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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:25 Жабаљ, 11.10.2019. године Година 46 Цена овог броја 60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017- др. закон), 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 88/2016, 113/2017- др. закон),  на предлог Општинске управе општине број 02-

105/2019- II oд 07.10.2019. године,  Општинске веће на 150. седници, дана 08.10.2019. године,  

доноси  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, 

Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 18/2018-пречишћен текст, 29/2018, 5/2019, 6/2019, 10/2019, 14/2019, 

17a/2019)  члан 3. Табела 3. Запослени у општинској управи мења се и гласи: 
'' 

 

3.ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

3.1.службеници – 

извршиоци 

број радних места број службеника 

самостални саветник 15 12 

саветник 18 13 

млађи саветник 17 19 

сарадник 4 4 

млађи сарадник 4 4 

виши референт 12 12 

референт 1 1 
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млађи референт - - 

укупно: 71 радних места 65 службеника 

 

3.2. намештеници Број радних места Број намештеника 

прва врста радних места 1 1 

друга врста радних места 0 0 

трећа врста радних места 0 0 

четврта врста радних места 6 7 

пета врста радних места 2 5 

укупно: 8 радних места 13 намештеника 

укупно 3.1.+ 3.2. 79 78 

 

'' 

 

      Члан2. 

 

Послечлана 25.додаје се члан 25а. који гласи: 

 

„На свим радним местима у Општинској управи, осим радног места руководиоца одељења и шефа 

групе, може се засновати радни однос са приправником, уколико постоји слободно радно место у 

складу са Кадровским планом. 

На свим радним местима у Општинској управи, осим радног места руководиоца одељења и шефа 

групе, може се засновати радни однос  могу се примити ради обаљања стручне праксе, односно 

стручног оспособљавања и усавршавања и ради стручног оспособљавања у својству волонтера, 

без заснивања радног одонса, незапослена лица са високом школском спремом, вишом школском 

премом и средњом школом, 

Члан 3.  

 

У члану 25. у делу под називом 5.1.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕдодаје 

се нов редни број58а.који гласи: 

 

„ПОСЛОВИ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ  

 

Звање: саветник 

број службеника:1 
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Члан4. 

 

Учлану 25. уделуподназивом5.1.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

подреднимбројем 67.ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ у делу подназивом: „Услови“ после 

речи„стеченовисокообразовањеизнаучнеобластиекономскенаукеилименаџмент и 

бизнис“додају се речи„или стечено високо образовање из научне области правне науке“. 

 

Члан5. 

 

У члану 25. у делу 5.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, под редним бројем 22а. ЕНЕРГЕТСКИ 

МЕНАЏЕР у делу под називом „Опис посла“ бришу се речи „обавља и друге послове по 

налогу Председника општине“ и додају речи „прати утрошак енергената директних и 

индиректних буџетских корисника; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Одељења или начелника Општинске управе“. 

 

Члан6. 

 

У члану 25. у делу под називом 5.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ под 

редним бројем39. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ у делу под називом „звање“,испред 

речи ''референт'' додаје се реч ''виши''. 

Члан7. 

 

У члану 25. у делу под називом 5.1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ под редним 

бројем49. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНТИРАЊЕ у 

делу под називом „звање“, испред речи ''референт'' додаје се реч ''виши''. 

 

 

Опис посла:Обавља нормативно-правне послове и задатке у вези са обавезним тумачењем и давањем 

обавештења и мишљења у примени закона и других прописа и општих аката. Обавља послове и задатке 

на пружању бесплатне правне помоћи грађанима. На захтев странке даје правне савете (усмене и 

писмене). Саставља исправе (уговор, тестамент, изјаве и др.). Саставља поднеске (тужбе, жалбе, предлоге, 

молбе и др. исправе). Даје правна мишљења и обавља правне послове у складу за Законом о адвокатури и 

происима о служби правне помоћи. Сарађује са правосудним органима, привреним и другим 

ораганизацијама.обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења. 

 

Услови:дипломирани правник – стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички стаж, најмање 3 године радног искуства у струци,  

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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Члан8. 
 

У члану 25. у делу под називом 5.1.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

под редним бројем62. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ у делу под називом „звање“, испред речи ''референт'' додаје се 

реч ''виши''. 

 

Члан9. 

 

У члану 25. у делу под називом 5.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, 

ОЗАКОЊЕЊЕ И САОБРАЋАЈ под редним бројем 20. АДМИНИСТРАТИВНИ-

ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА у делу под називом 

„звање“,брише се реч „млађи“. 

Члан10. 

 

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

општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКАСРБИЈА 

АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА 

ОПШТИНАЖАБАЉ 

ОПШТИНСКОВЕЋЕ 

 

 

Број: 02- 106/2019-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р 
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На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

PC“, број 129/07, 83/14 — други закон и 101/16- други закон и 47/2018 ), 95 – 97. Уредбе о 

правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 

37/13, 97/13 и 119/14 ) и члана 66. став 1. тачка 2. Статута општине Жабаљ („Службени 

лист општине Жабаљ“, број 4/19 ), а у вези члана 6. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 

2019. годину („Службени лист општине Жабаљ“, број 22/19), 

Општинско вeћe Општине Жабаљ на 150. седници одржаној дана 08.10.2019.године, 

донело је 

 

 

 

О  Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА KAMATE НА 

КРЕДИТЕ НАМЕЊЕНЕ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИКА У ОПШТИНИ 

ЖАБАЉ У 2019. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

    Овом Одлуком утврђују се услови и начин субвенционисања каматне стопе за кредите 

намењене развоју предузетника на територији Општине Жабаљ, одобрених од стране 

пословних банака, у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 2. 

                 Средства за субвенционисање каматне стопе за кредите намењене развоју 

предузетника на територији Општине Жабаљ обезбеђена су Одлуком о буџету Општине 

Жабаљ за 2019. годину („Службени лист општине Жабаљ“, број 22/19), на позицији: 109/3, 

раздео 4, Програм 3- Локално економски развој, економска класификација 454 Субвенције 

приватним предузећима: Пројекат 1501-18 "СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНИХ 

CTOПA ЗА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ“ у износу од 2.000.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

            Средства из члана 2. ове одлуке намењена су за субвенционисање камате на 

краткорочне кредите за обртна средства (рочности до 12 месеци). 

Право на субвенције за камате на кредите имају предузетници са седиштем на територији 

Општине Жабаљ. 

Право на субвенције за камате на кредите имају предузетници из става 2. овог члана, за 

износ кредита који не може бити мањи од 200.000,00 динара, ни већи од 1.000.000,00 

динара. 

Субвенционисање каматне стопе нeћe се вршити за кредите који се користе за: 

организовање игара на cpeћy и лутрија и сличних делатности и намена; 

производњу и промет роба и услуга које се према домаћим прописима или међународним 

конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним; 

за рефинансирање кредита код друге банке. 
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Члан 4. 

Председник општине Жабаљ расписује јавни позив за прикупљање понуда пословних 

банака за краткорочно кредитирање предузетника уз учешће Општине Жабаљ у 

субвенционисању камате на кредите. 
 

Члан 5. 

Критеријуми за избор пословне банке са којом ћe Општина Жабаљ закључити уговор о 

кредитирању предузетника уз учешће Општине Жабаљ у субвенционисању камате на 

кредите су: 

 

- висина номиналне каматне стопе на дати кредит, 

- накнада за обраду кредитног захтева 

Члан 6. 

Право на субвенције остварује се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне 

подршке банци која је са Општином Жабаљ закључила уговор о краткорочном 

кредитирању предузетника уз учешће Општине Жабаљ у субвенционисању камате на 

кредите. 

Захтев за одобрење може да се поднесе код банке из става 1. овог члана до утрошка 

средстава. 

Пословна банка из става 1. овог члана одобрава кредите по условима утврђеним Уговором 

закљученим са Општином Жабаљ и у складу са пословном политиком банке. 

Ризик враћања кредита сноси пословна банка. 

Члан 7. 

Предузетници који са пословном банком из члана 6. ове Одлуке закључе уговор о 

краткорочном кредиту за обртна средства уз учешће Општине Жабаљ у субвенционисању 

камате на кредите, остварују право на субвенције у висини до 100% обрачунате редовне 

камате за период трајања кредита. 

Услови исплате субвенције за одобрене краткорочне кредите ypеђyjу се уговором о 

условима субвенционисања каматне стопе који закључују Општина Жабаљ и пословне 

банке које по јавном позиву доставе најповољније понуде за кредитирање. 

 

Члан 8. 

Све стручне и администартивне послове у вези примене ове Одлуке обављаће Општинска 

управа општине Жабаљ — Одељење за локални економски развој и привреду. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број:    401-399/2019-II                                                                                  Председник општине 

Дана: 11.10.2019. године Чедомир Божић с.р 
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Наосновучлана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалнојсамоуправи („Службени 

гласник PC“, број 129/07, 83/14 — други закон и 101/16- други закони 47/2018) и члана 

66.став 1. тачка 2. СтатутаопштинеЖабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број4/19 ), а 

у везичлана6.Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2019. годину („Службени лист општине 

Жабаљ“, број22/19), Општинско веће Општине Жабаљ на својој 150. седници седници 

одржаној дана 08.10.2019. године, донело је  

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ 

НАМЕЊЕНЕ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИКА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

У 2019. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се  услови и начин субвенционисањакаматне стопе за 

кредите намењене развоју предузетника на територији општине Жабаљ, одобрених од 

стране пословних банака  у складу са овим Правилником. 

 

ЦИЉ 

 

Члан 2. 

Средства за субвенционисање дела каматне стопе за кредите намењене развоју 

предузетника  на територији Општине Жабаљ, обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Жабаљ за 2019. годину, на позицији: 109/3, раздео 4, Програм 3- Локално економски 

развој,економскакласификација 454 Субвенцијеприватнимпредузећима: Пројекат 1501-18 

"СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНИХ CTOПA ЗА ПРЕДУЗЕЋА И 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ“у износуод2.000.000,00динара. Средстваиз става 1 овог 

чланаобезбеђена су ради јачања конкурентности предузетника, повећања обима 

производње и повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у општини 

Жабаљ. 

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

Члан 3. 

Средства из члана 2. овог Правилника намењена су за субвенционисање камате 

закраткорочне кредите  за обртна средства,одобрене од стране пословне банке са којом 

општина има закључен уговор о кредитирању предузетника уз учешће општине Жабаљ у 

субвенционисању камате на кредите. 

Субвенционисање каматне стопе неће се вршити за кредите који се користе за:  

1) организовање игара на срећу и лутрија и сличних делатности и намена;  

2) производњу и промет роба и услуга које се према домаћим прописима или 

међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним;  
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3) за рефинансирање кредита код друге банке. 

 

 

ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

Члан 4. 

 Право на субвенције за камате на кредите имају предузетници (у даљем тексту: 

корисници кредита), који су: 

 

 

 

- регистровани за обављање делатности на територији општине Жабаљ, и 

- немају евидентираних доспелих неизмирених дуговања према локалној 

пореској администрацији и јавним комуналним предузећима општине Жабаљ 

 

Право на субвенције за камате на  кредите за обртна средства имају корисници 

кредита из става 1. овог члана,  који са пословном банком из члана 14. овог Правилника 

закључе уговор о кредиту за обртна средства  који не може бити мањи  од200.000,00 

динара, ни већи од 1.000.000,00 динара, са роком враћања до 12 месеци и условима 

утврђеним уговором закљученим између пословне банке и општине Жабаљ. 

 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

 

Члан 5. 

Корисници кредита  који са пословном банком из члана 14. овогПравилника, 

закључе уговор о кредиту за обртна средства уз учешће општине Жабаљ у 

субвенционисању камате  на кредите за обртна средства, остварују право на субвенције у 

висини до100 % обрачунате редовне камате за период трајања кредита.  

Услови исплате субвенције за одобрене краткорочне кредите  уређују се уговором о 

условима субвенционисања дела каматне стопе који закључују општина Жабаљ и пословне 

банке које по јавном позиву доставе најповољније понуде за кредитирање. 

 

Члан  6. 

 Корисници кредита право на субвенције камате на кредите за обртна средства 

остварују подношењем писменог захтева за одобрење  кредита код пословне банке која је 

закључила уговор са општином Жабаљ.  

 Уговором о кредиту закљученим између пословне банке и корисника кредита  се 

утврђује износ субвенције прописане у ставу 1. члана 5. Правилника.  

 Захтев из става 1 овог члана,  може да се поднесе код пословне банке до утрошка 

средстава намењених за субвенција камате на кредите.. 

 

НАЧИН ИСПЛАТЕ СУБВЕНЦИЈЕ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ 

 

 Члан  7.   
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 Субвенција камате на кредите за обртна средства се исплаћује пословној банци 

једнократно у износу утврђеном уговором о кредиту за свакогкорисника кредита, који је 

остварио право на субвенцију у складу са условима утврђеним овим Правилником, након 

достављања доказа од стране пословне банке. 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА 

 

Члан 8. 

Председник општине Жабаљ расписује јавни позив за прикупљање понуда 

пословних банака за кредитирање предузетника уз учешће општине Жабаљ у 

субвенционисању камате  на кредите. 

 Одлуку о избору пословних банака са којима ће општина Жабаљ закључити уговор 

о кредитирању предузетника уз учешће општинеЖабаљ у субвенционисању камате  на 

кредите, доноси Председник општине на предлог Комисије из члана 13. овог Правилника. 

 

Члан 9. 

Обавезни елементи текста Јавног позива су:  

- назив акта на основу ког се расписује Јавни позив;  

- висина укупних средстава предвиђених за субвенције камате на кредите;  

- намена средстава;  

- услови за учешће на Јавном позиву; 

- право учешћа на Јавном позиву;  

- начин подношења и садржај пријаве на Јавном позиву; 

- рок за подношење пријаве по Јавном позиву;  

- обавезна документација која се подноси по Јавном позиву, и 

- други подаци од значаја за одлучивање; 

 

Члан 10. 

Критеријуми за избор пословних банака са којим ће општина Жабаљ закључити 

уговор о кредитирању корисника кредита уз учешће општине Жабаља у субвенционисању 

камате  на кредите су: 

 

‒   висина каматне стопе на кредите        до 60 бодова 

‒   трошкови обраде кредитног захтева      до 40 бодова 

 

 

 

ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА 

Члан11. 

 Пријава по Јавном позиву са припадајућом документацијом (понудом) доставља се 

у затвореној коверти на адресу: општина Жабаљ, Николе Тесле бр. 45, 21230 Жабаљ, са 

назнаком ОПШТИНА ЖАБАЉ – Пријава на Јавни позив за краткорочно кредитирање 

предузетника са седиштем на територији општине Жабаљ уз учешће општине Жабаљ у 
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субвенционисању камате на кредите за обртна средства“, поштом или лично предајом 

писарници Општинске управе (на горњу адресу).  

 Рок за подношење захтева 

(пријаве)сапотребномдокументацијомједоутрошкасредстава. 

Члан 12. 

 Одбациће се пријаве за које се утврди да су:  

− неблаговремене (пријаве које су поднете након утрошка средства;  

− недопуштене (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката 

који нису предвиђени јавним позивом, односно оне које се не односе на 

предвиђене намене);  

− непотпуне и неразумљиве (уз које нису приложени сви потребни докази, 

које су непотписане, које не садрже обавезне податаке или су са 

неразумљивим подацима и сл.). 

 

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ БАНКЕ/БАНАКА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 13. 

Председник општине Жабаљ расписује јавни позив за прикупљање понуда пословних 

банака за краткорочно кредитирање предузетника уз учешће Општине Жабаљ у 

субвенционисању камате на кредите. 

Председник општине решењем образује Комисију за спровођење поступка избора 

пословних банака за закључење уговора о кредитирању коорисника кредита уз учешће 

општине Жабаљ у субвенционисању камате  на кредите.  

Задатак Комисије је да изврши преглед пријава са приложеном документацијом, 

оцењивање и израду предлога одлуке за закључење уговора са пословном 

банком/пословним банкама о субвенционисању камате за кредите за обртна средства за 

предузетнике са седиштем на територији општине Жабаљ. 

 

Члан 14. 

 Председник општине на предлог Комисије из члана 13. овог Правилника, доноси 

Одлуку о избору пословних банака и са истим закључује уговор о субвенционисању 

камате за краткорочне кредите за обртна средства за предузетнике са седиштем на 

територији општине Жабаљ, у складу са условима утврђеним овим Правилником. 

Пословна банка из става 1. овог члана одобрава кредите по условима утврђеним 

Угвором закљученим саоЖабаљ и у складу са пословном политиком банке.  

Ризик враћања кредита сноси пословна банка. 

 Одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек. Одлука се 

објављује на интернет страници општине. 

 

Члан 15. 

Све стручне  и администартивне послове у вези примени ове Одлуке обављаће 

Општинска управа општине Жабаљ – Одељење за локални економски развој и привреду. 
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Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Инђија“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 401-399/2019-II Председник општине 

Дана: 11.10.2019. године 

 

Чедомир Божић с.р 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.10.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 25. страна 12 

 

 
 

На основу тачке5. Решења ообразовањуКонкурсне комисијe за избор кандидата за чланове 

Савета за борбу против корупције број 02-86/2019-II од 05.08.2019. године,Конкурснa 

комисијa за избор кандидата за чланове Савета за борбу против корупције (у даљем тексту: 

Радно тело), на конститутивној седнициодржаној 02.10.2019. године, донела је 

 

 

ПОСЛОВНИК 

КОНКУРСНЕ КОМИСИЈE ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ  

Савета за борбу против корупције 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим пословником уређују сеначин рада и одлучивања Koнкурсне комисије за избор 

кандидата за чланове Савета за борбу против корупције (у даљемтексту:Комисија), а 

нарочито: конституисање Комисије, права и обавезе председника и чланова Комисије, 

начин припреме, вођење и рад седнице, садржина записника о раду, начин обезбеђивања 

јавности рада и аката, као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије је да спроведе јавни конкурс за избор кандидата за чланове Савета за 

борбу против корупције и да утврди и достави ранг листу кандидата за чланове Савета за 

борбу против корупције са образложењем Општинском већу. 

 

У поступку спровођења јавног конкурса Комисија:прима и разматра пристигле пријаве, 

оцењује благовременост пријава и формалну испуњеност прописаних услова, спроводи 

процедуру усменог и/или писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на 

основу усвојених критеријума и мерила и јавно обављујезаписнике о свом раду. 

 

Након спроведеног поступка тестирања и вредновања резултата за сваког кандидата 

посебно, Комисија утврђује ранг листу кандидата и доставља је са образложењем 

Општинском већу. 

 

 

II КОНСТИТУИСАЊЕ КОМИСИЈЕ И 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 

Члан 3. 

 

Комисија на првој седници, усваја Пословник о раду и бирапредседникаКомисије. 

Прву седницу Комисије сазива секретар Комисије. 
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Члан 4. 

 

Председник Комисије: 

- представља Комисију; 

- сазива и председаваседницама Комисије; 

- предлаже дневни ред седнице; 

- припрема предлоге аката које доноси Комисија у сарадњи са секретаром Комисије; 

- потписује акте Комисије и  

-стара се о томе да Комисија своје послове обавља благовремено, у складу са одредбама 

овог пословника и акта Општине којим се ближе уређује поступак спровођења јавног 

конкурса.  

 

Члан 5. 

 

Чланови Комисије имају право и обавезу да:  

-  редовно присуствују седницама Комисије; 

- предложе измену или допуну дневног реда седнице; 

- учествују у расправи о питањима које су на дневном реду Комисије и гласају о сваком 

предлогу о коме се одлучује на седници; 

- обављају све дужности и задаткекоје им одреди Комисија. 

 

III СЕДНИЦАКОМИСИЈЕ 

 

Члан 6.  

 

Комисија ради и одлучује на седницама. 

Комисија пуноважно ради и одлучује на седници на којој су присутни сви чланови 

Комисије. 

Комисија одлучује већином гласова свих својих чланова. 

 

Члан 7. 

 

O месту и времену одржавања седнице, као и предлогу дневног реда, чланове Комисије 

обавештава секретар Комисије најкасније два дана пре дана одржавања,писaним позивом 

или електронском поштом.  

 

Члан 8. 

 

Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника са претходне седнице.  

Члан Комисије може ставити примедбе на записник, писаним путем пре седнице или 

усмено на самој седници.  

О изнетим примедбама на записник, Комисија одлучује редом којим су изнети на 

расправи. 
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Након одлучивања о примедбама на записник, председник Комисије констатује да 

језаписник усвојен у предложеном тексту, односно са прихваћеним примедбама. 

 

Члан 9. 

 

Дневни ред утврђује Комисија.  

Након изјашњења о предлозима за измену, односно допуну дневног реда, Комисија  

гласа о усвајању дневног реда у целини. 

 

Члан 10. 

 

Расправа се на седници Комисије одвија по свакој тачки дневног реда, према утврђеном 

редоследу. 

Пошто утврди да је расправа по некој од тачака дневног реда окончана, председник 

Комисије закључује расправу по тој тачки, након чега се прелази на одлучивање. 

 

Члан 11.  

 

О раду на седници Комисије води се записник.  

Записник из става 1. овог члана води секретар Комисије. 

 

Записник садржи податке о раду на седници, а нарочито: имена присутних, дневни ред, 

питања о којима се расправљало са именима учесника у расправи, закључке који су на 

седници донети, као и резултате гласања на седници о сваком појединачном питању. 

 

Записник потписују председник Комисије и секретар Комисије. 

 

Члан 12. 

 

Комисија на седници разматра све благовремено поднетепријаве. 

Неблаговремене пријаве Комисија одбацује закључком, без разматрања. 

 

Комисија прегледа достављену документацију и утврђује да ли је потпуна и да ли 

подносилац пријаве испуњава услове прописане за кандидата. 

 

Пријаве уз које није поднета целокупна прописана документација, као и пријаве које је 

поднело лице које не испуњава прописане услове, Комисија закључком одбија и по њима 

се даље не поступа. 

 

Комисија сачињава листу уредно поднетих пријава и објављује је на интернет 

презентацији Општине. 

 

Комисија спроводи поступак усменог тестирања кандидата и врши оцењивање резултата, у 

складу са актом Општине којим се ближе уређује поступак сповођења јавног конкурса. 
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Члан 13. 

 

О поступку из члана 12. овог пословника 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 резултатесваког кандидата, применом утврђених критеријума и мерила, и  

- утврђену ранг листу кандидата за чланове Радног тела. 

 

Записник о изборном поступку потписују председник и сви чланови Комисије. 

Записник о изборном поступку објављује се на интернет презентацији општине. 

 

Члан 14. 

 

Комисијаутврђујеранглисту кандидата за чланове Савета за борбу против корупције, у 

складу са утврђеним условима, критеријумима и мерилима, најкасније 15 данапоистеку 

роказаподношењепријаванајавниконкурс.  

Ранг листу из става 1. овог члана потписују председник и сви чланови Комисије.  

Ранг листа кандидата за чланове Савета за борбу против корупције обавезно садржи: 

 

1) личне податке кандидата; 

2) податке о стеченом образовању кандидата;  

3) податке о радном искуству кандидата; 

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

кандидата, и  

5) образложење.  

 

Након утврђивања, Комисија без одлагања, а најкаснијепрвог наредног радног дана 

доставља ранглисту из става 1. овог члана са записником о изборном поступку и 

образложењем Општинском већу. 

 

Ранг листа кандидата објављује се на интернет презентацији општине. 

 

IV ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 15. 

 

Јавност рада Комисије обезбеђује се објављивањем свих записника и аката Комисије на 

званичној интернет презентацији општине Жабаљ, издавањем саопштења за јавност, 

односно обавештавањем јавности о раду и свим активностима Комисије.  

 

Саопштења за јавност, односно информације о раду и активностима Комисије даје 

председник Комисије, а изузетно то може учинити члан, по овлашћењу Комисије.  

 



 

11.10.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 25. страна 16 

 

 

 

V ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 16. 

 

Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на интернет 

презентацији општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

БРОЈ: 02 -95/2019-II 

ДАНА:  02.10.2019.година 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Лазар Чонкић с.р 
 

 

САДРЖАЈ 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

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

Телефон: 021/210 22 60 

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

 

р.б. Назив акта стр
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

1. Правилнику измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине 

Жабаљ 

 

1 

2. Одлуком о условима и начину субвенционисања каматне стопе за кредите 

намењене развоју предузетника на територији Општине Жабаљ  
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3. Правилник о  условима и начину субвенционисања каматне стопе за кредите намењене 

развоју предузетника на територији општине Жабаљ 
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Koнкурсна комисија за избор кандидата 

за чланове Савета за борбу против корупције 

4. Пословник Koнкурсне комисије за избор кандидата за чланове Савета за борбу против 

корупције 
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