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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:22 Жабаљ, 02.10.2019. године Година 46 Цена овог броја 60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

На основу члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 113/2017 и 50/2018) и члана 42. тачка 6. Статута општине Жабаљ 

(''Службени лист општине Жабаљ'' број 4/2019) Скупштине општине Жабаљ на 34. седници 

одржаној дана 02.10.2019. године донела je 

 

ОДЛУКA 

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА И УЖИНЕ ДЕЦЕ 

 

           Члан 1. 

Овом одлуком уређују се права, услови и начин регресирања трошкова боравка и ужине деце у 

Предшколској установи ''Детињство'' Жабаљ ( у даљем тексту: установа ) основним школама на 

територији општине Жабаљ и  ШОСО „Милан Петровић“ Нови Сад. 

 

Члан 2. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине утврђује се зависно од материјалног положаја 

породице и као мера популационе политике независно од материјалног положаја породице. 

 

Члан 3. 

Корисник права на регресирање трошкова боравка и ужине је родитељ, усвојилац детета, 

старалац детета или хранитељ за дете на смештају у хранитељској породици (у даљем тексту: 

корисник). 

Права утврђена овом одлуком корисник остварује у установи чије услуге дете користи.  

 

Члан 4. 

Трошкови боравка и ужине регресирају се у висини 100 % учешћа корисника у цени услуге по 

детету. 

Члан 5. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине деце обухвата: 

1. регресирање трошкова целодневног боравка, 

2. регресирање трошкова полудневног боравка и 

3. регресирање ужине. 

Члан 6. 

Право на регресирање трошкова целодневног боравка имају деца која испуњавају један од 

услова: 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1. да су из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ на основу Закона о 

социјалној заштити, ако нису остварила право из члана 36. Закона о финансијској 

подршци породици са децом 

2. да су деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом, ако нису остварила право из 

члана 35. Закона о финансијској подршци породици са децом, 

3. да су без родитељског старања, ако нису остварила право из члана 34. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

4. да су треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце. 

 

Члан 7. 

Право на регресирање трошкова полудневног боравка имају деца која испуњавају један од 

услова: 

1. да су из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ на основу Закона о 

социјалној заштити, ако нису остварила право из члана 36. Закона о финансијској 

подршци породици са децом 

2. да су деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом, ако нису остварила право из 

члана 35. Закона о финансијској подршци породици са децом, 

3. да су без родитељског старања, ако нису остварила право из члана 34. Закона о 

финансијској подршци породици са децом, 

4. да су треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце, 

5. да су деца из једнородитељске породице која остварује право на дечији додатак. 

 

Члан 8. 

Право на регресирање ужине имају деца у основним школама и у ШОСО „Милан Петровић“  

која испуњавају један од услова: 

1. да су из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ на основу Закона о 

социјалној заштити, 

2. да су без родитељског старања,  

3. да су треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце, 

4. да су деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом, 

5. да су деца из једнородитељске породице која остварује право на дечији додатак. 

 

Члан 9. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине остварује се под условом да дете и 

корисник имају пребивалиште на територији општине Жабаљ. 

 

Члан 10. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине остварује се на основу поднетог захтевa и 

следећих доказа: 

- фотокопије биометријске личне карте без чипа или очитану личну карту уколико је са 

чипом  као доказ о пребивалишту  на територији општине Жабаљ, 

-  потврде о пребивалишту за дете, 

- потврде установе да је дете уписано у Предшколску установу, основну школу односно 

ШОСО „Милан Петровић“, 

- доказ о испуњавању једног од услова на регресирање из члана 6., 7. или 8. ове одлуке издат 

од органа који о тим чињеницама воде службену евиденцију, а за доказивање редоследа 

рођења детета изводе из матичних књига рођених за сву децу у породици. 
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Члан 11. 

Трећим дететом из породице са троје деце сматра се треће дете према реду рођења. 

У случају да се у првом порођају родило троје или више деце, трећим дететом сматрају се 

сва деца. 

У случају да се по рођењу првог или прво двоје деце, у следећем порођају роди двоје или 

више деце, сва деца рођена у том порођају сматрају се трећим дететом. 

За четврто и пето дете редослед рођења одређује се по правилу које важи за одређивање 

редоследа рођења трећег детета из ставова 1.,2. и 3. овог члана. 

 

Члан 12. 

Једнородитељска породица јесте породица у којој један родитељ самостално врши 

родитељско право под условим: 

1. да је други родитељ непознат, 

2. да је други родитељ преминуо, а није остварено право на породичну пензију, 

3. да је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за рад, а није стекао право на 

пензију, 

4. да је други родитељ преминуо, а остварено је право на породичну пензију, 

5. да је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци, 

6. да други родитељ не врши родитељско право по одлуци суда, 

7. да други родитељ не доприноси издржавању детета, а извршење обавезе издржавања 

није било могуће обезбедити постојећим и доступним правним средствима и 

поступцима. 

  Не сматра се једнородитељском породицом, породица у којој је родитељ који је самостално 

вршио родитељско право, по престанку раније брачне, односно ванбрачне заједнице, засновао 

нову брачну, односно ванбрачну заједницу. 

Члан 13. 

Захтев са доказима се подноси установи и основној школи које га, без одлагања, прослеђује 

надлежном одељењу Општинске управе на решавање. 

 

Члан 14. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине може се остварити од првог дана 

наредног месеца по подношењу захтева.  

Право на регресирање трошкова полудневног боравка  и ужине траје до почетка летњег 

распуста. 

Право на регресирање трошкова целодневног боравка траје до краја школске године. 

 

Члан 15. 

Права утврђена овом одлуком остварују се по прописима о општем управном поступку. 

 

Члан 16. 

О праву на регресирање трошкова боравка и ужине у првом степену решава надлежно 

одељење Општинске управе. 

По жалбама на првостепена решења у другом степену решава Општинско веће. 

 

Члан 17. 

Из разлога економичности поступка, за кориснике који су стекли право на регресирање 

трошкова боравка и ужине, на почетку следеће школске године захтев за продужавање права 

поднеће установа или основна школа у име корисника. 
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О продужавању права надлежно одељење Општинске управе одлучиће доношењем збирног 

решења којим ће обухватити кориснике из става 1. овог члана. 

 

Члан 18. 

Корисник је дужан да пријави сваку промену од утицаја на признато право у року од 15 

дана од дана настале промене. 

Корисник који је на основу неистинитих или нетачних података или непријављивањем 

промена које утичу на губитак или обим права остварио право, дужан је да насталу штету 

надокнади. 

Члан 19. 

Председник општине решењем утврђује висину цене боравка и ужине.  

 

Члан 20. 

Установа је дужна да води евиденцију о присутности деце у целодневном и полудневном 

боравку и на прописаном обрасцу до петог у месецу за претходни месец, доставља извештај 

надлежном одељењу Општинске управе која га оверава и прослеђује одељењу за финансије. 

За дане присуства детета у целодневном и полудневном боравку регресирају се трошкови 

боравка у пуном износу, а за дане одсуства детета регресира се 50% тог износа. 

 

Члан 21. 

Средства за регресирање трошкова боравка и ужине, у складу са овом одлуком обезбеђују 

се у буџету општине Жабаљ.  

Средства за регресирање трошкова боравка преносе се установи на основу захтева и 

приложеног извештаја о присутности деце из члана 20. ове одлуке.  

Средства за регресирање ужине преносе се основној школи на основу поднетог захтева и 

извештаја о броју деце и цене ужине кориговане бројем дана у месецу. 

 

Члан 22. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о регресирању трошкова боравка и 

ужине деце (''Службени лист општине Жабаљ'' број 15/2018- пречишћен текст). 

 

Члан 23. 

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

Жабаљ''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 560- 57 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 38. sтав 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 

99/11-други закон и 44/18-други закон), члана 3. став 1. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18 ) и члана  42. став 1. тачка 6. Статута 

општине Жабаљ  („Службени лист општине Жабаљ 4/2019), Скупштина општине Жабаљ на 34.  

седници одржаној  02.10.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 

   

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

 

     Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и 

начин и поступак контроле коришћења и враћања средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, а који су од јавног 

интереса. 

Појам удружења и примена одлуке 

 

Члан 2. 

Под удружењем, у смислу ове одлуке, подразумева се добровољна и невладина недобитна 

организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради 

остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису 

забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.  

Ова одлука се не примењује на финансирање, односно суфинансирање програма које је 

уређено посебним законом и прописима донетим на основу тог закона. 

 

Програм од јавног интереса 

 

Члан 3. 

Програмом од јавног интереса који се финансира или суфинансира из средстава буџета 

општине/града, у смислу ове одлуке, сматрају се програми у областима утврђеним законом којим 

се уређује рад удружења. 

Програм чија реализација траје најдуже годину дана у формалном смислу може бити 

означен и називом пројекат. 

Садржина програма 

 

Члан 4. 

Програм из члана 3. ове одлуке нарочито садржи: област у којој се програм реализује, 

територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и 

обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је 

потребан за извођење програма. 
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Средства за подстицање програма 

 

Члан 5. 

Средства за подстицање програма од јавног интереса која реализују удружања обезбеђују 

се у буџету општине, а њихов износ опредељује се одлуком о буџету за сваку календарску годину. 

Средства опредељена одлуком из става 1. овог члана додељују се удружењима чији су 

програми одобрени на основу спроведеног јавног конкурса и закључених уговора о реализацији 

тих програма. 

Давалац средстава је општина Жабаљ.  

 

II. ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

 

Годишњи план јавних конкурса 

 

Члан 6. 

Општинско веће одељења надлежног за локлани економски развој утврђује Годишњи план 

расписивања јавних конкурса, у складу са одлуком о буџету. 

Општиснко веће објављује Годишњи план јавних конкурса на интернет презентацији 

општине, на порталу е- управе  и на огласној табли органа општине, најкасније до 31. јануара 

текуће године и доставља га Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС. 

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о даваоцу и износу средстава, областима 

које се подстичу у текућој години, називу и планираном периоду расписивања јавног конкурсa и 

друге релевантне податке у зависности од врсте конкурса. 

 

Критеријуми за избор програма 

 

Члан 7.  

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

следећих критеријума: 

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

корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања 

у области у којој се програм спроводи; 

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике 

Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, 

донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма; 

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су 

раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Ближа мерила за избор програма применом критеријума из става 1. овог члана, као и 

допунске критеријуме који су специфични за одређену област утврђују се актом председника 

општине/градоначелника, на предлог организационе јединице, односно општинске/градске управе 

надлежне за ту област.  

Конкурс 

 

Члан 8. 

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање, односно суфинансирање програма од 

јавног интереса (у даљем тексту: конкурс), расписује Општинско веће и оглашава га на интренет 

презентацији општини и на порталу е-Управа. 
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Обавештење о конкурсу из става 1. овог члана мора бити видљиво све време трајања 

конкурса на  интернет презентацији општине 

 

Садржина конкурса 

 

Члан 9. 

  Конкурс обавезно  садржи: 

   1) област од јавног интереса за коју се конкурс расписује;  

   2) износ средстава која су опредељена за  конкурс; 

   3) најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по програму, односно пројекту; 

   4) удружења која имају право учешћа;  

   5) критеријуме за оцену програма на основу којих ће се додељивати средства; 

   6) ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши вредновање 

пријављених програма са јасним системом за вредновање сваког појединачног критеријума, 

односно упућивање на службено гласило у коме је објављен пропис којим су утврђена ближа 

мерила и допунски критеријуми; 

   7) време трајања програма;   

   8) прецизне рокове у којима се конкурс спроводи; 

   9) информацију о документацији коју прилаже подносилац програма уз попуњен образац 

предлога програма; 

  10) назначење органа коме се пријаве подносе  и начин подношења пријаве; 

  11) позив одговарајућим удружењима као и стручњацима заинтересованим за рад у 

конкурсној комисији. 

Право учешћа на конкурсу 

 

     Члан 10. 

На конкурсу може да учествује удружење: 

 

1) које је регистровано у складу са законом који уређује статус и рад удружења;  

2)  чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се 

програм реализује; 

3) које је  регистровано најмање шест месеци за обављање делатности из области за коју 

се конкурс расписује, односно најмање годину дана ако конкурише за износе преко 

500.000 динара; 

4)   које је директно одговорно за припрему и извођење програма и 

5) које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном 

обављања делатности. 

Конкурсна комисија 

 

Члан 11. 

За спровођење конкурса, Општинско веће образује конкурсну комисију за спровођење 

конкурса (у даљем тексту: комисија).            

Комисија  се именује решењем,  за сваки конкурс посебно.  

Комисија може имати три члана. Најмање један члан комисије су представник стручне 

јавности, а два члана су представници органа општине.    

Конкурсом се упућује позив удружењима и истакнутим стручњацима  да доставе  предлоге 

за чланове комисија са биографијом, односно да се самостално кандидују за члана комисије, 

најкасније у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
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Право на предлагање чланова имају удружења  која су регистрована најмање три године  

пре датума расписивања конкурса, чија је област деловања у вези са конкурсом и која нису 

учесници на том конкурсу. 

 

На основу приспелих предлога за чланове комисије, Општинско веће именује једног  члана 

комисије-предствника стручне јавности, према критеријумима утврђеним конкурсним условима. 

Уколико предлози за чланове комисије из става 4. овог члана не буду достављени у 

прописаном року, Општинско веће именује чланове комисије из реда истакнутих стручњака за 

одговарајућу област који су активни на територији општине, по претходно прибављениј 

сагласности тих лица. 

Решењем о образовању комисије утврђују се број и састав комисије, задаци комисије и 

рокови за њихово извршење, као и друга питања значајна за рад комисије. 

 Решење о образовању комисије објављује се на интернет презентацији општине 

Комисија на првој седници бира председника комисије и усваја пословник о раду. 

Чланови комисије запослени у органима општине,  јавним предузећима,  јавним установама 

и организацијама чији је оснивач општина  не добијају накнаду за свој рад. 

 

Начин рада комисије 

 

Члан 12. 

Председник комисије координира рад комисије и води седнице.   

Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник. 

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

 

Изјава о непостојању сукоба интереса 

 

           Члан 13.  

Сваки члан комисије је дужан да  потпише писану изјаву да нема приватни интерес у вези 

са радом и одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса. 

Именовано лице не може предузимати радње у својству члана комисије пре него што 

потпише изјаву из става 1. овог члана. 

У случају да у току спровођења конкурса дође до сазнања да се налази у сукобу интереса 

или сумњу у постојање сукоба интереса пријави треће лице, члан комисије је дужан да о томе 

одмах обавести Општинско веће  и чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије, а 

Општинско веће је дужно да именује другог члана Комисије, у року од три дана.  

Уколико члан Комисије посумња да је неко од чланова Комисије у сукобу интереса дужан 

је да о томе обавести Општинско веће.   

О решавању сукоба интереса Општинско већ одлучује у сваком случају посебно, а ако 

утврди сукоб интереса именује у комисију другог члана, у року од три дана од дана утврђивања 

сукоба интереса.  

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови његове породице (брачни или 

ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или члан органа удружења које учествује на 

конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било који начин са тим удружењем, или у 

односу на та удружења има било који материјални или нематеријални интерес супротан јавном 

интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког 

интереса. 
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Пријава 

 

Члан 14. 

Удружења – учесници конкурса подносе пријаву органу за подношење пријава утврђеном 

конкурсом. 

Пријава се подноси на уз Конкурс прописаном обрасцу, у року који не може бити краћи од 

15 дана од дана објављивања конкурса.  

Ако за доделу средстава конкурише партнерски програм, само једно удружење подноси 

пријаву и оно је одговорно за управљање финансијским средствима свих партнерских удружења на 

програму, и у програму мора бити означено као одговорно. 

 

Поступање по поднетим пријавама 

 

        Члан 15. 

Орган из члана 14. став 1. ове одлуке целокупну конкурсну документацију одмах по 

пријему доставља комисији. 

Комисија отвара пријаве и проверава испуњеност услова за учешће на конкурсу и 

благовременост пријава. 

На захтев комисије, организациона јединица општинске управе надлежна за област на коју 

се конкурс односи  по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар 

надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области 

у којој се програм реализује. 

Неблаговреме пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за 

учешће на конкурсу одбацују се без разматрања. 

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала 

конкурсна документација, не разматрају се.  

 

Поступак оцењивања програма 

 

Члан 16. 

Комисија врши оцену уредно поднетих програма, применом критеријума и мерила 

утврђених конкурсом. 

Оцењивање програма врши сваки члан комисије независно, за сваки програм и по сваком 

од критеријума. 

  Комисија је дужна да за сваки програм који се разматра сачини образложење у коме се 

обавезно наводе разлози за одговарајуће оцењивање тог програма. 

 

Вредновање и рангирање програма 

 

Члан 17. 

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

Листа рангирања), у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 

Листа рангирања са подацима о комисији која је вршила оцену програма, објављује се на 

интернет презентацији општине, на огласној табли органа општине и порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у 

року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања. 

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од  осам дана од 

дана њеног објављивања. 
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Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће доноси на предлог 

комисије, у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 

Одлука о избору програма 

 

Члан 18.  

Одлуку  о избору програма који се подстичу средствима назначеним у конкурсу, доноси 

Општинско веће, према редоследу утврђеном у Листи рангирања, у оквиру средстава која су 

обезбеђена за тај конкурс.  

Oдлука из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење приговора. 

Одлука из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет презентацији општине и 

на порталу е-Управа, у року од пет дана од дана доношења. 

Одлука је коначна и против ње се може покренути управни спор.   

 

Уговор о додели средстава 

 

Члан 19. 

На основу одлуке  о избору програма, председник општине са носиоцем програм потписује 

Уговор о додели средстава удружењу за реализацију одобреног програма са носиоцем програм. 

 

III. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

Коришћење средстава 

 

Члан 20. 

Средства која се у складу са овом одлуком доделе удружењу за реализацију програма јесу 

наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију одобреног програма и у складу 

са уговором који закључују општина и удружење – корисник средстава. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређује 

пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а садржи 

нарочито: 

1. назив и садржину програма, 

1. износ средстава који се додељује из буџета општине/града за реализацију тог програма, 

2. начин на који се додељена средстава за реализацију програма преносе удружењу, 

3. укупну вредност програма, 

4. датум почетка и завршетка реализације програма, 

5. конкретне обавезе уговорних страна, 

6. садржину извештаја и начин и рокове за подношење извештаја, 

7. инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за 

реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе и повраћај 

неутрошених средстава 

8. време трајања уговора, 

9. услове за раскид уговора пре истека рока на који је закључен, 

10. права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је 

закључен, 

11. права и обавезе уговорних страна у случају непоштовања уговором предвиђеног начина 

правдања средстава и 



 

02.10.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 22. страна 11 

 

 
12. начин решавања спорова. 

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора достави изјаву да средства за 

реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању 

сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици . 

Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је повукао предлог програма.  

 

Праћење реализације програма 

 

Члан 21. 

Општинско веће може да образује радно тело или именује лице за праћење програма.  

 Организациона јединица општинске управе надлежна за послове финансија   прати 

реализацију финансијског плана програма. 

Праћење реализације програма обухвата: 

1) обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима 

одређеним уговором; 

2) прегледање извештаја од стране надлежног органа; 

3) мониторинг посете представника надлежног органа; 

4) обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у 

релевантну документацију насталу у току реализације програма; 

5) прикупљање информација од корисника програма; 

6) друге активности предвиђене уговором. 

Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено 

конкурсним условима и уговором. 

Удружење односно реализатор програма је дужно да надлежном органу омогући праћење 

реализације програма. 

Извештавање 

 

Члан 22. 

Удружење израђује завршни наративни и финансијски извештај. 

Наративни извештај чсадржи: детаљан опис активности и резултата реализације програма 

у односу на планиране активности дефинисане уговором, како би се могла извршити процена 

успешности од стране надлежног органа, образложење за свако одступање од програма и преглед 

корективних мера чије се предузимање планира од стране корисника средстава. 

Финансијски извештај садржи: приказ буџета, који је саставни део уговора, са прегледом 

свих трошкова који су настали током извештајног периода, као и копију целокупне 

рачуноводствене документације која оправдава настале трошкове. 

Уколико су Удружењу одобрена средства по конкурсу већа од 500.000,00 динара, а 

пројекат траје дуже од шест месеци, удружење је дужно да изради и периодични  наративни и 

финансијски извештаји.  

Извештај из става 1. овог члана Удружење доставаља Општинском већу, а извештај из 

става 3. и 4.  овог члана доставља и  организационој јединици надлежној за финансије.  

 

Достављање, прегледање и процена извештаја 

 

Члан 23. 

Удружење доставља наративне и финансијске извештаје у роковима предвиђеним 

закљученим уговором. 
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Радно тело, односно лице именовано за праћење програма, прегледа и разматра наративне 

извештаје из члана 22 ства 2. ове Одлуке.. 

Прегледом наративног извештаја остварује се  увид и врши процена квалитета и 

успешности програма у смислу реализације постављених циљева, а о извршеној процени се 

обавештава Општинско веће и корисника средства.. 

Организациона јединица општинске управе надлежна за  финансије прегледа финансијске 

извештаје из члана 22 ства 3. и 4. ове Одлуке.  

 Прегледом финансијских извештаја надлежни орган утврђује да ли су буџетска средства 

наменски коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација која указује на наменски 

утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним обавезама или су без припадајуће 

рачуноводствене документације, неће бити признати, о чему се носилац програма обавештава 

писаним путем. 

Удружење на захтев надлежног органа доставља допуну и додатно објашњење навода 

изнетих у извештају у року од осам дана од пријема захтева надлежног органа за доставу допуне 

документације. 

Мониторинг посета 

 

Члан 24. 

У циљу праћења реализације програма, надлежни орган може реализовати мониторинг 

посете. 

Под мониторинг посетом, у смислу ове уредбе, сматра се: посета удружењу, одржавање 

састанака овлашћених представника надлежног органа са овлашћеним представницима удружења, 

присуство одређеним догађајима и манифестацијама или другим програмским активностима које 

удружење спроводи у склопу реализације програма. 

Мониторинг посета може бити најављена или ненајављена. 

За програме чије трајање је дуже од шест месеци и чија је вредност одобрених средстава 

већа од 500.000,00 динара, као и за програме који трају дуже од годину дана, надлежни орган 

реализује најмање једну мониторинг посету у току трајања програма, односно најмање једном 

годишње. 

Извештај о мониторинг посети 

 

Члан 25. 

Надлежни орган израђује извештај о мониторинг посети из члана 24. ове одлуке, у року од 

десет дана од дана спроведене посете. 

Поред извештаја из става 1. овог члана надлежни орган може израдити и препоруке за 

отклањање недостатака и рокове за њихову реализацију и упутити их кориснику средстава. 

 

Сукоб интереса код корисника средстава 

 

Члан 26. 

Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом 

коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити председника општине о свим 

ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза 

било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим 

активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник 

или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног 
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интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког 

интереса са тим лицем. 

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, председник 

општине ће затражити од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме 

одговарајуће мере, а ако удружење то не учини, покренуће поступак за раскид уговора. 

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен 

на чланове удружења као кориснике програма који припадају социјално осетљивим групама или 

особама са инвалидитетом. 

 

Прерасподела одобреног износа средстава 

 

Члан 27. 

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од председника 

општине  ради прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног 

програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе 

на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писане сагласности, 

односно након потписивања анекса уговора са даваоцем средстава. 

 

Поступање у случају неправилности 

 

Члан 28. 

Надлежни орган обавештава корисника средстава да ће покренути поступак за раскид 

уговора и повраћај средстава са припадајућом каматом уколико су неправилности такве природе да 

онемогућавају надлежни орган да утврди да су додељена средства наменски коришћена, односно 

ако утврди ненаменски утрошак средстава. 

 

Раскид уговора и повраћај средстава 

 

Члан 29. 

Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење средстава 

председник општине/градоначелник је дужан да раскине уговор, захтева повраћај пренетих 

средстава, односно да активира инструменте обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са 

законском каматом. 

Извештај о реализованој финансијској подршци 

 

Члан 30. 

Надлежни орган израђује извeштaj о реализованој финансијској подршци програмима 

удружења из буџетских средстава у претходној календарској години. 

Извeштaj из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет презентацији општине, 

на огласној табли органа општине/града и на порталу е-Управа, најкасније до 15. јануара текуће 

године. 

Надлежни орган може спровести анализу успешности, квалитета и степена остварености 

циљева програма за која су додељена средства на конкурсу за доделу средстава, уколико оцени да 

би то довело до унапређења стања у одређеној области у којој се корисницима додељују 

финансијска средства. 
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IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Престанак важења ранијег прописа 

 

Члан 31. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Службени лист општине Жабаљ број 15/2015). 

 

Спровођење започетих поступака 

 

Члан 32. 

Поступци доделе средстава који су отпочели пре ступања на снагу ове одлуке а нису 

окончани, спровешће се према прописима који су важили пре ступања на снагу ове одлуке. 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 33. 

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

Жабаљ. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 401-396 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
 

На основу чл. 5. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), и члана 42. Статута општине Жабаљ(„Службени лист 

општине Жабаљ“, број 4/2019)  , у циљу реализације мера и активности предвиђених Локалним 

антикорупцијским планом („Службени лист општине Жабаљ“ број 15), Скупштина општине, на 34. 

седници одржаној 02.10.2019. године, донела је 

  

ОДЛУКУ 

 О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОНАЦИЈА  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се начин, поступак и контрола пријема и реализације донација општини 

Жабаљ, као наменског бесповратног прихода. 

 

Члан 2. 

Донација, у смислу ове одлуке, подразумева донацију, хуманитарну помоћ, поклон и друга 

бестеретна стицања који представљају наменски бесповратни приход општини Жабаљ који се 

остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.  
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Давалац донације, у смислу ове одлуке, јесте физичко или правно лице које даје донацију општини 

Жабаљ. 

 

Прималац донације, у смислу ове одлуке, јесте општина Жабаљ.  

 

Корисник донације, у смислу ове одлуке, јесте орган општине Жабаљ или јавна служба чији је 

оснивач општина Жабаљ којој је донација намењена. 

  

Члан 3. 

Предмет донације могу бити роба, осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и 

путничких аутомобила, услуге, новац, хартије од вредности, имовинска и друга права. 

  

Члан 4. 

Давалац донације не може бити физичко или правно лице:  

1) над којим корисник донације врши контролу или надзор, 

2) које представља повезано лице са јавним функционером општине Жабаљ, у смислу прописа 

којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 

 

Члан 5. 

Донација се остварује уговором између даваоца донације и примаоца донације који мора бити 

сачињен у писаној форми. 

 

Вредност предмета донације мора бити процењива и исказана у уговору о донацији.  

 

Вредност предмета донације обавезно се приказује кроз завршни рачун буџета општине Жабаљ за 

годину у којој је донација дата. 

Члан 6.  

Пре потписивања уговора, лице које жели да учини донацију је дужно да Општинском већу 

општине Жабаљ достави писани предлог за давање донације, а Општинско веће  је дужно да 

утврди оправданост и исплативост предложене донације. 

 

Члан 7. 

Донација је оправдана уколико њена намена, односно начин трошења и коришћења одговарају 

потребама примаоца и корисника донације. 

 

Члан 8.  

Донација није исплатива уколико су процењени трошкови одржавања и коришћења већи од њене 

вредности у периоду од три године од дана пријема. 

   

Члан 9. 

Председник општине  (у даљем тексту: Председник), у року од три дана од дана достављања 

писаног предлога за давање донације из члана 6. ове одлуке, решењем образује Комисију за 

процену оправданости и исплативости предложене донације (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има најмање три члана, од којих је један председник. 

Председника и чланове Комисије одређује начелник из реда запослених органима, организацијам и 

јавним службама општине Жабаљ, у зависности од предмета и корисника донације. 

Председник и чланови Комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса са даваоцем донације. 
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Комисија је дужна да изради и достави Општинском већу образложену анализу оправданости и 

исплативости предложене донације са мишљењем и сагласношћу корисника донације уколико је 

корисник донације није прималац донације, у року од 5 дана од дана образовања. Уколико се укаже 

потреба, комисија може да предложи Председнику да се ангажују стручна правна или физичка 

лица која би помогла да се изврши анализа оправданости и исплативости предложене донације. 

 

Анализа оправданости и исплативости предложене донације из става 4. овог члана садржи процену 

постојања потребе за предметом предложене донације, као и процену трошкова коришћења и 

одржавања предмета предложене донације, укључујући ту и евентуалне прикривене трошкове. 

 

Члан 10. 

Уколико утврди да предложена донација није оправдана или исплатива, односно да је подносилац 

предлога за давање донације физичко или правно лице из члана 4. ове одлуке, Комисија је дужна 

да то констатује у анализи оправданости и исплативости предложене донације са мишљењем.  

 

Члан 11. 

О предлогу донације одлучује Општинско веће на основу образложене анализе оправданости и 

исплативости предложене донације са мишљењем Комисије, у року од три дана од дана 

достављања ове анализе.   

Члан 12. 

Уколико је донета одлука о прихватању предлога донације, давалац донације и председник 

Општине потписују уговор о донацији. 

 

Члан 13. 

Уговором о донацији регулишу се права, обавезе и одговорности даваоца и примаоца донације. 

 

Уговор о донацији обавезно садржи податке о: уговорним странама, предмету и вредности 

донације, намени донације, начину и року извршења донације, извештавању даваоца донације о 

реализацији донације,  условима за измену или раскид уговора о донацији, као и одредбе о 

решавању спорова. 

Члан 14. 

Донације у виду новца уплаћују се на рачун примаоца донације – рачун извршења буџета, са 

посебно дефинисаном наменом донације. 

 

Члан 15. 

Корисник донације је дужан да користи донацију наменски, у складу са уговором о донацији. 

 

Корисник донације је дужан да изради и достави надлежном Одељењу за финансије извештај о 

реализацији донације, у року од 15 дана од дана када је предмет донације стављен у функцију, 

утрошен или искоришћен.  

 

Уколико је предмет донације такав да захтева одржавање и/или набавку додатне робе или услуга за 

њено коришћење, корисник донације је дужан да изради и достав Општинској управи годишњи 

извештај о коришћењу донације, најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину. 

 

Члан 16. 

Контролу наменског располагања и трошења донације врши Служба за буџетску инспекцију 

општине Жабаљ. 

 



 

02.10.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 22. страна 17 

 

 
Предсеник Општине ради контроле сврсисходног располагања и трошења донације може да 

формира посебно Радно тело. 

Члан 17. 

Општинска управа је дужна да формира Јединствену евиденцију о донацијама општине Жабаљ. 

 

Начелник Општинске управе одређује лице задужено за вођење и ажурирање Јединствене 

евиденције из става 1. овог члана. 

Члан 18. 

 Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке обавезно садржи: 

1) уговоре о донацији; 

2) образложене анализе о оправданости и исплативости предложених донација; 

3) писане предлоге за давање донације који су одбијени;   

4) извештаје о реализацији донација.  

 

Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке објављује се и редовно ажурира на интернет 

презентацији општине Жабаљ. 

Члан 19. 

На основу података из Јединствене евиденције из члана 17. став 1. ове одлуке, Општинска управа 

је дужна да Скупштини општине и Општинском већу поднесе годишњи извештај о регистрованим 

донацијама, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. 

 

Извештај из става 1. овог члана  садржи податке о броју и предмету предложених донација; броју и 

предмету потписаних уговора о донацијама; њиховој реализацији; броју одбијених предлога за 

давање донација и разлозима због којих су ови предлози одбијени.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

Општинска управа ће формирати Јединствену евиденцију о донацијама у року од три месеца од 

дана ступања на снагу ове одлуке . 

 

У року из става 1. овог члана, начелник ће одредити лице задужено за вођење и ажурирање 

Јединствене евиденције о донацијама. 

 

Члан 21. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 401-397 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 46. став 1. у вези са ставом 51б. став 4. Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука 

УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон), 

члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину    ("Службени гласник 

РС", број 135/04 и 88/10) и члана 42. став 5. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ број 4/2019) Скупштина општине Жабаљ, по прибављеном мишљењу Комисије за планове  

број 06-101/2019-I на 34. седници одржаној 02.10.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ  

 ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ   

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

АСФАЛТНЕ И ПУТНЕ БАЗЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРВОГ РЕДА НОВИ САД-ЖАБАЉ 

СТАЦИОНАЖА km 192+700 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Имени Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу 

првог реда Нови Сад-Жабаљ стационажа km 192+700 ("Службени лист општине Жабаљ" број 

10/2017) (у даљем тексту: План). 

Члан 2. 

Измене Плана односе се на . обухват граница плана свођењем на власништво Репиблике Србије са 

правом коришћења ЈП „Путева Србије“ и исправкама у погледу нивелације земљишта.   

 

Графички приказ  границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду Плана садржани су у планским документима вишег 

реда:Регионалном просторном плану Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ",бр. 

22/11) и Просторном плану општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', број 6/11). 

 

Од утицаја на предметно подручје јесте и Просторни план подручја посебне намене мреже 

коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-

Зрењанин-Ковин, који се налази у фази израде (Одлука о изради плана објављена је у "Службеном 

листу АПВ", број 5/09). 

Члан 4. 

Планирање, коришћење, заштита, уређење и грађење у подручју обухвата Плана засниваће се на 

принципима рационалне организације и уређења простора, усклађивањем коришћења простора са 

могућностима и ограничењима у располагању створеним као и природним вредностима. 

 

Члан 5. 

Предметни плански документ донеће су у скраћеном поступку измене планског документа што 

подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт 

измене планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од 15 дана. 

 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 60 (шездесет) радних дана, од достављања обрађивачу 

Одлуке о скраћеном поступку израде измене  Плана  

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана обезбеђује Јавно предузеће „Путеви Србије“, ул. Булевар Краља 

Александра  бр. 282.  
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Члан 7. 

Обрађивач Плана је „Шидпројект“ д.о.о Шид. 

 

Члан 8. 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене Плана подлежу стручној 

контроли и излажу се на јавни увид. 

 

Излагање Измена Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу  и траје 15 дана од дана 

оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена Плана на јавни увид, о 

начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на измене Плана, 

као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 

Члан 9. 

Саставни део ове Одлуке је Решења  да се не израђује стратешка процена утицаја   изменe  Плана 

детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад-Жабаљ 

стационажа km 192+700 на животну средину, које је  донело Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, озакоњење и саобраћај, Општинскe управе општине Жабаљ, број 501-97/2019-III-

01, од дана 04.09.2019. године. 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 35-80 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени 

гласник Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010)  и члана 17. Одлуке о општинској управи 

општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', број 23/2017), Општинска управа Жабаљ, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај доноси 

 

РЕШЕЊЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА      

ИЗМЕНЕ   

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

АСФАЛТНЕ И ПУТНЕ БАЗЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРВОГ РЕДА НОВИ САД-ЖАБАЉ 

СТАЦИОНАЖА km 192+700 

 

1. 

Не израђује се стратешка процена утицаја   измене  Плана детаљне регулације асфалтне и путне 

базе на државном путу првог реда Нови Сад-Жабаљ стационажа km 192+700 на животну средину. 
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2. 

I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА  

Услови и смернице од значаја за израду Плана садржани су у планским документима вишег 

реда:Регионалном просторном плану Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ",бр. 

22/11) и Просторном плану општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', број 6/11). 

 

Од утицаја на предметно подручје јесте и Просторни план подручја посебне намене мреже 

коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-

Зрењанин-Ковин, који се налази у фази израде (Одлука о изради плана објављена је у "Службеном 

листу АПВ", број 5/09). 

3. 

II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ  

ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

Доношењем ове измене плана прецизираће се обухват граница плана свођењем на власиштво 

Репиблике Србије са правом коришћења ЈП „Путева Србије“ и исправкама у погчледу нивелације 

змљишта.   

Планирана измена неће угрожавати ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет, 

насеље, нити било које друге вредности. 

У близини комплекса нема заштићених природних  добра, нити културно историјске баштине. 

 

Имајући то у виду , сматрамо да измене и допуне овог плана немају утицаја на животну средину. 

 

4. 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Број: 501-97/2019-III-01 

Дана: 02.09.2019.године. 

 

Начелник Општинске управе 

Стеван Деспотов с.р. 
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На основу члана 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС, 95/2018) и  члана 42.  

тачка 1. став 6. Стаута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2019), а у складу 

са тачком 7. подтачком  80. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 61/2017, 

82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018 и 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/19, 42/19, 59/19), 

Скупштина општине Жабаљ, на 34. седници, дана 02.10.2019. године,  доноси:  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1.  

У Одлуци о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему јавног сектора општине Жабаљ за 2017. годину („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 

23/2017, 28/2017, 25/2018, 7/2019) члан 2. мења се и гласи:  

„Члан 2. 

Максималан број запослених  на неодређено време  у систему јавног сектора општине 

Жабаљ јесте  241, а по организационим облицима износи: 

р.бр. назив организационог дела максималан број 

запослених на 

неодређено време за 

2017.годину 

1. Општинска управа 89 

2. Скупштина општине  2 

3. Општинско правобранилаштво  2 

4. Служба за буџетску инспекцију  3 

5. Месна заједница Жабаљ 1 

6. Месна заједница Ђурђево 1 

7. Месна заједница Чуруг 1 

8. Месна заједниица Госпођинци 1 

9. Предшколска установа „Детињство“ Жабаљ 53 

10. Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ 

Жабаљ 

10 

11. Јавна установа „Спортски објекти“Жабаљ  3 

12. Туристичка организација општине Жабаљ 4 

13. Канцеларија за инклузију Рома 2 

14. Јавно комунално предузеће “Водовод општине Жабаљ“ 22 

15. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ 40 

16. Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител 

„Слидарност“  Жабаљ 

7 

   УКУПНО 241 
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Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-100 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 76, 77. и 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. 

закон, 95/2018) и члана 19. и 42. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 

4/2019) Скупштина општине Жабаљ, на 34. седници, дана 02.10..2019. године, доноси  

 

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ 

КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

У Кадровском плану за 2019. годину („Службени лист општине Жабаљ" бр. 28/2018) тачка II 

Планирани број запослених за 2019. годину мења се и гласи: 

 

II. Планирани број запослених за 2019. годину  

За 2019. годину планира се исти број лица запослених на неодређено време као и у 2018. години.  

Планира се исти број функционера на сталном раду.  

У 2019. години очекује се закључивање уговора на повремени и привремене послове са 8 

извршилаца на пословима спровођења Закона о озакоњењу објеката.  

 

1. ФУНКЦИОНЕРИ  

(обухваћено обједињеним правилником) 

фукнкционери–постављена 

лица  

број 

систематизованих 

радних места  

број 

систематизованих 

извршилаца  

у радном 

односу у 

2019. 

помоћник Председника 

општине 
3 3 3 

правобранилац 1 1 1 

заменик правобраниоца 1 1 - 

секретар Скупштине општине 1 1 1 

заменик секретара Скупштине 

општине 
1 1 - 

укупно:  7 7 5 

 

  2.ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА   

службеници на положају број 

систематизованих 

радних места  

број 

систематизованих 

извршилаца  

у радном 

односу у 

2019. 

службеник на положају –  

I група 

1 1 1 



 

02.10.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 22. страна 24 

 

 
службеник на положају – II 

група 

1 1 1 

укупно:  2 2 2 

 

 

3.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА 

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

 

3.1.службеници - извршиоци број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованих 

службеника 

у радном 

односу у 

2019. 

самостални саветник 15 15 12 

саветник 17 19 13 

млађи саветник 17 19 19 

сарадник 4 5 4 

млађи сарадник 4 4 4 

виши референт 12 15 12 

референт 1 1 1 

млађи референт - - - 

укупно: 70 радних места 78 службеника 65 

  

3.2. намештеници број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованих 

намештеника 

у радном 

односу у 

2019. 

прва врста радних места 1 1 1 

друга врста радних места 0 0 0 

трећа врста радних места 0 0 0 

четврта врста радних места 5 8 7 

пета врста радних места 2 6 5 

укупно: 8 радних места 15 намештеника 13 

укупно 3.1.+ 3.2. 78 93 78 

 

4. ЗАПОСЛЕНИ У КАБИНЕТУ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

4.1.службеници - 

извршиоци 

број радних места број службеника у радном односу 

у 2019. 

самостални саветник 0 0 0 

саветник 0 0 0 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 0 0 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 1 1 1 

укупно: 1  радно место 1 службеник 1 

 

 

   

4.2. намештеници број радних места број намештеника у радном односу 

у 2019. 



 

02.10.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 22. страна 25 

 

 
прва врста радних места 0 0 0 

друга врста радних места 0 0 0 

трећа врста радних места 0 0 0 

четврта врста радних места 0 0 0 

пета врста радних места 0 0 0 

укупно: 0 радних места 0 намештеника 0 

укупно 4.1. + 4.2. 2 2 1 

 

4.2. СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ  

 

службеници - 

извршиоци 
број радних места број службеника 

у радном односу у 

2019. год. 

самостални саветник 2 2 2 

саветник 0 0 0 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 1 2 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 0 0 0 

укупно: 3 радна места 4 службеника 2 службеника 

 

 

 

5.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

(службеници и намештеници)  

 

 

службеници – 

извршиоци 

 

 

повећан 

обим посла  

до повратка 

одсутног 

радника 

припра-

вници 

укупно  

 

самостални 

саветник 

1 0 0 1 

саветник 2 0 0 2 

млађи саветник 0 0 0 0 

сарадник 0 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 0 

виши референт 0 0 0 0 

референт 0 0 0 0 

млађи референт 0 0 0 0 

укупно: 3 0 0 3 
 

 

6. ПРИПРАВНИЦИ 

 

службеници - извршиоци Број извршилаца 
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млађи саветник 1 

укупно: 1 

 

Не може се тачно разврстати по звањима 8 запослених  за које се очекује да се запосле на 

пословима спровођења Закона о озакоњењу објеката  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-101/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
 

 

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број: 72/2009, 81/2009-испр., 

64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 

145/2014,  83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон), члана 3. став 2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта ("Службени лист општине Жабаљ" број 18/2018-пречишћен текст)  и члана 42. тачка 32. Статута 

општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 4/2019), Скупштина општине Жабаљ на својој 34.  

седници одржаној дана 02.10.2019.  године, доноси 

 

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим програмом утврђује се грађевинско земљиште у јавној својини  општине Жабаљ које ће се отуђити  или дати 

у закуп. 

Члан 2. 

Грађевинско земљиште у јавној својини ће се отуђити или дати у закуп из јавне својине у складу са Законом о 

планирању и изградњи и општинском Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта. 

 

Члан 3. 

Грађевинско земљиште које је предмет отуђења из јавне својине: 

 

Локација број 1– Локација се налази у насељу Жабаљ, Улица Петра Кочића  

а) 

- врста земљишта: градско грађевинско земљиште 

- број парцеле 2764/3 к.о. Жабаљ,  

-  пашњак 3. класе, површине 1000 m² 

- ималац права на парцели: општина Жабаљ 

- врста права: својина 

- облик својине: јавна 

- обим удела 1/1 

- терета: нема. 

Инфраструктурна опремљеност: 

-електроенергетска: постоји ниско напонска мрежа. 

-водовод: у оквиру Улице Петра Кочића постоји локална водоводна мрежа 
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-канализација: не постоји. 

-ТТ инсталација:постоји приступна телекомуникациона мрежа.  

-саобраћајнице: постоји изграђен асфалтни пут. 

 

Члан 4. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 351-52 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
 

На основу члана 42. тачка 12.  Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

4/2019) на 34. седници одржаној дана 02.10.2019. године, Скупштина општине доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност на 4. измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 

Жабаљ   који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чистоће“  на својој 18. седници одржаној дана 

19.09.2019. године под посл. бројем 659-5/2019.  

 

2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број:023-71/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
 

На основу члана 42. став 1. тачка 50. Статута општине Жабаљ (''Службени лист Општине 

Жабаљ'' број 4/19), а у вези са чланом 39. Закона о равноправности полова („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 104/2009) Скупштина општине Жабаљ, на 34. седници, дана 02.10.2019. 

године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 

1. 

У састав Комисије за родну равноправност  (у даљем тексту: Комисија), на мандатни 

период од четири године, именују се: 
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1. Милица Виславски – председник,  

2. Јелена Плесковић – заменик председника, 

3. Јована Чавић – члан, 

4. Слађана Маријанов – члан,  

5. Милан Мијин – члан и 

6. Бранко Вогањац - члан 

Послове секретара обавља запослени у Општинској управи, у Одељењу надлежном за 

општу управу и друштвене делатности. 

2. 

Комисија је надлежна да:  

1. прати стање у области остваривања равноправности полова; 

2. даје мишљење о предлозима одлука и других општих аката које доноси Скупштина 

општине; 

3. даје мишљење о предлозима за именовање управних и надзорних одбора јавних предузећа, 

установа, организација и служби чији је оснивач Општина и њиховој усклађености са 

одредбама Статута општине којима је утврђено учешће представника мање заступљеног 

пола; 

4. прати активности органа Општине у спровођењу одредаба закона којим се уређује 

равноправност полова; 

5. предлаже одвијање активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује 

политика једнаких могућности на нивоу Општине; 

6. подноси Скупштини општине годишњи извештај о остваривању принципа родне 

равноправности у органима Општине, јавним предузећима, установама, организацијама и 

службама чији је оснивач Општина; 

7. обавља друге послове из надлежности Општине, који се односе на област равноправности 

полова. 

3. 

Комисија доноси Пословник о раду којим се уређују начин рада и одлучивања, права и 

дужности председника, заменика председника и чланова Комисије и друга питања од значаја за рад 

Комисије. 

4. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска 

управа, служба надлежна за заједничке стручне послове.  

 

5. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-99/2019-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 42. став 1. тачка 50. Статута општине Жабаљ (''Службени лист Општине Жабаљ'' 

број 4/19) и члана 12. став 1. Правилник о начину и поступку избора чланова комисије за стручну 

контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, 

комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког 

пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 32/2019) – у даљем тексту: Правилник,  Скупштина 

Општине Жабаљ на својој 34. седници одржаној 02.10.2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ    

  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Образује се Комисија за планове Општине Жабаљ (у даљем тексту: Комисија). 

 

2. 

Комисија обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената из 

надлежности општине, обавља стручну контролу планских докумената из надлежности општине и 

обавља послове јавног увида у плански документ из надлежности општине, у складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња (у даљем тексту: Закон). 

3. 

У саставу Комисије је  пет чланова и то: председник, заменик председника, секретар и два 

члана. 

Комисија може ангажовати и друга лица за обављање административно-техничких послова 

и других послова. 

4. 

Председник Комисије сазива седнице, предлаже дневни ред (у сарадњи са надлежним 

лицима носиоца израде планског документа који је предмет заседања), председава седницама, 

потписујe записнике и закључке Комисије, стара се о правилној примени Правилника и обавља 

друге послове које му поверавају појединачне комисије из члана 1. Правилника у складу са 

Законом  и актом о образовању. 

Заменик председника Комисије замењује председника у његовом одсуству обављајући 

послове из његовог делокруга, односно помаже му у раду или обавља друге послове поверене од 

стране појединачних комисија  из члана 1. Правилника у складу са Законом  и актом о образовању. 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обезбеђује носилац израде 

планског документа. 

5. 

За председника, заменика председника, секретара и чланове Комисије  именују се лица која 

испуњавају следеће услове: да су признати стручњаци из области планирања и изградње, да имају 

високу стручну спрему, одговарајућу личну лиценцу Инжењерске коморе Србије и најмање пет 

година радног искуства у струци. 

6. 

Једна трећина чланова Комисије се именује на предлог надлежног органа Аутономне 

покрајине Војводине  за послове просторног планирања и урбанизма. 

 

7. 

Комисија  ради према одредбама Закона, односно у складу са прописом којим се уређује 

стручна контрола, рани јавни увид и јавни увид у плански документ. 



 

02.10.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 22. страна 30 

 

 
Комисија  свој рад ближе уређује пословником о раду Комисије. 

Пословник о раду Комисије предлаже председник Комисије и доноси га Комисија већином 

гласова на конститутивној седници. 

Пословником о раду ближе се уређује начин сазивања седнице, рад на седници, начин 

вођења записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања и потписивања записника, 

односно извештаја о обављеној стручној контроли, односно о обављеном јавном увиду. 

 

8. 

Комисија може образовати радне тимове за поједина сложена питања из области: 

саобраћаја, пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане 

реконструкције, инфраструктуре, као и за техноекономска питања и архитектонско обликовање. 

Комисија закључком о образовању радног тима одређује број чланова и састав радних 

тимова. 

Председник Комисије сазива седницу радног тима и одређује дневни ред. 

У случају када је потребно образложити поједине ставове и мишљења Комисије, седници 

радног тима присуствује и члан Комисије кога одреди Комисија. 

Радни тим ради на седницама, којима присуствује већина чланова радног тима, а доноси 

закључке већином гласова присутних чланова радног тима, о чему се саставља записник. 

Седницом радног тима председава члан радног тима кога одреди радни тим. 

Записник са закључцима радног тима је обавезан део материјала који се разматра на 

седници Комисије. 

9. 

Председнику, заменику председника, секретару и члановима Комисије за рад у комисији 

припада накнада утврђена у складу са општим актом којим се утврђују накнаде за рад у радним 

телима Скупштине општине Жабаљ. 

Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежном органу Општине 

Жабаљ који спроводи поступак стручне контроле и поступак јавног увида и којима није у опису 

посла обављање послова из делокруга рада Комисије из тачке 2. овог решења. 

 

10. 

 У Комисију се именују: 

1. дипломирани инжењер грађевине Милорад Војчић – председник, 

2. дипломирани инжењер архитектуре Иван Бракочевић -  заменик председника, 

3. дипл. инж. грађ. Милка Баста, запослена у „Romb design“ ДОО Апатин, Огранак 

Нови Сад - секретар, 

4. дипл. инж. арх. Дарко Полић, запослен у ЈП „Завод за урбанизам Нови Сад“ Нови Сад 

– предложен од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине – члан и 

5. дипл. инж. пољ. Бранко Миловановић, запослен у ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад – предложен од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине – члан. 
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11. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-92 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
 

На основу члана 42. став 1. тачка 50. Статута општине Жабаљ (''Службени лист Општине Жабаљ'' 

број 4/19), Скупштина општине Жабаљ на својој 34. седници одржаној 02.10.2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈУ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

За вршиоца дужности директора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ, до избора директора установе а 

најдуже на период шест  месеци, именује се Мирослав Лакић из Жабља. 

 

2.  

Ово решење, без цифара јединственог матичног броја из претходне тачке, објавити у ''Службеном 

листу општине Жабаљ“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 02-98/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 42. став 1. тачка 50. Статута општине Жабаљ (''Службени лист Општине 

Жабаљ'' број 4/19) и члана  116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службеном гласнику РС", бр. 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 - други закон и 

10/2019), Скупштина општине Жабаљ на својој 34. седници одржаној 02.10.2019. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ГОСПОЂИНЦИ 

 

1. 

Дужности у Школском одбору  Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Госпођинцима, 

разрешава  се Мирјана Попов – представник локалне самоуправе. 
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2.  

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 02-96 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 42. став 1. тачка 50. Статута општине Жабаљ (''Службени лист Општине 

Жабаљ'' број 4/19) и члана  116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службеном гласнику РС", бр. 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 - други закон и 

10/2019), Скупштина општине Жабаљ на својој 34. седници одржаној 02.10.2019. године, 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ГОСПОЂИНЦИ 

 

1. 

За члана  Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Госпођинцима, на период 

до истека мандата овог органа, именују се: 

 

- Марко Теофановић, студент - представник локалне самоуправе. 

 

2.  

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 02-97/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 66. став 1. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број: 

4/2019) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за општину Жабаљ за 2019. годину („Службени лист општине Жабаљ“, број: 15/2019), Општинско 

веће општине Жабаљ, на 147. седници одржаној дана 13.09.2019. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ 

ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ 

ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1  

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подизања конкурентности кроз 

диверзификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и 

непољопривредне активности,  услови, начин и образац пријаве за остваривање права на 

подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику.  

 

Члан 2  

Реализација инвестиције у смислу овог Павилника јесте извршење свих радњи у вези са набавком 

предмета прихватљиве инвестиције, и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, 

издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, стављање 

инвестиције у функцију у складу са наменом, као и категорисање објекта у складу са прописима 

којима се уређује туризам, односно угоститељство.  

 

Члан 3  

Подстицаји за подизања конкурентности кроз диверзификацију економских активности кроз 

подршку инвестицијама у прераду и непољопривредне активности обухватају области туристичке 

руте „Пут меда и сира“ Туристичке организације општине Жабаљ, а која је подржана од стране 

надлежног министраства туризма и то:    

1. прерада млека  

2. прерада  пчелињих производа 

3. продаја производа од млека или од меда  са кућног прага, 

4. опремање простора за пријем туристичких група (дегустационе сале). 

 

II ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА  

 

Прихватљиве инвестиције  

 

Члан 4 

Прихватљиве инвестиције су: улагање у изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће 

одржавање, у циљу привођења намени објеката за прераду млека, паковање и складиштење 

пчелиљих производа  као и набавке опреме за опремање простора за продају производа са кућног 

прага или простора за пријем туристичких група (дегустационе сале), а ради пружања 

угоститељских услуга у смислу прописа којим се уређује туризам, односно угоститељство.  
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Подстицаји за прихватљиве инвестиције из члана 4. став 1. овог правилника обухватају:  

1) изградњу нових објеката и  доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање 

постојећих објеката  

2) побољшање пратећих садржаја и набавке дворишног мобилијара,   

3) партерно уређење ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга  

4) набавку опреме ради опремање простора за продају производа са кућног прага или простора 

за пријем туристичких група (дегустационе сале) – опрема за излагање производа, витрине, 

расхладни уређаји и намештај за опремање производа.  

 

Tрошкови прихватљивих инвестиција 

 

Члан 5 

Tрошкови прихватљивих инвестиција и из члана 4. овог правилника:  

 

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА 

TРОШКОВИ ПРИХВАТЉИВИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА 

 

изградњу нових објеката и доградњу, 

адаптацију, инвестиционо и текуће 

одржавање постојећих објеката, 

изградња паркинг места 

 

Трошкови набављеног грађевинског 

материјала у складу са предмером и 

предрачуном из главног пројекта у 

случају када су радови изведени по 

уговору са извођачем радова, којим је 

уговорен само рад , а материјал 

набавља инвеститор/корисник 

инвестивције 

 

Трошкови извођења грађевинских 

радова у складу са уговором који је 

корисник закључио са овлашћеним 

извођачем радова и окончаном 

ситуацијом овлашћеног извођача 

радова којом је обрачунат само рад, 

без материјала. Радови се изводе у 

складу са главним пројектом који је 

израђен  сходно закону којим се 

уређује планирање и изградња 

 

Трошкови извођења грађевниских 

радова у складу са уговором који је 

корисник закључио са овлашћеним 

извођачем радова и окончаном 

ситуацијом овлашћеног извођача 

радова којом је обрачунат рад и 

материјал. Радови се изводе у складу 

са главним пројектом који је израђен  

сходно закону којим се уређеују 

планирање и изградња. 

 

побољшање пратећих садржаја и Набавка дворишног мобилијара:  
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набавке дворишног мобилијара,  ради 

унапређења понуде и пружања 

угоститељских услуга  

 

- расвета за баште - фењери , лампиони, 

кугле, стубови (цевни, ливени, 

декоративни) прикључне плоче 

- чесме, фонтане, поштански сандучићи, 

клупе, столице, паркинг 

усмеравајуићи стубићи, корпе за 

отпатке, постоља за столове, столови, 

држачи за бицикле, ограде, капије, 

гаражна и друга  метална врата, тенде, 

сунцобрани, лежаљке 

- жардињере, саксије, држачи за 

постоља за жардињере и саксије 

партерно уређење ради унапређења 

понуде и пружања угоститељских 

услуга  

 

Трошкови набављеног грађевинског 

материјала и опреме у складу са 

техничким описом и пописом радова 

(или предмером и предрачуном) 

сходно члану 144. и145. закона којим 

се уређује планирање и изградња 

 

Трошкови извођења грађевинских 

радова у складу са уговором који је 

корисник закључио са овлашћеним 

извођачем радова и окончаном 

ситуацијом овлашћеног извођача 

радова којом је обрачунат само рад, 

без материјала сходно члану 144. и 

145. закона којим се уређује 

планирање и  изградња 

 

Трошкови извођења грађевниских 

радова у складу са уговором који је 

корисник закључио са овлашћеним 

извођачем радова и окончаном 

ситуацијом овлашћеног извођача 

радова којом је обрачунат рад и 

материјал,  сходно члану  144. и145. 

закона којим се уређују планирање и 

изградња. 

 

набавку опреме ради набавке опреме 

за опремање простора за продају 

производа са кућног прага или 

простора за пријем туристичких група 

(дегустационе сале) 

Опрема и уређаји за вентилацију, 

климатизацију и грејање, 

противпожарну заштиту, укључујући 

алармни систем с генератором  

Намештај: сандучићи, клупе, столице, 

корпе за отпатке, постоља за столове, 

столови 

Опрема за чишћење и дезинфекцију 

објеката и уређаја 

опрема за излагање производа, 
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витрине, расхладни уређаји и 

намештај за опремање производа 

 

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ  

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   

 

Припремни радови  

Рушење и демонтажа  

Земљани радови  

Бетонски радови  

Армирано-бетонски радови 

Инсталатерски радови  

Столарски радови  

Зидарски радови.  

Изолациони радови  

Кровнопокривачки радови  

Готове конструкције и елементи 

Противпожарни резервоари и 

хидрантске мреже 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ  Лимарски радови  

Столарски радови  

Браварски радови 

Стаклорезачки радови 

Гипсани радови  

Подне и зидне облоге 

Каменорезачки радови 

Керамички радови  

Подополагачки радови  

Молерски радови и тапацирање  

Фасадни радови 

ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ Електро-инсталациони радови  

Водоводни и канализациони радови  

Гасне инсталације Инсталације 

централног грејања  

Инсталације противпожарних 

резервоара и хидрантске мреже 

ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ 

ПУТЕВИ 

Уређење екстеријера  

Изградња унутрашњих стаза и паркинг 

места 

Потпорни и заштитни зидови 

Асфалтирање 

 

 

Члан 6  

Трошкови који се не надокнађују:  

1. порези, укључујући и порез на додату вредност;  

2. царинске, увозне и друге дажбине;  

3. трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сличне накнаде;  

4. трошкови куповине односно закупа земљишта;  

5. трошкови премера и геодетских снимања;  
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6. половна (ремонтована) опрема и алати 

7. доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве);  

8. опрема, материјали и радови који по типу не одговарају предмеру и предрачуну овереном 

од стране лиценцираног инжењера одговарајуће струке, односно не одговарају попису 

радова овереном од стране лиценцираног инжењера одговарајуће струке;  

9. интернет странице и штампани материјал;  

10. трошкови по основу уговора са надзорним органом;  

11. набавка предметне инвестиције из члана 5. овог правилника путем лизинга, цесије, 

компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем 

пребијања дугова.  

 

III УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  

 

Члан 7.  

Право на коришћење подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди 

и руралном развоју и овим правилником имају: физичко лице - носилац регистрованог 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. 

 

Услови за остваривање права на подстицаје  

 

Члан 8 

Право на подстицаје остварује лице из члана 7. овог правилника под условима да :  

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), као 

комерцијално газдинство и налази се у активном статусу;  

2) је произвођач млека који има до 19  музних крава или коза, уписан у Регистар објеката 

произвођача малих количина примарних производа и малих субјеката у пословању храном 

3) или произвођач пчелињих производа који има минимум 200 кошница; 

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према локалној пореској 

администрацији и јавним комуналним предузећима општине Жабаљ,  

5) да се налази на тематској рути „Пут сира и меда“ и има потписан Уговор са Туристичком 

организацијом општине Жабаљ 

6) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси 

конкурсна пријава (у даљем тексту: пријава) у његовом власништву или ако на њима има 

право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа 

закљученог са закуподавцем - физичким лицем или црквом и верском заједницом или 

јединицом локалне самоуправе или министарством надлежним за послове пољопривреде, 

на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године 

за коју се подноси пријава за коришћење подстицаја. Власник једног дела земљишта, 

односно објекта доставља сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника 

земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији. Непокретности 

које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете, осим предметног закупа;  

7) да  је инвестиција из члана 4. овог правилника реализована у периоду од 1. јуна до 15. 

децембра текуће календарске године и да је збирни износ појединачних рачуна за 

прихватљиве инвестиције из члана 5. овог правилника већи од 375.000,00 динара без 

урачунатог пореза на додату вредност, уз обавезу подношења спецификације рачуна из 

Прилога 1. - Спецификација рачуна, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део;  

8) је припремило бизнис план у складу са Бизнис планом за _______, који је одштампан уз 

овај правилник и чини његов саставни део.  
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IV НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ  

 

Објављивање конкурса и подношење пријава  

 

Члан 9. 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на основу конкурса.  

Конкурс из става 1. овог члана садржи образац конкурсне пријаве, услове за остваривање права на 

подстицаје, потребну документацију и другу документацију, која се подноси уз пријаву, рок за 

подношење пријаве, као и друге потребне информације у складу са овим правилником.  

Пријава се подноси на Обрасцу - Пријава за коришћење подстицаја за унапређење економских 

активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део.  

Подносилац пријаве подноси само једну пријаву за коришћење подстицаја.  

Пријава се подноси за једну или више прихватљивих инвестиција из члана 4. овог правилника.  

 

Члан 10 

Потребна документа која се достављају уз пријаву за коришћење подстицаја треба да гласе на 

подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим друге документације која 

не треба да буде у форми оверене копије.  

 

Административна обрада пријава на конкурс  

 

Члан 11  

Управа врши административну обраду пријава на конкурс, провером података из пријаве, 

документације приложене уз пријаву и увидом у службене евиденције.  

Пријава на конкурс која није поднета од стране лица из члана 8. овог правилника, преурањена, 

неблаговремена, послата факсом или електронском поштом, као и свака наредна пријава истог 

подносиоца по истом позиву, одбацује се  без разматрања.  

Уредном пријавом ће се сматрати пријава која садржи следећу документацију:  

• Захтев (пријава) за учешће по јавном позиву  

• Потврда о активном статусу за 2019. годину, не старија од 3 месеца (Управа за трезор); 

• Потврда овлашћеног ветеринара као доказ о власништву над животињама; 

• Решење о упису у Регистар објеката издато од стране Министраства  пољопривреде, 

шумарства и водопривреде – Управа за ветерину (за произвођаче млека); 

• Фотокопија уговора са Туристичком организацијом општине Жабаљ за пројекат „Пут меда 

и сира“; 

• Препис листа непокретности за објекат који је предмет инвестиције. 

• Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране 

надлежног органа јединице локалне самоуправе;  

• уверење о измиреним доспелим обавезама према ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ и ЈКП „Водовод 

општине Жабаљ 

• Бизнис планом за _______, ( Прилог 1 захтева) 

• Спецификација трошкова   ( Прилог 2 захтева) 

• Изјава да извођач радова, односно добављач није повезано лице  

Уз захтев за изградњу нових објеката и  доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће 

одржавање постојећих објеката, изградња паркинг места и за партерно уређење ради 

унапређења понуде и пружања угоститељских услуга  доставља се:  

https://www.vrbas.net/docsmix/2017/2017_prijava_subvencije_poljo.docx
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1. грађевинска дозвола, односно решење о одобравању извођења радова  по члану 144. и 

145. Закона о планирању и изградњи, односно одобрење за извођење радова у складу са  

Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно 

прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова 

који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и 

контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни 

орган спроводи, (Сл. гласник РС бр. 2/19) изузев ако се ради о врсти објеката на које се 

примењује  Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о 

планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 85/15) 

2. уговор са овлашћеним извођачем радова;  

3.  грађевинска књига, односно друга прописана евиденција у складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња; 

4.  окончана ситуација за изведене радове;  

5. изјава овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су врсте и количине материјала 

уграђене у објекат који је предмет инвестиције – ако је подносилац захтева сам извршио 

набавку материјала 

Доказ о изграђености објекта:  грађевинска књига и окончана ситуација оверена од стане 

одговорног извођача радова се достваља са подношењем захтева за ислату 100% одобрених 

средства из члана 14. овог Правилника.  

 

Уз захтев за побољшање пратећих садржаја и набавке дворишног мобилијара,  ради унапређења 

понуде и пружања угоститељских услуга и набавку опреме ради набавке опреме за опремање 

простора за продају производа са кућног прага или простора за пријем туристичких група 

(дегустационе сале): 

1) предрачун за набавку предметне опреме и материјала у оквиру прихватљиве 

инвестиције  

2) докази о реализованој набавци:    

▪ рачун односно предрачун за набавку предметне опреме и материјала у оквиру прихватљиве 

инвестиције  

▪ отпремница за набавку предметне опреме и материјала у оквиру прихватљиве инвестиције  

за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, 

односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз 

предметне опреме и материјала;  

▪ доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава или 

извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или 

плаћање картицом може доставити само фискални исечак; 

▪  гарантни лист за извршену набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза 

издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања 

гарантног листа;  

▪  јединствена царинска исправа – само ако је подносилац захтева директно извршио увоз 

предметне опреме и материјала у оквиру прихватљиве инвестиције из Табеле; 

 

Члан 12 

Елементи за рангирање подносилаца пријава:  

Елемент  Начин бодовања  
Број 

бодова  

Максимални број бодова  100  

Подносилац пријаве је лице које пуни максимално 40 година у да/не  10/0  

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f109245&action=propis&path=10924501.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f109245&action=propis&path=10924501.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-


 

02.10.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 22. страна 40 

 

 

години подношења пријаве  

Подносилац пријаве је женског пола  да/не  20/0  

Образовање подносиоца пријаве  

Основно образовање или 

без образовања  
0  

Средња стручна спрема  3  

Виша школа  5  

Факултет  10  

Пројекат подразумева отварање нових радних места на основу 

Бизнис плана - 4.3. Потребна радна снага  
да/не  20/0  

Одрживост инвестиције  

Оцена бизнис плана 1  0  

Оцена бизнис плана 2  1-7  

Оцена бизнис плана 3  8-15  

Оцена бизнис плана 4 16-29  

Оцена бизнис плана 5  29-40  

 

Утврђивање испуњености услова за доделу подстицаја и рангирање  

 

Члан 13. 

Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује комисија коју образује Општинско веће.  

Комисија из става 1. овог члана разматра пријаве на конкурс, утврђује ранг листу на основу 

елемената за рангирање подносилаца пријава на конкурс из члана 12. овог правилника и даје 

предлог за доделу подстицаја начелнику Општинске управе.  

 

Члан 14. 

Износ подстицајних средстава Општина Жабаљ исплаћује подносиоцу захтева у минималном 

износу од 300.000,00 динара и максималном износу до 500.000,00 динара, стим да подносилац 

захтева мора да обезбеди 20% средства за инвестицију (споствено учешће). 

Начелник Општинске управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ 

подстицаја, на основу предлога Комисије.  

Са корисником којем је решењем из став 2. овог члана утврђено право на подстицај за унапређење 

економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима (у даљем тексту: 

корисник подстицаја) Председник општине  закључује уговор о коришћењу подстицаја којим се 

уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја и кориснику исплаћује 100% 

одобрених средстава за реализовану инвестицију, односно 50% од вредности одобрених средстава 

за реализацију инвестиција која није започета, односно која је започета а није довршена. 

Преосталих 50% инвестиције се исплаћује достављањем доказа о реализованој инвестицији.  

Уговором из става 2. овог члана нарочито се уређује обим активности, начин њиховог извршавања, 

висина износа подстицаја, као и остала питања од значаја за извршавање права и обавеза.  
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 15  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Жабаљ“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  320  - 210 /2019-II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р.  

         
На основу поглавља II "Опис планираних мера", тачка 2.4 " Унапређење економских активности на 

селу кроз подршку непољопривредним активностима" подтачка 2.4.12 "Административна 

поцедура", Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Жабаљ за 2019. годину ("Службени лист општине Жабаљ",бр.15/2019) који је 

донет од стране Скупштине општине Жабаљ, а по претходно прибављеној сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-3930/2019-09 од Општинско 

веће општине Жабаљ, на 147. седници одржаној дана 13.09.2019. године, расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ 

ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ 

ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

I.Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области 

прераде млека и пчелињих производа на територији општине Жабаљ за 2019. годину (у даљем 

тексту: подстицајна средства). 

 

Јавни позив се упућује регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине 

Жабаљ (у даљем тексту: општина), који су заинтересовани за изградњу нових и доградњу, 

адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање постојећих објеката, изградња паркинг места и 

опремање постојећих и нових просторија које имају сврху производње или промоције постојећих и 

нових производа или услуга, са највише 80% учешћа.   

 

Укупна подстицајна средства износе 1.500,000,00 динара и обезбеђена су у буџету општине за 

2019. годину. 

 

II.Право и услови учешћа на јавном позиву имају физичка лица - носиоци активног 

пољопривредног газдинства која испуњавају следеће услове: 

1. да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), као 

комерцијално газдинство и налази се у активном статусу;  

2. да је произвођач млека који има до 19  музних крава или коза, уписан у Регистар објеката 

произвођача малих количина примарних производа и малих субјеката у пословању храном 

3. или произвођач пчелињих производа који има минимум 200 кошница; 
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4. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према локалној пореској 

администрацији и јавним комуналним предузећима општине Жабаљ,  

5. да се налази на тематској рути „Пут сира и меда“ и има потписан Уговор са Туристичком 

организацијом општине Жабаљ 

6. да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси 

конкурсна пријава (у даљем тексту: пријава) у његовом власништву или ако на њима има 

право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа 

закљученог са закуподавцем - физичким лицем или црквом и верском заједницом или 

јединицом локалне самоуправе или министарством надлежним за послове пољопривреде, 

на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године 

за коју се подноси пријава за коришћење подстицаја. Власник једног дела земљишта, 

односно објекта доставља сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника 

земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији. Непокретности 

које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете, осим предметног закупа;  

7. да  је инвестиција из члана 4. Правилника за спровеђење активности у циљу подизања 

конкурентности кроз диверзификацију економских активности кроз подршку 

инвестицијама у прераду и непољопривредне активности (у даљем тексту: Правилник) 

реализована у периоду од 1. јуна до 15. децембра текуће календарске године и да је збирни 

износ појединачних рачуна за прихватљиве инвестиције из члана 5. овог правилника већи 

од 375.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, уз обавезу подношења 

спецификације рачуна из Прилога 1. - Спецификација рачуна, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део;  

8. је припремило бизнис план у складу са Бизнис планом за _______, који је одштампан уз 

правилник и чини његов саставни део.  

 

 Износ подстицајних средстава Општина Жабаљ исплаћује подносиоцу захтева у минималном 

износу од 300.000,00 динара и максималном износу до 500.000,00 динара. 

Општина Жабаљ подносиоцу захтева (кориснику подстицаја) са којим закључи Споразум/Уговор о 

пословној сарадњи може одобрити средства за више врста подстицаја. 

 

 

Право на подстицаје се може остварити за реализацију: 

1. Изградњу нових објеката и доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање 

постојећих објеката; 

2. Побољшање пратећих садржаја и набавку дворишног мобилијара; 

3. Партерно уређење ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга; 

4. Набавку опреме ради опремања простора за продају производа са кућног прага или 

простора за пријем туристичких група (дегустационе сале) – опрема за излагање производа,  

витрине, расхладни уређаји и намештај за опремање производа. 

 

III. Потребна документација: 

• Захтев (пријава) за учешће по јавном позиву (преузима се у згради Општине Жабаљ, 

Општинска управа Жабаљ – Одељење за ЛЕР и привреду, соба број: 208 и 210) , 

• Потврда о активном статусу за 2019. годину, не старија од 3 месеца (Управа за трезор); 

• Потврда овлашћеног ветеринара као доказ о власништву над животињама; 

• Решење о упису у Регистар објеката издато од стране Министраства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде – Управа за ветерину (за произвођаче млека); 

• Фотокопија уговора са Туристичком организацијом општине Жабаљ за пројекат „Пут меда 

и сира“; 

https://www.vrbas.net/docsmix/2017/2017_prijava_subvencije_poljo.docx
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• Препис листа непокретности за објекат који је предмет инвестиције; 

• Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране 

надлежног органа јединице локалне самоуправеж, 

• Уверење о измиреним доспелим обавезама према ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ и ЈКП „Водовод 

општине Жабаљ“ Жабаљ; 

• Бизнис планом за________ 

• Спецификација трошкова; 

• Изјава да извођач радова, односно добављач није повезано лице. 

 

Детаљна процедура и услови су ближе уређени Правилником који је донешен. 

У случају потребе, од подносиоца захтева може се тражити додатна документација. 

 

IV. Начин подношења захтева (пријаве) 

Пријаве за учешће на јавном позиву са потребном документацијом подносе се предајом на 

писарници Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле 45, Жабаљ, у затвореној коверти са назнаком 

"Захтев за доделу подстицајних средстава за спровођење активности у циљу подизања 

конкурентности  кроз диверзификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у 

прераду и не пољопривредне активности" са назнаком за Одељење за локални економски развој и 

привреду. Захтеви (Пријаве) који нису сачињени у складу са овим јавним позивом неће бити 

разматрани. 

 

Рок за подношење захтева (пријаве) са потребном документацијом је до утрошка средстава а 

најкасније до 30.11.2019. године. 

Захтеви (Пријаве) које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом , неће 

се разматрати. 

Поднети захтеви (пријаве) разматраће се по редоследу пристизања. 

Након разматрања приспелих захтева Општина Жабаљ ће са подносиоцима захтева који испуне 

услове за одобрење подстицајних средстава закључити Уговор о међусобним правима и обавезама 

у складу са одредбама Правилника. 

Текст јавног позива објавити у Службеном листу општине Жабаљ, на интернет страници 

општине www.zabalj.rs,  порталу е- управе  и на огласној табли општине Жабаљ као и огласним 

таблама месних канцеларија: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. 

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/210-2255. 

Конкурсна документација се не враћа. 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320- 210/ 2019-II 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

 

 

 

http://www.zabalj.rs/
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На основу поглавља II "Опис планираних мера", тачка 2.4 " Унапређење економских активности на 

селу кроз подршку непољопривредним активностима" подтачка 2.4.12 "Административна 

поцедура", Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Жабаљ за 2019. годину ("Службени лист општине Жабаљ",бр.15/2019) који је 

донет од стране Скупштине општине Жабаљ, а по претходно прибављеној сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-3930/2019-09 од дана 13. маја 

2019. године, Општинско веће општине Жабаљ, на 147. седници одржаној дана 13.09.2019. године 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА МЕРЕ ЗА ДОДЕЛУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА 

КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ 

ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И НЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ 

  

 

1. 

Образује се Комисија за спровођење поступка мере за доделу подстицајних средстава за 

спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверзификацију економских 

активности кроз подршку инвестицијама у прераду и не пољопривредене активности  (у даљем 

тексту: Комисија). 

 

2. 

Комисију чине председник и два члана. 

Комисија има техничког секретара.  

 

3. 

У Комисију се именују: 

1. дипл. менаџер у туризму Мирјана Јанковић -председник,  

2. дипл.екон. Петар Симић, Општинска управа– члан, 

3. дипл.екон. Милана Фелбапов, Општинска управа – члан, 

 

За техничког секретара Комисије именује се Биљана Бошњак,  

 

4. 

Задатак Комисије је да прегледа благовремено пристигле пријаве и сачини Предлог одлуке о 

одабиру пољопривредних произвођача којима ће бити додељена подстицајна средства и исти 

проследи Начелнику Општинске управе, који ће донети  коначну Одлуку о избору. 

 

5. 

Начелник општинске управе ће посебним решењем утврдити висину накнаде председнику, 

члановима и техничком секретару Комисије. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02.10.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 22. страна 45 

 

 
6. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  320  - 210   /2019-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

На основу члана 66. став 1. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број: 

4/2019) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за општину Жабаљ за 2019. годину („Службени лист општине Жабаљ“, број: 15/2019), Општинско 

веће општине Жабаљ, на 147. седници одржаној дана 13.09.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ МЕРЕ  

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ 

НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА 

 

Члан 1. 

Приступа се реализацији мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Жабаљ за 2019. годину ("Службени лист општине 

Жабаљ",бр.15/2019) који је донет од стране Скупштине општине Жабаљ, а по претходно 

прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-

3930/2019-09 од дана 13. маја 2019. године глаба II "Опис планираних мера", тачка 2.4 " 

Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима" 

подтачка 2.4.12 "Административна поцедура у делу подстицаја (инвестиција) за спровођење 

активности у циљу подизања конкурентности кроз диверзификацију економских активности кроз 

подршку инвестицијама у прераду млека и пчелињих производа. 

 

Члан 2. 

Саставни део (прилог) ове одлуке је Јавни позив пољопривредним гадинствима са територије 

Општине Жабаљ. 

Члан 3. 

За споровђење Јавног позива гадинствима са територије Општине Жабаљ задужује се Општинска 

управа Жабаљ. 

. 

Члан 4. 

Ову одлуку обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  320  - 210   /2019-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић  с.р. 
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На основу члана 66. тачка 4. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 

4/2019) члана 3. став3. Одлуке о поступку скидања и продају усева са пољпоривредног земљишта у 

државној својини која се налази на територији општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" 

број 4/2017) и члана 78. Пословника Општинског већа („Службени лист Општине Жабаљ“ број 

8/2019) Општинско веће на својој 143. седници одржаној дана 24.07.2019. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о формирању радне групе за спровођење поступка скидања  

и продаје усева са пољопривредног земљишта у државној својини који се налази на 

територији општине Жабаљ 

 

Члан 1.  

 

У радну групу се именују: 

1. Владимир Чонкић, председник 

2. Петар Самоловац, члан  

3. Петар Симић , члан 

4. Милан Мијин, члан  

5. Дарко Радојчин, члан 

6. Синаша Тривуновић, члан 

 

Члан 2.  

Задатак Комисије је да спроведе поступак скидања и продаје усева: 

-  са пољопривредног земљишта у државној својини који се налази на територији општине 

Жабаљ  

- са грађевинског земљишта у државној својини, које се до привођења планираној намени, 

користи за пољопривредну производњу без правног основа.  

 

Члан 3.  

Скидање усева обавиће се на катастарским парцелама у својини Републике Србије, којим 

располаже и управља Република Србија преко Министарства надлежног за послове пољопривреде, 

као и са грађевинског земљишта у државној својини, а за које није закључен уговор о закупу. 

Скидање усева вршиће се као мера обезбеђења наплате накнаде за коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа. 

Скидање усева вршиће се из разлога што би протеком времена дошло до скидања усева од 

стране узурпатора, чиме би се онемогућила наплата накнаде за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини. 

Члан 4. 

Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу, односно жетву. 

Скидање усева из претходног става извршиће се уз техничку и логистичку подршку: 

1. пољочуварске службе, 

2. овлашћених лица МУП-a, 

3. представника геодетских организација са лиценцом за рад и 

4. пољопривредне инспекције. 

 

Члан 5. 

Пожњевени, односно убрани усеви биће ускладиштени у регистрованим складиштима, у 

складу са прописима о складиштењу и чувању пољопривредних производа о чему ће се старати 

радна група. 
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Ускладиштени усеви биће предати лицима која докажу да су власници ускладиштених 

усева, да су измирили обавезу плаћања накнаде за бесправно коришћење пољопривредног 

земљишта и да су измирили све трошкове који су настали у вези са скидањем усева, складиштењем 

и чувањем, а који су настали као последица узурпације земљишта. Уколико у року који утврди 

радна група нико не пружи доказ да је власник усева и да је измирио обавезу плаћања накнаде за 

бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, исти ће бити продати по 

тржишним условима.  

Члан 6. 

Комисија се формира за период од 2 (две) године. 

 

Члан 7. 

Стручне и адмиснитративно техничке послове за потребе Комисије вршиће Служба за привреду 

Општинске управе Жабаљ.  

Члан 8. 

Председник и чланови радног тела имају право на накнаду за рад чију висину ће 

Општинско веће утврдити посебним актом. 

Поред права на накнаду за рад из става 1. ове тачке, председник и чланови радног тела 

имају право на накнаду за присуствовање седници радног тела и путне трошкове  у висини коју 

имају чланови сталних радних тела Општинског већа, у складу са одлуком којом се утврђују 

накнаде и друга примања изабраних и  постављених лица и чланова радних тела органа општине 

Жабаљ. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  320-216  /2019-II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић  с.р. 

 

На основу члана 89. Пословника Скупштине општине („Службени лист општине Жабаљ  број 

4/2019 ), а у циљу реализације мера и активности предвиђених Локалним антикорупцијским 

планом  општине Жабаљ  („Службени лист општине Жабаљ“, број 15/2019), Oпштинско веће на 

својој 148. седници  , на седници одржаној 27.09.2019. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК  

О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БОРБУ КОРУПЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују услови које мора да испуњава лице које се кандидује за члана 

Савета за борбу против корупције општине Жабаљ, ближа мерила и критеријуми чијом применом 

се врши вредновање пријављених кандидата, поступак вредновања и рангирања кандидата, као и 

садржина записника о изборном поступку и утврђене ранг листе. 
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- УСЛОВИ ЗА КАНДИДОВАЊЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИДАТА 

 

Члан 2. 

Кандидат за члана Савета за борбу против корупције општине Жабаљ (у даљем тексту: Савет) мора 

да испуњава следеће услове: 

 

1) да има пребивалиште на територији општине Жабаљ; 

2) да није осуђиван, односно да није окривљен за кривична дела корупције1 или прекршаје из 

области спречавања корупције; 

 

3) да није носилац функције у политичкој странци; 

4) да није jaвни функционер, у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса 

при вршењу јавних функција; 

5) да није запослен или радно ангажован у органима и службама општине Жабаљ; 

6) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама. 

Члан 3. 

Вредновање и рангирање кандидата за чланове Савета, који испуњавају услове прописане чланом 

2. овог правилника, врши се на основу оцене њихове стручне оспособљености и знања, применом 

следећих критеријума: 

 

- Искуство на пословима који су повезани са припремом или праћењем јавних политика на нивоу 

јединице локалне самоуправе, јединице територијалне аутономије или Републике, 

 

- Искуство на пословима који су повезани са облашћу спречавања корупције или сродним 

областима (надзором над јавним финансијама или доступношћу информација од јавног значаја), 

- Знање из области система локалне самоуправе и спречавања корупције, 

- Предлог за унапређење спречавања и сузбијања корупције на локалном нивоу, на основу 

Локалног антикорупцијског плана. 

 

III ПОСТУПАК ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА КАНДИДАТА  

                                                          

Члан 4. 

Конкурсна комисија за избор кандидата за чланове Савета (у даљем тексту: Комисија) прима и 

прегледа све пристигле пријаве и приложене доказе и проверава формалну испуњеност услова из 

члана 2. овог правилника. 

Члан 5. 

Комисија саставља списак кандидата који на основу поднетих доказа испуњавају формалне услове 

за именовање за члана Савета, ради спровођења поступка провере стручне оспособљености и 

знања. 

______________________________ 

 
1 Под кривичним делима корупције (кривична дела са коруптивним елементом) подразумевају се кривична дела као што су Примање 

мита; Давање мита; Злоупотреба службеног положаја; Кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; Превара у 
служби; Проневера; Послуга; Трговина утицајем; Одавање службене тајне, као и друга кривична дела које је службено лице учинило из 

користољубља. 
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Члан 6. 

Комисија доставља писано обавештење кандидатима, путем поште препоручено или електронским 

путем, о томе када отпочиње поступак провере стручне оспособљености и знања, најкасније три 

дана пре почетка тог поступка. 

 

Ако се поступак из става 1. овог члана спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког 

дела обавештавају о томе када почиње наредни део овог поступка. 

 

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу поступка из става 1. овог члана, не 

позива се да учествује у наредном делу овог поступка. 

 

Члан 7. 

Комисија оцењује стручну оспособљеност и знања кандидата након увида у податке и приложене 

доказе уз пријаве и спроведене писане и усмене провере, на начин прописан овим правилником. 

 

Члан 8. 

Увидом у податке и приложене доказе, Комисија оцењује стручну оспособљеност кандидата 

стечену искуством. 

 

Искуством у смислу става 1. овог члана, сматра се укупно искуство које је кандидат стекао на 

пословима који су повезани са припремом или праћењем јавних политика на нивоу јединице 

локалне самоуправе, јединице територијалне аутономије или Републике, односно на пословима 

који су повезани са облашћу спречавања корупције или сродним областима (надзором над јавним 

финансијама или доступношћу информација од јавног значаја). 

 

Члан 9. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена искуством на пословима који су повезани са припремом 

или праћењем јавних политика на нивоу јединице локалне самоуправе, јединице територијалне 

аутономије или Републике, оцењује се оценом од један до три, на следећи начин: 

 

1. искуство до годину година – оцена један (1); 

2. искуство од једне године до три године – оцена два (2); 

3. искуство преко три године – оцена три (3). 

 

Члан 10. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена искуством на пословима који су повезани са облашћу 

спречавања корупције или сродним областима (надзором над јавним финансијама или 

доступношћу информација од јавног значаја) оцењује се оценом од један до три, на следећи начин: 

 

1) искуство до годину година – оцена један (1); 

2) искуство од једне године до три године – оцена два (2); 

3) искуство преко три године – оцена три (3). 

 

Члан 11. 

Знања кандидата Комисија проверава писаним путем и у разговору. 

 

Комисија оцењује знања кандидата провером: познавања функционисања система локалне 

самоуправе и нормативног и институционалног оквира за спречавање корупције на националном и 

локалном нивоу. 
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Питања за писану и усмену проверу знања кандидата, Комисија припрема унапред. 

 

Члан 12. 

На основу провере знања, Комисија оцењује кандидате оценама од један до три, које имају следеће 

значење: 

 

1) оцена један (1) – „не задовољава“ 

2) оцена два (2) – „делимично задовољава“ 

3) оцена три (3)  – „у потпуности задовољава“ 

 

Сваки члан Комисије оцењује сваки одговор кандидата током писане и усмене провере знања 

појединачно, једном од оцена из става 1. овог члана. 

 

Члан 13. 

Комисија оцењује стручну оспособљеност у делу који се односи на предлог за унапређење 

спречавања корупције на локалном нивоу на основу Локалног антикорупцијског плана, који је 

кандидат доставио уз пријаву, оценама од један до три, које имају следеће значење: 

 

1) предлог не доприноси остваривању циљева у оквиру области на коју се односи, 

предвиђене Локалним антикорупцијским планом – оцена један (1); 

2) предлог делимично доприноси остваривању циљева у оквиру области на коју се 

односи, предвиђене Локалним антикорупцијским планом – оцена два (2); 

3) предлог у потпуности доприноси остваривању циљева у оквиру области на коју се 

односи, предвиђене Локалним антикорупцијским планом – оцена три (3). 

 

Сваки члан Комисије оцењује предлог кандидата појединачно, једном од оцена из става 1. 

овог члана. 

Члан 14. 

Комисија утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, израчунавањем просечне оцене, 

према критеријумима и мерилима прописаним овим правилником. 

 

Уколико два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу 

следећи критеријуми: 

 

1. дуже искуство стечено на пословима који су повезани са облашћу спречавања корупције 

или сродним областима (надзором над јавним финансијама или доступношћу информација 

од јавног значаја); 

2. дуже искуство стечено на пословима који су повезани са припремом или праћењем јавних 

политика на нивоу јединице локалне самоуправе, јединице територијалне аутономије или 

Републике. 

Члан 15. 

О изборном поступку води се посебан записник (у даљем тексту: записник о изборном поступку), 

који садржи нарочито: 

− податке о јавном конкурсу на основу кога се врши изборни поступак, 

− податке о поднетим пријавама кандидата и њиховој уредности и благовремености, - 

податке о разматраним пријавама, - остварене резултате сваког кандидата, применом 

утврђених критеријума и мерила и 

− утврђену ранг листу кандидата за чланове Савета. 
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Записник о изборном поступку објављује се на интернет презентацији општине/града. 

 

Члан 16. 

Комисија утврђује ранг листу са највише пет кандидата за чланове Савета, који су са најбољим 

резултатом испунили критеријуме за именовање прописане овим правилником, најкасније 15 дана 

по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс. 

 

Ранг листа из става 1. овог члана обавезно садржи: 

 

1) личне податке кандидата; 

2) податке о стеченом високом образовању кандидата; 

3) податке о искуству кандидата; 

4) податке о резултатима провере стручне оспособљености и знања и просечној оцени 

кандидата, и 

5) образложење. 

 

Ранг листа из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији www.zabalj.rs и на 

огласној табли општине Жабаљ . 

Члан 17. 

Комисија без одлагања, а најкасније првог наредног радног дана од дана утврђивања, доставља  

Општинском већу образложену ранг листу са записником о изборном поступку. 

 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 18. 

Овај  правилник  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном листу 

оппштина Жабаљ“ и објављује се на интернет страници општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  02-952019-II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић  с.р. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 
2 Требало би прописати краћи рок од редовног за ступање на снагу овог правилника. Основни разлог за то јесте чињеница да је за 

адекватно спровођење и праћење спровођења претходно донетог Локалног антикорупцијског плана неопходно у што краћем року 

образовати Савет, односно предузети читав низ корака до доношења решења о именовању његових чланова. Разлоге за раније ступање 

на снагу овог правилника, обавезно навести и образложити приликом усвајања. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 18а. Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената (Службени 

лист општине Жабаљ“ број 15/2018-пречишћен текст и 7/2019) Пресдедник општине Жабаљ, дана 

13.09.2019. године расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020 ГОДИНИ 

 

1. 

Раписује се Јавни позив за остваривање права на регресирање трошкова превоза студената у 

школској 2019/20. години (у даљем тексту: Позив) који свакодневно путују на релацији од места 

становања до образовне установе, а имају пребивалиште најмање две године пре подношења 

захтева на територији општине Жабаљ. 

2. 

Право на регресирање трошкова превоза могу остварити: 

1. студенти који се школују на терет буџета и први пут уписују годину  студија, 

2. студенти који су на предходним годинама студија постигли просечну оцену 10,00 

3. студенти ромске националне мањине, 

4. студенти који су треће и четврто дете из породица са троје и четворо деце,  

5. студенти чији један родитељ сам врши родитељско право јер је други родитељ непознат, 

или је умро, или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а 

родитељ који врши родитељско право не остварује приходе, 

 

3. 

Студент уз захтев доставља одговарајуће доказе: 

- фотокопију личне карте или очитану личну карту са чипом као доказ о пребивалишту, 

- потврду да се студент школује на терет буџета и да први пут уписује годину студија, 

- потврду ПИО фонда да се на име студента не уплаћују порези и доприноси по основу 

запослења, 

- потврду факултета о општој просечној оцени оствареној током студија (за студенте који су 

на предходним годинама студија постигли просечну оцену 10), 

- извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици као доказ за редослед рођења 

трећег и четвртог детета (само за студенте који су треће или четврто дете у породици) 

- потврду да је студент припадник ромске националне мањине уписан у посебан бирачки 

списак ромске националне мањине, 

- за лица са неутврђеним родитељским правом извод из матичне књиге рођених за дете и 

потврду ПИО фонда да познати родитељ не остварује приходе, (само за студенте чији  

родитељ сам врши родитељско право, а други родитељ је непознат) 

- извод из матичне књиге рођених за дете, извод из матичне књиге умрлих за преминулог 

родитеља, односно  решење да је један родитеља потпуно лишен родитељског права, 
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односно пословне способности  и потврду ПИО фонда да други родитељ не остварује 

приходе (само за студенте чији родитељ сам врши родитељско право, а други родитељ 

је умро или лишен родитељског права)      

- изјава да студент није корисник студентске стипендије или кредита од министарства 

надлежног за послове образовања, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, 

Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање 

даровитих студената Универзитета у Новом Саду фондација и других институција, фондова 

и фондација  

4. 

Студенти који су стекли право на регресирање трошкова превоза у предходној школској години, уз 

захтев прилажу потврду образовне установе да испуњавају услове везане за школовање и 

фотокопију личне карте или очитану личну карту са чипом. 

 

5. 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог позива је до 25. у текућем месецу за 

наредни месец. 

6. 

Образац захтева и изјаве може се преузети непосредно у Шалтер сали Општинске управе Жабаљ, 

Николе Тесле 45, Жабаљ или на званичној интернет страници општине Жабаљ www.zabalj.rs 

 

7. 

Захтев са потребном документацијом се подноси Одељењу за општу управу и друштвене 

делатности, непосредно у Шалтер сали Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле 45, Жабаљ 

 

8. 

Позив се објављује на званичној интернет страници општине Жабаљ www.zabalj.rs и на огласним 

таблама Општине Жабаљ и Месних канцеларија. 

 

9. 

Оваj јавни позив објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  451-28/2019-IV 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић  с.р. 

 

На основу члана 61. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 

4/2019) Председник општине, дана 30.07.2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног 

предузећа „Водовод општине Жабаљ“ дел. Број 338-1/19 од 08.07.2019. године. 

 

http://www.zabalj.rs/
http://www.zabalj.rs/
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2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  023-52/2019-IV 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић  с.р. 
 

 

На основу члана  61. став 1. тачка  22. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ број  4/2019) Председник општине Жабаљ, дана 04.09.2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању тима за реализацију пројекта 

 „Клуб „Ухвати шансу““ 

 

1. 

У тим за реализацију пројекта „Клуб „Ухвати шансу““ који се финансира у оквиру 

Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију  

Рома“ који фианансира Европска унија (у даљем тексту: Тим за реализацију пројекта) 

именују се: 

1. Љиљана Михајловић, буџетска линија 1.1.1.1. Пројектни менаџер, контакт:  

0638111531 и електронска пошта: ljiljanalekic999@gmail.com , 

2. Драгана Радошевић, буџетска линија 1.1.1.2. Финансијски менаџер, контакт: 

0212102260 и електронска пошта: uhvatisansu@gmail.com  , 

3. Милан Михајловић, буџетска линија 1.1.1.3. Тематски експерт, контакт: 0606543431 

и електронска пошта:  mihamilan@gmail.com , 

4. Предраг Николић, буџетска линија 1.1.2.1. Сарадник за медије и видљивост, 

контакт: 0698364934 и електронска пошта: clubzabalj@gmail.com , 

5. Драгана Митровић, буџетска линија 1.1.2.2. Администратор пројекта, контакт: 

0621646506 и електронска пошта: udruzenjezenaromena01@gmail.com . 

 

Контакт особа за пројекат: Госпава Колбас, шеф Групе за локално економски развој 

Општине Жабаљ, контакт телефон: 0648144559, електронска пошта: 

stancevic.goga@gmail.com  

 

2. 

Задатак Тима за реализацију је управљање реализацијом  пројекта, управљање 

реализацијом буџета, спровођење процедура јавних набавки, финансијско извештавање, 

имплементација тематских активности, организовање промотивних активности, припрема 

финалног извештаја и осталих активности у складу са Предлогом пројекта. 

 

 

mailto:ljiljanalekic999@gmail.com
mailto:uhvatisansu@gmail.com
mailto:mihamilan@gmail.com
mailto:clubzabalj@gmail.com
mailto:udruzenjezenaromena01@gmail.com
mailto:stancevic.goga@gmail.com
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3. 

Чланови Тима за реализацију пројекта имају право на накнаду за свој рад која су 

обезбеђена из  средстава донатора и планирана су у буџету пројекта „Клуб „Ухвати 

шансу““. 

4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 401-157/19-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић 
 

САДРЖАЈ 

р.б. Назив акта стр. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1. Одлука о регресирању трошкова боравка и ужине деце 1 

2. Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који 

реализују удружења 

5 

3. Одлука о контроли пријема и реализације донације општине Жабаљ 14 

4. Одлука о скраћеном поступку израде Плана детаљне регулације асфалтне и путне  

базе на државном путу првог реда Нови Сад-Жабаљ стационажа 192+700 

18 

5. Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему јавног сектора општине Жабаљ за 2017. год. 

22 

6. Трећа измена Кадровског плана за 2019. годину 23 

7. Програм отуђења  и издавања у зкуп грађевинског земљишта у јавној својини  

општине Жабаљ 

26 

8. Решење о давању сагласности  на четврту измену Програма пословања ЈКП Чистоћа 

за 2019. годину 

27 

9. Решење о именовању Комисије за родну равноправност 27 

10. Решење о именовању и образовању Комисије за планове општине Жабаљ 29 

11. Решење о именовању в.д. директора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ 31 

12. Решење о разрешењу члана ШО ОШ „Жарко Зрењанин“ Госпођинци 31 

13. Решење о именовању члана ШО ОШ „Жарко Зрењанин“ Госпођинци 32 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

14.. Правилник за спровођење активности у циљу подизања  конкурентности  кроз  

диверзификацију економских активности  кроз подршку инвестицијама  у прераду и 

непољопривредне активности 

33 

15. Јавни позив за достављање пријава  за доделу подстицајних  средстава за спровођење 

активности у циљу подизања  конкурентности  кроз диверзификацију економских 

 активности  кроз подршку инвестицијама  у прераду и  

41 
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НАПОМЕНА: Наведени прилог у  табели биће објављен  на сајту општине Жабљ и неће бити 

доступан у штампаном облику као део прилога „Службеног листа општине Жабаљ. 

 

 

 

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 

непољопривредне активности 

16. Решење о образовању Комисије за спровођење  поступка  мере за доделу  подстицајних  

средстава за спровођење 

активности у циљу подизања  конкурентности  кроз диверзификацију економских 

 активности  кроз подршку инвестицијама  у прераду и  

непољопривредне активности 

44 

17 Одлука о покретању мере за унапређење економских активности на селу кроз  

подршку непољопривредним активностима 

45 

18. Решење о формирању радне групе за спровођење поступка скидања  

и продаје усева са пољопривредног земљишта у државној својини који се налази на 

територији општине Жабаљ 

 

46 

19. Правилник о условима, критеријумима и поступку спровођења јавног конкурса за 

чланове Савета за борбу против корупције општине Жабаљ 

47 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

20. Јавни позив за остваривање  права на регресирање трошкова превоза студената у  

школској  2019/2020 години 

52 

21. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 

послова ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ 

53 

22. Решење о именовању тима за реализацију пројекта  „Клуб „Ухвати шансу““ 
 

54 

р.б. ПРИЛОГ 

1. Одлука о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2019. годину 


