ. Потребно је да се 

понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

 

• Адреса: Општина Жабаљ, улица и број: Николе Тесле бр. 45, Комисији за 

спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне 

сврхе до привођења намени 

• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 

На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса понуђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

VII 

 – Рок за подношење пријаве - 

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14:00 сати, дана 24.05.2019.  

године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе 

општине Жабаљ до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

VIII 

– Јавно надметање - 

 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог 

огласа одржаће се у згради Општине Жабаљ, улица и број: улица Николе Тесле  број 45, и то: дана 

29.05.2019. године са почетком у 9,00 часова. 

 

IX 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -  

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од дана пријема Записника са 

лицитације, уплати закупнину, умањеном за износ уплаћеног депозита, на рачун прихода општине 

Жабаљ број: 840-742152843-59, позив на број 97 48-243 и достави доказ о уплати закупнине, које 

ће доставити Комисији. Уколико најповољнији понуђач у утврђеном року не плати закупнину за 
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закуп и не достави доказ о уплати закупнине, губи право на повраћај депозита, а уговор се 

закључује са следећим најповољнијим понуђачем. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“, на огласној табли Општинске 

управе Жабаљ, на веб страни www.zabalj.rs, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени   

                                                                                          

 

Број:: 320-64/2019-II                         . 

Дана:  15.05.2019.  године 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                          Милован Мирков  с.р.   

 

На основу члана 5. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у 

пољопривредне сврхе до привођења намени,  број: 320-77/2019-II од 14.05.2019. године, Комисија 

за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта 

у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени (у даљем тексту: 

Комисија), на својој 1. седници одржаној дана 15.05.2019. године, доноси: 

 

ПРАВИЛА ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ 

за даваље у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у 

пољопривредне сврхе до привођења намени 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилима се уређује  поступак  лицитације за давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљиште у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени. 

 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овим правилима имају следећа значења: 

 

1) Лицитација  је метод давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени јавним надметањем учесника по 

основу цене. 

 

2) Предмет лицитације  су комплекси  неизграђеног грађевинског земљиште у јавној својини 

општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени тачно назначени у  огласу за јавну 

лицитацију за закуп неизграђеног грађевинског земљиште у јавној својини општине Жабаљ у 

http://www.zabalj.rs/
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пољопривредне сврхе до привођења намени, расписаном од стране Комисије (у даљем тексту: 

јавни оглас). 

 

3) Организатор лицитације је Комисија образована решењем Општинског већа општине Жабаљ, 

чији задатак  је прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење поступка јавне лицитације, 

вођење записника и сачињавање предлога Уговора о давању у закуп земљишта у јавној својини 

општине Жабаљ те подношење истог Општинском већу. 

 

4) Водитељ лицитације је лице које води ток лицитације. Водитељ лицитације је председник 

Комисије. 

 

5) Место одржавања лицитације је велика сала Скупштине општине Жабаљ, Николе Тесле 45 у 

Жабљу. 

 

6) Учесник лицитације је физичко или правно лице које је у року назначеном у јавном огласу 

поднело пријаву са документацијом за пријављивање на јавно надметање и које се регистровало за 

учешће на лицитацији. 

 

7) Победник лицитације је учесник који је понудио највишу цену. 

 

8) Депозит је новчани износ који уплаћује заинтересовано физичко или правно лице на рачун 

Општина Жабаљ – посебан депозит лицитација - Жабаљ број 840-1097804-60  ради обезбеђења 

учешћа на лицитацији. 

 

9) Стандард повећања  или лицитациони корак је  износ за који се може повећати почетна цена 

предмета лицитације, као и износ сваког наредног повећања цене у току лицитације. Лицитациони 

корак износи 1.000,00 динара по хектару. 

Члан 3.  

Лицитација је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица. 

 

II   ТОК ЛИЦИТАЦИЈЕ 

а.) Регистрација учесника лицитације 

 

Члан 4. 

Пре почетка лицитације врши се регистрација учесника лицитације. Поступак регистрације 

учесника  лицитације обавља Комисија.  

 

Један сат пре почетка одржавања лицитације, Комисија започиње регистрацију учесника  

лицитације на месту одржавања лицитације. Регистрација учесника завршава се 5 минута пре 

почетка  лицитације за сваки комплекс који се лицитира. 

Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из пријаве на 

оглас на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. 

 

Поступак регистрације учесника обухвата: 

1. проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог овлашћеног представника, 

2. издавање нумерисане  лицитацијске картице и 

3. потписивање подносиоца пријаве или пуномоћника на листи учесника. 
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Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног 

органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. 

Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању. 

Понуђач не може истовремено бити и овлашћени представник другог понуђача на истом 

јавном надметању. 

 

Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у 

супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 

 

Сматра се да су испуњени услови за спровођење лицитације ако је најмање једно лице стекло 

статус учесника лицитације и ако оно, односно његов овлашћени представник, присуствује 

лицитацији. 

 

У случају да нису испуњени услови из претходног става, Комисија проглашава лицитацију 

неуспелом. 

Члан 5. 

Учесник лицитације се може надметати за више предмета лицитације, под условом да је за сваки 

поднео посебну пријаву са документацијом за пријављивање на оглас. 

 

б.) Отварање лицитације 

 

Члан 6. 

У време које је огласом одређено као време почетка  лицитације, водитељ лицитације отвара 

лицитацију и објашњава даљи ток поступка.  

 

По завршеној регистрацији учесника за одређени предмет лицитације, водитељ позива учеснике за 

тај предмет лицитације да приступе на места предвиђена за учеснике лицитације. 

 

Члан 7. 

Ако није испуњен услов за одржавање лицитације за одређени предмет лицитације, водитељ 

лицитације,   лицитацију за тај предмет проглашава неуспелом. 

 

в.) Поступак лицитирања 

 

Члан 8. 

Након позива учесницима да заузму места предвиђена за учеснике лицитације, водитељ лицитације 

за сваки предмет лицитације саопштава: катастарску општину, шифру јавног надметања, површину 

земљишног комплекса и почетну цену, констатује присутне учеснике лицитације саопштавањем 

бројева њихових лицитацијских картица и позива све учеснике лицитације  да истакну понуде. 

 

Члан 9. 

Истицање понуде се врши подизањем лицитацијске картице и јасним оглашавањем понуђене цене 

уважавајући стандард повећања цене. 

Члан 10. 

Ако се на позив водитеља лицитације на надметање одазове само један учесник, водитељ 

лицитације констатује његову присутност и позива га да истакне понуду.  
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Уколико учесник из претходног става  не истакне нову понуду, постигнутом ценом на лицитацији 

сматра се почетна цена. 

Ако лице из става 1. овог члана не прихвати почетну цену лицитација за предметну шифру јавног 

надметања се проглашава неуспелом. 

Члан 11. 

Када неко од учесника лицитације истакне нову понуду, водитељ лицитације објављује број  

лицитацијске картице и понуђену цену. Утврђивање нове цене применом стандарда повећања 

наставља се све док учесници истичу нове понуде. 

 

Члан 12. 

Уколико нико од учесника ни након другог позива водитеља лицитације да истакну понуде не 

истакне нову понуду, водитељ лицитације понавља понуђену цену и изговара ''трећи пут'', 

након чега проглашава победника лицитације и саопштава постигнуту цену. 

 

Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда 

оригинале докумената из пријаве на оглас Комисији за спровођење поступка јавног надметања. 

 

г) Допуна депозита 

 

Члан 13. 

Уколико понуђена цена закупа по хектару прелази двоструки износ почетне цене закупа по 

хектару, водитељ лицитације одређује паузу и позива све понуђаче који настављају даље да 

се надмећу да допуне депозит до 50% цене закупа, која је понуђена за целокупно земљиште, 

које је предмет одређене јединице јавног надметања, после чега се јавно надметање 

наставља. 

 

Уколико понуђач, односно понуђачи у даљем току поступка лицитације понуде износ већи од 

троструког, четвороструког итд. износа почетне цене закупа из јавног огласа поступиће се у 

складу са одредбама из става 1. овог члана. 

 

Допуна депозита се врши на благајни Општинске управе Жабаљ уплатом готовине.  

 

Допуна депозита се може извршити из уплаћеног неискоришћеног депозита за јавна надметања 

која су завршена, односно из уплаћеног депозита за јавна надметања  која следе, под условом да 

учесник лицитације да писмену изјаву о сагласности. 

 

Након уплате допуне депозита, Комисија на основу финансијске документације констатује која су 

лица допунила депозит, а водитељ лицитације прекида паузу и позива учеснике који су допунили 

депозит да  приступе на места предвиђена за учеснике лицитације и позива их да истакну нове 

понуде. 

Уколико само један учесник лицитације допуни депозит, водитељ лицитације тог учесника 

проглашава за победника лицитације. 

 

Ако ни један од учесника лицитације не допуни депозит, водитељ лицитације проглашава да је 

најповољнији понуђач одустао од своје понуде и за најповољнијег понуђача проглашава лице које 

је понудило другу највишу цену. 
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д.) Записник о току лицитације 

 

Члан 14. 

О току лицитације, Комисија води записник који садржи податке о: почетку одржавања 

лицитације, присутним члановима Комисије, присутним понуђачима, односно представницима 

понуђача, благовременим и потпуним пријавама, излицитираним ценама свих понуђача, 

евентуалним примедбама понуђача односно представника понуђача које се односе на поступак 

јавне лицитације и о времену завршетка лицитације, као и потписе председника, заменика 

председника и чланова Комисије, потписе присутних понуђача, односно представника понуђача и 

податке и потписе коме је записник уручен. 

 

ђ.) Одржавање реда у току лицитације 

 

Члан 15. 

За ометање тока надметања водитељ јавно опомиње учесника и изриче му меру опомене. У случају 

да исто лице поново омета надметање, водитељ му изриче другу опомену и упозорење да је 

следећа мера удаљење. У случају да исто лице поново омета ток надметања, водитељ му изриче 

меру удаљења. Учесник коме је изречена мера удаљења губи право на повраћај депозита. 

  

Сматра се да учесник омета ток надметања уколико: 

- непрописно истиче понуду, без подизања лицитацијске картице и непоштовања 

стандарда или 

- омета друге учеснике надметања, рад водитеља лицитације или Комисије. 

 

Мере из става 1. овог члана могу се изрицати и другим присутним лицима која својим понашањем 

ометају току лицитације. 

е.) Приговор на ток лицитације 

 

Члан 16. 

Учесници лицитације који нису задовољни спровођењем поступка лицитације могу, у току 

лицитације, изнети приговор Комисији. Приговор не одлаже спровођење лицитације, а његову 

основаност оцењује Комисија, непосредно по изношењу приговора.  

 

Одлука Комисије је коначна. 

ж.) Повраћај депозита 

 

Члан 17. 

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити по окончању поступка 

јавне лицитације за све комплексе пољопривредног земљишта  који су јавним огласом предвиђени 

за одређени дан или наредног радног дана ако је уплата извршена безготовински. Најповољнијем 

понуђачу депозит ће се урачунати у цену закупа. У случају да најповољнији понуђач одустане од 

своје понуде губи право на повраћај депозита. 

 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

Ова правила ступају на снагу даном доношења и примењиваће се до истека мандата Комисије. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Комисијe за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени 

 

 

Број: 320-64/2019-II ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 Милован Мирков с.р. 

 
На основу  члана 5. Решења о образовању Комисијe за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп, неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у 

пољопривредне сврхе до привођења намени, број 320-77/2019-II од 14.05.2019. године, Комисија за 

спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, неизграђеног грађевинског земљишта у 

јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења,, на својој 1. седници 

одржаној 15.05.2019. године доноси: 

 

П О С Л О В Н И К 

Комисијe за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп  неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до 

привођења намени 

 

Члан 1. 

Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Комисијe за 

спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у 

јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени, (у даљем тексту: 

Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

Члан 2. 

Седиште Комисије је у Жабљу, у згради општине Жабаљ, Улица Николе Тесле број 45. 

 

Члан 3. 

Комисија у свом раду користи печат Општинског већа општине Жабаљ.  

 

Члан 4. 

Комисија има председника, заменика председника и  три  члана.  

Комисија има секретара. 

Састав Комисије  објављује се у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

Члан 5. 

Задатак Комисије је да: 

 

- доношење аката о утврђивању  почетне цене по хектару закупа давању у закуп и на 

коришћење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у 

пољопривредне сврхе до привођења намени; 

-  утврђивање правила лицитације; 
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- доношење одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп и на коришћење 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне 

сврхе до привођења намени; 

-   спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп неизграђеног грађевинског               

земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени; 

-  утврђивање предлога уговора о закупу; 

-  обављање других послова у вези са реализацијом набројаних задатака. 

 

Члан 6. 

Комисија ради и одлучује на седницама, лицитацији и на отварању понуда. 

Седницу сазива председник Комисије, а у случају његове одсутности,  заменик председника. 

Позив за седницу са предлогом дневног реда доставља се члановима Комисије, по правилу у 

писаном облику, а само у хитним случајевима седнице се заказују телефонским путем. 

Уз позив се достављају прилози уз предложене тачке дневног реда.  

Изузетно, прилози се могу доставити члановима Комисије најкасније пре почетка седнице. 

 

Члан 7. 

Комисија може пуноважно да ради ако седници присуствује већина чланова Комисије. 

Комисија одлучује већином од укупног броја присутних чланова. 

 

Члан 8. 

Комисија у свом раду доноси правила поступка лицитације, правила поступка отварања писаних 

понуда и закључке. 

Члан 9. 

О раду Комисије води се записник.  

Записник садржи датум и место одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова 

Комисије, дневни ред, кратак ток седнице,  донете закључке и донета правила лицитације. 

Садржина записника о лицитацији утврђује се правилима поступка лицитације. 

 

Члан 10. 

Записник са седнице усваја се, по правилу,  на првој наредној седници. 

Записник потписују председник и секретар Комисије. 

О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. 

 

Члан 11. 

Комисија заводи и чува предмете из  своје надлежности у складу са законом и општим актима 

Општинске управе. 

Члан 12. 

Општинска управа обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ при обављању 

послова из надлежности Комисије, у складу са Одлуком о организацији Општинске управе. 

 

Члан 13. 

Председник Комисије је овлашћен да о раду Комисије упознаје јавност  давањем  саопштења 

средствима јавног информисања.  

Члан 14. 

Питања  која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником, могу се уредити 

закључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника. 
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Члан 15. 

 

Овај пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Жабаљ“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Комисијa за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до привођења намени 

 

 

Број: 320- 64 /2019-II ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Милован Мирков с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
На основу члана  58. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),  члана 61. тачка 21.  Статута општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 4/2019) и члана  26. тачка 3. Правилника о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини општине и 

Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2018,  

29/2018, 5/2019, 6/2019  ) Председник општине дана 03.05.2019. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

1. 

НОВО  ДОВЕДАН  из  Жабаљ,  поставља се за помоћника Председника општине  ЗА ОБЛАСТ 

МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОСМКИ РАЗВОЈ И РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ, почев од 03.05.2019. године до престанка мандата Председника општине. 

 

2. 

Ово решење објавити  у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број:  112-  19 /2019-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                                                        Чедомир Божић с.р. 
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АКТА ДРУГИХ ДОНОСИЛАЦА 

 

 

           На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном 

водопривредном  предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад („Сл. лист АП Војводине“ бр. 53/2016 и 

8/2019) и члана 28. став 1. тачка 17. Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ 

Нови Сад, а у складу са чланом 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. 

гласник РС“ бр. 95/2018) и чланом 10. Одлуке о заштити Парка природе „Јегричка“ („Сл. лист 

општине Жабаљ“, бр.11/2005, „Сл. лист општине Врбас“ бр.7/2006, „Сл. лист општине Темерин“ 

бр.10/2005 и „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр.13/2006), Надзорни одбор Јавног 

водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, на 11. седници одржаној 25. априла 2019. 

године, донео je 

 

ОДЛУКУ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА  

ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“  У 2019. ГОДИНИ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење заштићеног подручја Парка 

природе „Јегричка“ (у даљем тексту: заштићено подручје) у 2019. години, у складу са Законом о  

накнадама за коришћење јавних добара (у даљем тексту: Закон). 

 

Члан 2. 

За коришћење заштићеног подручја, привредна друштва и друга правна лица, предузетници 

и грађани (у даљем тексту: корисници) који користе погодности заштићеног подручја и његове 

вредности, који обављају делатност или располажу непокретностима и другим стварима на 

заштићеном подручју, посећују заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних 

потреба и на други начин користе заштићено подручје, плаћају накнаду Јавном водопривредном 

предузећу „Воде Војводине“ као управљачу заштићеног подручја (у даљем тексту: Управљач), на  

основу члана 107. Закона.  

Члан 3. 

Накнаду  за коришћење заштићеног подручја корисници плаћају за: 

1. обављање делатности у заштићеном подручју (делатност путничких агенција, тур-

оператора, услуге резервације и пратеће активности; делатности ресторана и покретних 

угоститељских објеката; делатност трговине, занатских услуга; рударства; енергетике; саобраћаја и 

др.); 

2. постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном 

подручју; 

3. коришћење возила на моторни погон на заштићеном подручју; 

4. обављање  спортско-рекреативне активности; 

5. коришћење имена и знака заштићеног подручја; 

6. посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима; 

7. за заузеће простора за објекте који својим изгледом нарушавају својства заштићеног 

подручја. 
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Викендицама и другим некомерцијалним објектима у смислу става 1. тачке 2. овог члана, 

сматрају се објекти који служе за повремени боравак лица и чијим коришћењем корисник не 

остварује приходе. 

 

Члан 4. 

 Основица и висина накнада за коришћење заштићеног природног добра утврђени су у 

складу са чланом 107. Закона и Прилогом 5.овог закона. 

 

 

II ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 

Члан 5. 

         Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја у 2019. години утврђује се за:   

 

Табела1: Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за обављање делатности, односно на други 

начин коришћење заштићеног подруча 

Ред. 

бр. 
Предмет накнаде 

Основица 

Висина у РСД  

Јединица мере 
Обрачунски 

период 

1. Обављање делатности туристичких агенција, пружаоци 

наутичкотуристичких, ловнотуристичких и ваздухопловних услуга 

 
    

1.1. Објекат, односно део објекта агенција и пружаоца услуга (Туристичке агенције, 
пружаоци наутичкотуристичких, ваздухопловних и ловнотуристичких услуга са 

седиштем, огранком или посебним простором за обављање делатности на 

заштићеном подручју)  

објекат по седишту 

или др. регистрованој 

јединици 

годишња накнада 10.000 

1.2. Марине и сидришта  
објекат 

годишња накнада

  
10.000 

1.3. Излетничко пловни објекти за панорамско разгледање, катамарани, глисери и 

други пловни објекти преко 9 м за сопствене потребе  
пловни објекат 

годишња накнада

  
30.000 

1.4. Катамарани и глисери и други пловни објекти до 9 м за сопствене потребе  пловни објекат годишња накнада 25.000 

2. Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића    

2.1. Хотели, мотели, туристичка насеља  
лежај 

годишња накнада

  
1.200 

2.2. Хостели, пансиони и преноћишта  лежај годишња накнада 1.155 

2.3.  Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за смештај, објекти 

домаће радиности  
лежај годишња накнада 500 

2.4. Хотели и други угоститељски објекти, научно-образовни и рекреативни центри - 
репрезентативни објекти  

m² годишња накнада 450 

2.5. Кампови  m² годишња накнада 22 

2.6. Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан, 

кафана, бар, бифе, објекат брзе хране, печењара и др.) укључујући и површину 
припадајуће терасе, односно баште  

m² годишња накнада 1.005 

3. Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије      

3.1. Постављање објеката за промет прехрамбених и других производа (текстил, 

козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, 
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лекови, семена и др.) и пијачна продаја прехрамбених производа сувенира и друге 

робе 

3.1.1. Продајни објекти мешовите специјализоване робе  m² годишња накнада 650 

3.1.2. Киосци за продају штампе, дувана и сл. робе  
објекат 

годишња накнада
  

4.500 

3.1.3. Станице за откуп пољопривредних производа, стоке, гљива и шумских плодова  објекат, откупно 
место 

годишња накнада
  

6.500 

3.1.4. Сувенирнице  Површина продајног 
простора у m² 

годишња накнада
  

250 

3.1.5. Банке, поште и мењачнице  
m² 

годишња накнада

  
300 

3.1.6. Покретне тезге за продају разних роба  m² дневна накнада 330 

3.2. Постављање објеката за промет грађевинског материјала, резане грађе, машина и 

опреме, аутомобила, вештачких ђубрива, откуп, складиштење, чување 

пољопривредних производа и др. 

 
  

3.2.1. Стоваришта, хладњаче, силоси, сушаре и магацини  m² годишња накнада 250 

3.2.2. Продајни објекат грађевинског материјала, машина, опреме, аутомобила и др.  m² површине објекта годишња накнада 300 

3.3. Постављање објеката за обављање занатских и сервисних услужних послова 
(поправка и одржавање машина, моторних возила, поправка апарата, уређаја, 

скијашке и друге опреме и др.) 

 
  

3.3.1. Занатске и сервисне радње  m² површине објекта годишња накнада 250 

3.3.2. Пумпе за течна горива и гас  m² годишња накнада 3.500 

3.3.3. Кречане и ћумуране  m² годишња накнада 450 

3.4. Постављање објеката за обављање осталих услужних послова    

3.4.1. Радње за изнајмљивање спортске опреме, школе скијања, тениса, фудбала, јахања 

и др.  
m² годишња накнада 300 

3.4.2. Фризерске радње, козметичарске, фотографске и сличне  m² годишња накнада 300 

3.4.3. Стални и покретни објекти за забаву (видео игре, забавни паркови, аутодроми и 
сл.)  

m² површине објекта  годишња накнада 300 

3.4.4. Кладионице и коцкарнице  објекат годишња накнада 75.000 

3.5. Постављање објеката за обављање занатско-индустријске и индустријске 

делатности (резање и обрада дрвета, брикетирање, асфалтне базе и друга 
производња грађевинских материјала, млинови за жито, паковање и прерада 

амбалажног отпада, прерада пољопривредних производа, прехрамбена и друга 

индустријска производња) 

 

  

3.5.1. Занатска делатност  m² годишња накнада 375 

3.5.2 Индустријска делатност  m² годишња накнада 3.500 

3.5.3. Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (бансека)  по бансеку 

 
годишња накнада 52.500 

3.5.4. Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (брента)  по бренту 

- гатер 
годишња накнада 100.000 

4. Обављање делатности експлоатације минералних сировина    

4.1. Грађевински, технички и украсни камен  m³ годишња накнада 200 
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4.2. Експлоатација камена лапорца  m³ годишња накнада 100 

4.3. Експлоатација другог камена, песка, шљунка, глине и др.  m³ годишња накнада 120 

4.4. Експлоатација јаловине, откривке  m³ годишња накнада 100 

4.5. Експлоатација нафте  m³ годишња накнада 15 

4.6. Нафтовод  m годишња накнада 105 

5. Коришћење вода и водопривреда    

5.1. Коришћење песка и шљунка из корита водотока, спрудова и напуштених корита  m³ годишња накнада 100 

5.2. Коришћење објеката / постројења за флаширање воде пореклом са заштићеног 

подручја 
l произведене воде  1 

5.3. Коришћење термалних и термоминералних вода  m³ годишња накнада 1 

5.4. Шарански рибњак који користи воду са заштићеног подручја  површина рибњака у 

ha 
годишња накнада 1.000 

5.5. Водопривредне акумулације  ha годишња накнада 3.600 

5.6. Пловне каналске мреже  m годишња накнада 150 

5.7. Каналске мреже за наводњавање и одводњавање  m годишња накнада 60 

6. Коришћење објеката за постављање објеката за обављање енергетске 

делатности (енергетика) 
   

6.1. Производња електричне енергије у хидроелектранама    

6.1.1. Водоакумулација хидроелектрана на заштићеном подручју  ha годишња накнада 3.600 

6.1.2. Мини - хидроелектране  објекат годишња накнада 150.000 

6.2.1. Производња електричне енергије у ветроелектранама  објекат годишња накнада 200.000 

6.2.2. Производња електричне енергије у осталим електранама (соларним електранама, 

електранама на биогас и биомасу, геотермалне, геосоларне, на отпад)  
објекат годишња накнада 150.000 

6.3. Пренос и дистрибуција електричне енергије    

6.3.1. Надземни електроенергетски вод 400 kV, ширина коридора 25 m (годишња 

накнада) 
m2 годишња накнада 40 

6.3.2. Надземни електроенергетски вод 220 kV, ширина коридора 20 m  m2 годишња накнада 40 

6.3.3. Надземни електроенергетски вод 110 kV, ширина коридора 15 m  m2 годишња накнада 45 

6.3.4. Надземни електроенергетски вод 35 kV, ширина коридора 10 m  m2 годишња накнада 40 

6.3.5. Надземни електроенергетски вод 20 или 10 kV, ширина коридора 5 m  m2 годишња накнада 40 

6.3.6. Подземни електроенергетски водови - каблови  m годишња накнада 85 

6.3.7. Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 kV m2  400 

6.3.8. MBTS 10 (20)/0,4 kV и стубна трафостаница објекат годишња накнада 1400 

6.3.9. Разводно постројење  m2 годишња накнада 240 

6.4. Цевоводни транспорт воде и гаса    

6.4.1. Примарна мрежа гасовода  m годишња накнада 100 

6.4.2. Транспорт воде из и кроз заштићено подручје  m годишња накнада 350 
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6.5. Нафтна постројења, црпне пумпе за нафту и гас    

6.5.1. Нафтна постројења и црпна пумпа  m2 месечна накнада 200 

7. Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације    

7.1. Друмски саобраћај и транспорт    

7.1.1. Аутопут  km годишња накнада 75.000 

7.1.2.  Државни пут I и II реда  km годишња накнада 50.000 

7.1.3. Општински пут  km годишња накнада 40.000 

7.1.4. Некатегорисани шумски пут  km годишња накнада 30.000 

7.1.5. Превоз грађе и осталог материјала  m3 тура 27 

7.2. Железнички саобраћај и транспорт    

7.2.1. Туристичка пруга  m годишња накнада 210 

7.3. Ваздушни саобраћај    

7.3.1. Аеродром  ha годишња накнада 3.000 

7.3.2. Хелиодрома  објекат годишња накнада 200.000 

7.4. Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације    

7.4.1. Постављање примарне телефонске мреже надземни вод  m годишња накнада 100 

7.4.2. Постављање примарне телефонске мреже подземни вод  m годишња накнада 50 

7.4.3. Постављање електронске комуникационе опреме (које су у статусу закупа или 

службености)   

m2 површине испод 

базне станице 
годишња накнада 3.000 

7.5. Коришћење заштићеног подручја за радио и телевизијске комуникације    

7.5.1. Телевизијски релеји, репетитори, предајници са објектима и опремом (који су у 
статусу закупа или службености)  

m2 годишња накнада 4.500 

7.5.2. Радио комуникације (корисници радио релеја и одашиљача) осим радиоаматера, 
СУП и војске (који су у статусу закупа или службености)  

m2 годишња накнада 600 

7.5.3. Мрежа за телекомуникацију (оптички водови)  m годишња накнада 75 

7.6. Водени саобраћај    

7.6.1. Чамци  пловило годишња накнада 3.000 

7.6.2. Понтони  пловило годишња накнада 10.500 

7.6.3. Сплавови  пловило годишња накнада 22.500 

8. Снимање    

8.1.1. Играни филмови дан  12.250 

8.1.2. Документарни филмови дан  5.000 

8.1.3. Рекламни филмови дан  20.000 

8.1.4. Фотографисање дан  2.000 

8.1.5. Снимање звучних записа дан  2.000 

9. Коришћење флоре и фауне и друге делатности    



 

15.05.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 12. страна 21 

 

 

 

9.1. Сакупљање гљива, лековитог и јестивог биља, других шумских плодова и 

животиња (пужева и др.) 
   

9.1.1. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица  
период коришћења 

годишња накнада 

по сакупљачу 
1.800 

9.1.2. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица  
период коришћења 

седмична накнада 

по сакупљачу 
450 

9.1.3. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица  
период коришћења 

дневна накнада по 

сакупљачу 
120 

9.1.4. Откуп на заштићеном подручју од стране правних и физичких лица kg  23 

9.2. Коришћење шума и ливада    

9.2.1. Сеча шуме m3 уговорени период 50 

9.2.2. Коришћење трске  сноп  уговорени период 20 

9.2.3. Коришћење трске  дан дневна накнада 240 

9.2.4. Коришћење рогоза  период дневна накнада 200 

9.2.5. Кошење ливада  ar годишња накнада 200 

9.3. Лов дивљачи    

9.3.1. Лов дивљачи  годишње по ловцу годишња накнада 3.200 

9.3.2. Лов дивљачи  Дневно по ловцу дневна накнада 225 

10. Коришћење земљишта изван јавног пута за изградњу уређених паркинга 

(годишња накнада) 
m2  30 

11. Постављање реклама    

11.1. Постављање рекламних и информативних ознака на заштићеном подручју, осим 

ознака саобраћајне и туристичке сигнализације 
m2  15.750 

11.2. Постављање билборда m2  35.000 

 

 

Табела 2: Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и других 

некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју 

Ред. 

бр. 
Предмет накнаде 

Основица 

Висина у  РСД  

Јединица мере 
Обрачунски 

период 

1. Викендице, виле и други породични објекти за одмор  m² годишња накнада 120 

2. Куће за одмор на води, на обалама река и језера, пловеће инсталације без 

сопственог погона  

m² подне површине 

објекта 
годишња накнада 1.000 

3. Резиденцијални објекти  m² годишња накнада 250 

4. Кампери, камп приколице  објекат годишња накнада 3.800 

5. Шатори  m² површине шатора дневна накнада 30 

 

 

Табела 3: Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју 
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Ред. 

бр. 
Предмет накнаде 

Основица 

Висина у  РСД  

Јединица мере 
Обрачунски 

период 

1. I категорија моторних возила до 1,3 m висине (код предње осовине возила) - 

мотоцикли и путничка возила 
дан  300 

2. II категорија моторних возила са приколицом висине до 1,3 m и комби возила дан  500 

3. III категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (аутобуси и камиони) дан  700 

4. IV категорија моторних возила висине веће од 1,3 m (код предње осовине вучног 

возила) са више од 3 осовине - сва возила са више од 3 осовине 
дан  1.700 

 

 

Табела 4: Коришћење заштићеног подручја за спортско рекреативне активности, одржавање 

манифестација 

Ред. 

бр. 
Предмет накнаде 

Основица 

Висина у  РСД  

Јединица мере 
Обрачунски 

период 

1. Коришћење земљишта за спорт      

1.1. Игралишта, отворених базена, хиподрома, терена за обуку, плажа и сл. m2 годишња накнада 35 

1.2. Сплавова, платформи m2 годишња накнада 2.100 

2. Коришћење земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке и културне 
манифестације 

  
 

2.1. За спортске, туристичке и културне манифестације (сакупљање биља и плодова, 
косидба, лов и риболов, регате и друга такмичења на води, културни догађај, 

празник)  

дан дневна накнада 25.000 

2.2. Угоститељи који пружају услуге исхране и пића ван угоститељских објеката, на 

вашарима и другим јавним манифестацијама  

m2 дневна накнада 330 

2.3. Угоститељи који пружају услуге исхране и пића у привременим и покретним 
угоститељским објектима укључујући и површину припадајуће терасе, односно 

баште  

m2 дневна накнада 1.005 

2.4. За ауто-мото приредбе (рели, квадови, вожња теренским возилима и др.) дан  45.000 

 

 

Табела 5: Коришћење имена и знака заштићеног подручја 

Ред. 

бр. 
Предмет накнаде 

Основица 

Висина у  РСД  

Јединица мере 
Обрачунски 

период 

1. Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним 

актима, ознаци производа, реклами и друго 

  по уговору 

2. Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним 

актима, ознаци производа, реклами и друго, ако не постоји сагласност 

годишњи приход 

остварен 

коришћењем имена и 
знака заштићеног 

 1% 
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подручја 

 

 

Табела 6: Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима 

Ред. 

бр. 
Предмет накнаде 

Основица 

Висина у  РСД  

Јединица мере 
Обрачунски 

период 

1. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима    

1.1. за пунолетног посетиоца по особи дан 100 

1.2. за децу од 8 до 18 година по особи дан 50 

 

 

 

Табела 7: Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства 

заштићеног подручја 

Ред. 

бр. 
Предмет накнаде 

Основица 

Висина у  РСД  

Јединица мере 
Обрачунски 

период 

1. Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом 

нарушавају својства заштићеног подручја 
m2  225 

 

Члан 6. 

          У погледу начина утврђивања и плаћања накнада из члана 5. ове одлуке, ослобађања од плаћања 

ових накнада, као и самог поступка утврђивања накнада, изјављивања жалбе на утврђену накнаду у 

овом поступку, наплате, контроле, повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и др. 

примењују се одредбе Закона којима су већ регулисана ова питања.  

 

Члан 7. 

        Кориснике који су чланом 109. став 1. тачка 5. Закона, ослобођени плаћања накнаде за 

коришћење заштићеног подручја по основу активности којима непосредно доприносе унапређењу 

стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног природног добра, Управљач ће утврдити 

на основу критеријума које прописује министар надлежан за послове заштите животне средине.  

 

Члан 8. 

 Накнаде утврђене овом одлуком приход су Управљача у складу са Законом и уплаћују се на 

посебан број рачуна Управљача, а средства остварена од накнада по овој одлуци, користе се за 

заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја, односно за спровођење плана и програма 

управљања заштићеним подручјем.  

Члан 9. 

 Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука Управљача о накнадама за 

коришћење заштићеног подручја Парка Природе „Јегричка, бр. V-73/57 oд 28. септембра 2016. 

године.  
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Члан 10. 

 Ова одлука доставиће се надлежним органима за послове заштите животне средине 

општине Жабаљ, општине Врбас, општине Темерин и општине Бачка Паланка, као јединицама 

локалне самоуправе које су својим одлукама прогласиле заштићено подручје.   

 

Члан 11. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине 

Жабаљ, општине Врбас, општине Темерин и општине Бачка Паланка.  

  

У Новом Саду,        

Број: V-73/30 

Дана:25.04.2019. год. 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                   НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                    мр Ласло Фехер с.р. 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

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

Телефон: 021/210 22 60  

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 
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