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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 27

Жабаљ, 08.12.2015.

Година 44

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр . 129/2007 и
84/2014),
члана 14. тачка 1. Статута Општине Жабаљ ("Службени општине Жабаљ“ бр. 11/2011 и
8/2012) и члана 23. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 1/2011пречишћени текст, 13/2012 и 7/2013), Општинско веће на својој 162. седници одржаној дана 07.12.2015.
године доноси
ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ
И АКЦИОНИХ ПЛАНОВИ ЗА ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ
Тачка 1.
Програмом Јавне расправе о нацрту Програма развоја спорта општине Жабаљ за период 2015-2018. године
и Акционих планова за његову примену утврђују се начин спровођења јавне расправе, рокови излагања на
Јавни увид нацрта Програма развоја спорта општине Жабаљ за период 2015-2018. године и Акционих
планова
за
његову
примену
(у
даљем
тексту:
нацрт
Програма),
ток јавне расправе и извештавање о спроведеној јавној расправи.
Тачка 2.
Закон о спорту усвојен је 31.03.2011.године, на седници Народне Скупштине.
Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и прописима чији је развој
био изузетно динамичан у протеклом периоду уз усаглашавање са националним прописима и консензусом
свих релевантних субјеката у спорту да се област спорта уреди на системски целовит и свеобухватан начин.
Такође, Закон о спорту конкретно уређује област потреба и интереса грађана у области спорта у јединицама
локалне самоуправе.
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне
самоуправе у складу са законом јесу:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
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2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а
посебно јавних спортских терена у стамбених насељима или у њиховој близини и школских
спортских објеката, набавка спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у европским клупским
такмичењима;
6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и
међуоштинска школска спортска такмичења и др.);
7. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица локалне самоуправе;
8. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних
спортских савеза на територији јединице локалне самоуправе, у зависности од тога да ли је спортска
грана од значаја за јединицу локалне самоуправе, која је категорија спортске гране, колико спортиста
окупља, у којој мери се унапређје спортски рад, у ком рангу такмичења спортска организација
учествује и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисних спортиста, посебно перспективних спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту;
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе,
истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе
и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је
корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске
активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
Тачка 3.
Дана 29.09.2015. године Општинско веће је на својој 150. седници донело акт о изради предлога Програма
развоја спорта општине Жабаљ за период 2016.-2018. године Председник општине је упутио позив локалној
заједници (Спортском савезу, спортским сручњацима, месним заједницама и школама ) да предложи чланове
радне групе за израду Програма развоја спорта општине Жабаљ за период 2016.-2018.године и на основу
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упућеног позива 11.10.2015. године именована је радна група од 10 чланова коју су чинили представници
Спортског савеза, спортских клубова, основних школа и локалне самоуправе. Радом радне групе руководио
је Витомир Лисица, помоћник Председника општине.
У свом раду радна група је активно сарађивала са месним заједницама, основним школама са територије
општине, и то посебно са наставним кадром из области физичког образовања и васпитања, психолозима и
педагозима, представницима и руководиоцима свих афирмисаних спортских удружења, као и
представницима удружења грађана који спроводе програме и пројекте у области спорта, од чега радна група
посебно истиче сарадњу, пројекте и реализацију пројекта које спроводи Удружење родитеља деце са
сметњама у развоју „Алтруист“.
Након консултација и прикупљања емпиријских података, приступило се анализи и планирању реалних
циљева и конкретних задатака за наредни период са општим циљем побољшања стања у спорту, повећања
учешћа становника у спортским активностима, оптимизовања у садејству, организованих форми за бављење
спортом, унапређења стања у погледу спортских објеката и простора за бављење спортом и осигурања
финансирања спорта на територији општине Жабаљ.
Полазну основу за израду програма Програма развоја спорта општине Жабаљ како у погледу чињеница и
података, тако и у погледу специфичних циљева и задатака дала је Стратегија одрживог развоја општине
Жабаљ за период 2014- 2020. године коју је усвојила општина Жабаљ у децембру 2014. године , а која је у
свему у складу са Законом о спорту и нацртом Републичке Стратегије развоја спорта.
Радна група се трудила да предложеним Програмом укључи на најцелисходнији и најефикаснији начин
локалну самоуправу у планирање и развој ове важне области за све грађане, спортисте и спортске клубове,
савезе и удружења.
Програм развоја спорта општине Жабаљ за 2016-2018. годину садржи податке о спорту у општини Жабаљ,
анализу стања у спорту у појединим областима која је креирана на основу консултација са представницима
спортиста, спортских удружења и осталих стручних лица, и акциони план за развој области, као што је
школски спорт, спорт кроз спортске клубове и спортска инфраструктура.
Пошто креирање програма за развој спорта подразумева укључивање спортских клубова, радника и
спортиста, овај документ треба да обавеже одговорне и подстакне заинтересоване у локалној заједници да се
укључе у решавање наведених проблема и дају свој допринос у уобличавању визије развоја спорта у
општини.
Тачка 4.
Зашто програм развоја спорта?
У данашњем систему оптерећеном финансијско-економским проблемима, евидентно је да активно бављење
спортом изискује веће издвајање личних финансијских средстава, посебно од стране родитеља за децу и
младе који још нису у систему такмичарског спорта. Када бисмо упитали поједине родитеље како би
описали разлоге зашто се њихова деца не баве спортом, јасно и недвосмислено би нам рекли да је спорт
скуп, односно да бављање спортом изискује средства за чланарине, опрему и реквизите, на пример.
Са друге стране, без улагања, труд и у овом случају финансија од стране родитеља не можемо очекивати ни
резултате, те је потребно бити обазрив у критици самог система спорта за децу и младе. Наравно, у односу
на то одмах имамо на уму алтернативу скупим спортским школама за децу и младе, а то су бесплатне
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секције и ваннаставне спортске активности у школама, којих је пре 20-так година било у већој мери и
омогућавале су већем броју деце и младих да се активно баве спортом.
Међутим, колико секција има у понуди да ли су у складу са интересовањима деце, те колико су доступне за
активно бављење спортом деце и младих која нису у систему такмичарког спорта, важна су питања да би се
креирале мере као одговори на ове тренутне проблеме, посебно у школском спорту, јер бављење спортом у
детињству према многим истраживањима јесте основни предуслов за развој здравих животних навика,
превенцију здравствено ризичних понашања и развој менталног здравља код младих.
Такође, рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер позитивно утичу на
опште здравље. Према досадашњим медицинским сазнањима смањују могућност ризика од настанка
хроничних болести узрокованих пасивним начином живота, те се унапређење области спорта за све може
посматрати као приоритетна активност којом се доприноси здравијем и активнијем становништву.
У том систему, који би требао да са једне стране обезбеди доступност спорта ширим слојевима, посебно
деци али да обезбеди услове за развој врхунских спортиста и спортисткиња, локална самоуправа својим
средствима за одржавање инфраструктуре, суфинансирање активних клубова и дотацијама игра важну
улогу, те је стога за целокупни развој спорта за све, школског спорта и квалитетног, па и врхунског спорта
неопходно поставити даље стратешке правце развоја спорта у општини Жабаљ и креирати конкретне мере за
побољшање целокупног система.
Тачка 5.
Од јавне расправе се очекује да подстакне грађане, спортисте и спортске клубове, савезе и удружења,
стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес планирања
развоја ове важне области, кроз
расправу и дају конкретне предлоге, мишљења и коментаре на нацрт Програма.

Тачка 6.
Јавна расправа о нацрту Програма спроводи се путем: партнерства, информисања (јавно обавештење
о предмету и току спровођења
јавне расправе) и транспарентно (јавна доступност развојних
докумената који су предмет јавне расправе).
Жељени учесници у јавној расправи су:
- спортска удружења,
- спортски клубови
- удружења грађана
- Спортски савез
- представници локалне самоуправе
- основне и средње школе
- васпитне установе
шира јавност.
Тачка 7.
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Јавна расправа о нацрту Програма спроводи се у Општини Жабаљ
на основу потпуне
територијалне заступљености у периоду од 08.12.2015. године.
Текст нацрта Програма допустан је за јавни увид у општини Жабаљ (улица Николе Тесле 45 Жабаљ,
канцеларија број 208 и на интернет порталу www. zabalj.rs.
Округли сто поводом Програма одржаће се дана 10.12.2015. године у 10,30 Малој сали општине Жабаљ.
Позив за јавну расправу и Програм Јавне расправе поставља се на огласној табли
Општинске управе општине Жабаљ и месним канцеларијама општине (Чуруг, Ђурђево и Госпођинци) и на
интернет порталу www. zabalj.rs.
Тачка 8.
Учесници јавне расправе и други заинтересовани субјекти могу у писаној форми доставити своје
предлоге, примедбе и сугестије на нацрт
Програма и то: путем предаје писменог поднеска на писарници општине Жабаљ (улица Николе Тесле 45
21230 Жабаљ ) и на email: jadrankasavin@gmail.com до 10.12.2015. до 10:00 часова.
Примедбе, предлози и сугестије су у слободној форми.
Тачка 9.
Jавну расправу ће спроводити радна група за израду Програма развоја спорта општине Жабаљ за период
2016.-2018. године именована решењем Председника општине број 011-9/2015-II од 29.09.2015. :
Задатак радне групе је да:
- Предлоге, примедбе и сугестије примљене у писаној форми на нацрт Програма
размотри и заузме став о њиховом прихватању, делимичном прихватању или
неприхватању.
- Уколико радно тело не прихвати сугестије обавестиће подносиоца предлога/примедбе о разлозима
неприхватања предлога/примедбе
- организује усмену јавну расправу за дан 10.12.2015. године у 10,30 у Малој сали општине
- О спроведеној јавној расправи радно тело сачини извештај и достави га Општинском већу без
одлагања са нацртом Програма у коју су унете прихваћене примедбе.

Тачка 10.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења.

Председвајући Општинског већа
Председник општине
Чедомир Божић с.р.
Пословни број 011-9 /2015-II
Дана 07.12.2015. године
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На основу члана 73. тачка 1.Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012), и члана 58. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ број 1/2011 - пр. текст,
13/2012 и 7/2013), а у вези са чланом 17. – 23 . Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014), Општинско веће на својој
163. седници одржаној 08.12.2015. године доноси:
РЕШЕЊЕ
Поништава се решење број 401-429 /2015-II од 07.12.2015. година.
Об разложење
Општинско веће је дана 07.12.2015. године под посл. бројем 401-429 /2015-II донело решење о именовању
конкурсне комисије конкурсна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс - јавни позиву за доделу
средстава из буџета општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног
информисања за 2015. годину.
Коалиција медијских и новинарских удружења (НУНС, УНС, НДНВ, АНЕМ и Локал прес) упутила је допис
који је по својој садржини приговор те је указала да решење није донето у складу са чланом 24. став 4.
Закона о јавном информисању и медијима којим је прописано како се бирају чланови комисије. "Већина
чланова комисије из става 1. овог члана именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико
такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове".
Уважавајући примедбе приговора Општинско веће је поништило своје решење.
Општинско веће се одлучило за поништај решења, а не за измену имајући у виду да су за предметно решење
везани рокови за поступање, који би били знатно смањени услед измене.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-429 /2015-II
Председник Општинског већа
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 73 .тачка 1.Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012), и члана 58. Пословника Општинксог већа („Службени лист општине Жабаљ“ број 1/2011 - пр. текст,
13/2012 и 7/2013), а у вези са чланом 17. – 23 . Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014) Општинско веће на својој
163. седници одржаној 08.12.2015. године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се конкурсна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс - јавни позив за доделу
средстава из буџета општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног
информисања за 2015. годину дел. број 401- 429/2015-II .
2.
У конкурсну комисију се именују:
1. Миодраг Мандић из Темерина, новинар, именован ма предлог удружења новинара НУНС И НДНД
2. Борис Павлов новинар, именован на предлог удружења новинара УНС-а
3. Саша Видачак из Руменке, новинар.
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Послове секретара Комисије вршиће Јадранка Савин, заменик начелника Општинске управе.
3.
Задатак Комисије је да оцени пројекте поднете на конкурс - јавни позив за доделу средстава из буџета
општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2015.
годину дел. број 401- 429/2015-II у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014) и критеријумима утврђеним
јавним позивом.
4.
Комисија је дужна да на првој седници која ће се одржати дана 09.12.2015. године са почетком у 13,00
часова у Малој сали општине Жабаљ изабере председника Комисије који координира рад комисије и води
седнице.
Оцењивање пројекта врши сваки члан комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.
5.
О раду комисије води се записник.
6.
Комисија је дужна да предлог о расподели средстава утврди и достави Општинском већу најкасније до
14.12.2015. године.
7.
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Жабаљ» и на веб-сајту органа општине Жабаљ www.
zabalj.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-429 /2015-II
Председавајући Општинског већа
Председник општине
Чедомир Божић с.р.
САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

стр.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1.
2.
3.

Програм јавне расправе о нацрту Програма развоја спорта општине Жабаљ за период
2015-2018 .године и акционих планова за његову примену
Решење о поништавању решења број 401-429/2015-II од 07.12.2015. године
Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс
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 68
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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