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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 23 Жабаљ, 01.10.2018. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службеном гласнику РС", број 129/2007 и 101/2016),  

члана 73. став 1. тачке 3) Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ”, број 18/2018-

пречишћен текст) и члана 46. Колективног уговора за Општинску управу Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ бр, 28/16), Општинско веће на 105. седници одржаној дана  01.10.2018. година, доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

 o допуни Правилника о солидарној помоћи запосленима у Општинској управи Жабаљ 

 

Члан 1.  

У Правилнику о солидарној помоћи запосленима у Општинској управи Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ бр. 6/2017), иза  члана 19. додаје се нови члан 19а и гласи: 

„19а. 

Запослени има право на солидарну помоћ и за следеће: 

1) за прегледе, интервенције, лабораторијске налазе и набавку помагала код приватне праксе за себе и 

чланове уже породице, до висине од 10.000,00 динара у току календарске године; 

2) за МР и ЦТ дијагностику, коронарографију и катетеризацију срца, реваскуларизацију миокарда 

Bypass хирурхијом, операцију катаракте итд. за себе и чланове уже породице, у циљу лечења и уз 

достављање потврде да се иста на терет Републичког фонда за здравствено осигурање не може 

извршити у року од месец дана, до висине од 20.000,00 динара у току календарске године.“ 

 

2. 

Овај Правилник  ступа на снагу даном објављивања  у „Службеном листу општине Жабаљ“ и примењиваће 

се  и на захтеве за солидарну помоћ који до ступања на снагу Правилника нису окончана правоснажним 

решењем. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 110-1/2018-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 
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ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

  На основу поглавља II "Опис планираних мера", тачка 100.2 "Кредитна подршка" тачка 

100.2.2. Остали облици кредитне подршке, подтачка 2.1.12 "Административна поцедура", Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабаљ за 2018. годину 

("Службени лист општине Жабаљ",бр.19/2018) који је донет од стране Скупштине општине Жабаљ, а по 

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

4865/2018-09 од дана 09.08.2018.године, Општинска управа Жабаљ дана 28.09.2018. године расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАДУ КРЕДИТНОГ ЗАХТЕВА 

ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ - ФИНАНСИРАЊЕ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I. Јавни позив се упућује регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине 

Жабаљ (у даљем тексту: општина), који су заинтересовани за пољопривредне краткорочне кредите код 

пословних банака за финансирање обртних средстава, на период до 12 месеци, уз учешће општине у 

субвенционисању накнаде, у висини од 100 %. 

Банка која је испунила услове Јавног позива који је расписала Општинска управа и која ће 

одобравати пољопривредним газдинствима субвенционисане кредите за финансирање обртних 

средстава је: 

Директна Банка ад Крагујевац, Крагујевац, Краља Петра I број 26 

Укупна средства за субвенционисање накнаде за одобрене краткорочне кредите износе 3.000,000,00 динара и 

обезбеђена су у буџету општине за 2018. годину. 

II. Право и услови учешћа на јавном позиву имају: 

- физичка лица - носиоци активног пољопривредног газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава (у даљем тексту: Регистар)  са пребивалиштем на територији општине Жабаљ.  

Износ кредита исплаћује пословна банка подносиоцу захтева у минималном износу од 50.000,00 динара и 

максималном износу до 300.000,00 динара, са роком отплате до 12 месеци, без валутне клаузуле. 

Банка са којом је општина закључила споразум о пословној сарадњи подносиоцу захтева (кориснику 

кредита) може одобрити само један кредит који може обухватити више намена. 

Право на субвенционисање накнаде се може остварити за реализацију текућих сезонских активности у 

пољопривредној производњи, односно финансирање набавке обртних средства - за набавку репроматеријала 

(семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, сточна храна и друго). 

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 2018. годину, не старија од 3 месеца (Управа за трезор); 

• Лична карта (на увид) , 

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 

субвенционисање накнаде за обраду кредитног захтева за краткорочне кредите - за финансирање обртних 

средстава у пољопривреди за 2018. годину". 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 15.12.2018. године. 

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

разматрати. 

Поднете захтеве (пријаве) Комисија за спровођење поступка мере Субвенције  финансирања накнаде за 

обраду кредитног захтева за краткорочне кредите (у даљем тексту: Комисија) разматра по редоследу 

пристизања. 

https://www.vrbas.net/docsmix/2017/2017_prijava_subvencije_poljo.docx
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Након разматрања приспелих захтева Општинска управа ће подносиоцима захтева који испуне услове за 

одобрење кредита са субвенционисаном накнадом за обраду кредитног захтева издати писану Сагласност о 

испуњености услова за отпочињање поступка тражења субвенционисаних кредита код пословне банке из 

тачке I. овог јавног позива, у складу са одредбама Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја на територији општине Жабаљ за 2018. годину, а по редоследу 

пријема захтева. 

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

општине www.zabalj.rs и на огласној табли општине Жабаљ као и огласним таблама месних канцеларија: 

Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. 

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/210-2256 и 021/210-2255. 

Конкурсна документација се не враћа. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Број: 320-163/2018-III 

 

НАЧЕЛНИК  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Стеван Деспотов с.р. 

 

ИСПРАВКЕ 

 

На основу члана 6. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу Општине Жабаљ“ („Службени лист 

Општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06, 23/12 и 15/14),  дана 18.09.2018. године, даје се следећа 

 

И С П Р А В К А 

 

1. 

У Решењу о давању сагласности на Четврту измену Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за 2018. 

годину  („Службени лист Општине Жабаљ“ број 19/2018),  дошло је до техничке грешке у преамбули, тако 

да уместо назива  „Водовод Општине Жабаљ“ треба да стоји назив „Чистоћа“.   

 

2. 

Ову исправку објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“. 

 

Број: 02-89/2018-I Из Скупштинске службе 

 

 

На основу члана 6. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу Општине Жабаљ“ („Службени лист 

Општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06, 23/12 и 15/14),  дана 18.09.2018. године, даје се следећа 

 

И С П Р А В К А 

 

1. 

У Решењу о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 

Жабаљ за 2017. годину („Службени лист Општине Жабаљ“ број 19/2018),  дошло је до техничке грешке у 

преамбули, тако да уместо назива  „Водовод Општине Жабаљ“ треба да стоји назив „Чистоћа“.   

2. 

Ову исправку објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“. 

 

Број: 40-59/2018-I Из Скупштинске службе 

 



 01.10.2018.               Службени лист општине Жабаљ                 број 23                   страна 4 

 
На основу члана 6. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу Општине Жабаљ“ („Службени лист 

Општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06, 23/12 и 15/14),  дана 18.09.2018. године, даје се следећа 

 

И С П Р А В К А 

 

1. 

У Решењу о давању сагласности на Пету  измену Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за 2018. 

годину  („Службени лист Општине Жабаљ“ број 22/2018),  дошло је до техничке грешке у преамбули, тако 

да уместо назива  „Водовод Општине Жабаљ“ треба да стоји назив „Чистоћа“.   

 

2. 

Ову исправку објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“. 

 

Број: 023-66/2018-I Из Скупштинске службе 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

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

Телефон: 021/210 22 60 

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
1. Правилник о допуни Правилника о солидарној помоћи запосленима у Општинској управи Жабаљ 1 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

2. Јавни позив пољопривредним произвођачима са територије општине Жабаљ заинтересованим за 

субвенционисање накнаде за обраду кредитног захтева за краткорочне кредите-финансирање обртних 

средстава у пољопривреди за 2018. годину 

2 

ИСПРАВКЕ 

3. Исправка Решења о давању сагласности на Четврту измену Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за 

2018. годину 

3 

4. Исправка Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за 2017. 

годину 

3 

5. Исправка Решења о давању сагласности на Пету измену Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за 2018. 

годину 

4 


