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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 21 Жабаљ, 19.10.2015. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

 На основу члана 4. став 2. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и 

уметности који се финансирају и суфинансирају из буџетa општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ број 6/2014)  Општинско веће на својој 153.седници одржаној дана 19.10.2015.године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Образује се конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из 

буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката који се реализују у 

култури и уметности по Јавном конкурсу за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката 

финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката који се реализују у култури и уметности од 

30.05.2014. године. 

2. 

У Комисију се именују: 

1. Стеван Славнић, члан Општинског већа, председник 

2. Дубравка Дудић, директор ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ, 

3. Јелена Илић, сарадник у Туристичкој организацији општине Жабаљ,  

4. Витомир Лисица, помоћник Председника општине, 

5. Љиљана Узелац, запослена у Општинској управи. 

Јадранка Савин, секретар Општинског већа 

 

3. 

Задаци конкурсне комисије су следећи: 

 саставља конкурсну документацију у року од 3 дана од дана расписивања јавног конкурса  

 оглашавање јавног  конкурса на званичној интернет страници институције у року од једног дана од дана 

израде конкурсне документације; 

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

Листа), у року од који не може бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста 

објављује на званичној интернет страници општине Жабаљ. 

 О приговору конкурсна комисија решава у року од 15 дана од дана његовог пријема.  

 Израђује предлог Одлуке о додели средстава одн. о избору програма коју доноси Општинско веће на 

предлог Комисије у року од 30 дана од дана утврђивања Листе 

 објављивање Одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава на званичној интернет 

страници институције у року од једног дана од дана њеног доношења. 
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4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  02-99/2015-II 

Председник општине Жабаљ  

Чедомир Божић с.р. 

 
 

На основу члана 3. став 1. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и 

уметности који се финансирају и суфинансирају из буџетa општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ број 6/2014) а у вези Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2014. годину („Службени лист 

општине Жабаљ“ 4/2014), Општинско веће на својој 153.седници одржаној дана 19.10.2015. године расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 

КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ 

У 2015. ГОДИНИ 
 

Општина Жабаљ финансира и суфинансира пројекте и програме очувања, унапређења и развоја културе  и 

уметности у општини Жабаљ у области савременог уметничког стваралаштва, традиционалног народног 

стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа. 

 

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана чија је основна или претежна делатност култура, а која имају 

регистровано седиште на територији општине Жабаљ, а која нису остварила право да финансира и суфинансира 

пројекте и програме очувања, унапређења и развоја културе  и уметности у општини Жабаљ у области 

савременог уметничког стваралаштва, традиционалног народног стваралаштва и нематеријалног културног 

наслеђа у 2015. години.  

 

СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
Средства за суфинансирање  опредељена су Одлуком о буџету општине Жабаљ  за 2015. годину („Службени 

лист општине Жабаљ“ број 24/2014) у висини од 500.000,00 динара. 

 

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА:  
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2015. године.  

Критеријуми за избор пројеката и програма савременог уметничког стваралаштва су следећа: 

 

- уметнички квалитет програма/пројекта, 

- значај програма/пројекта за развој културе на локалном нивоу, 

- програми/пројекти који имају континуитет и који својим дугогодишњим одржавањем представљају 

културни идентитет средине, 

- очување културног идентитета националних мањина, 

- подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури,  

- промоција и подстицање интеркултуралности и мултикултуралности, 

- допринос децентрализацији културе, 

- подршка пројектима млађих уметника и новим иницијативама и новој уметничкој продукцији, 

- манифестације, фестивали, концерти, изложбе, позоришне представе, радионице и сл. којима се 

подстиче и обогаћује савремено стваралаштво, 
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- сарадња са установом културе. 

 

Критеријуми за избор пројеката и програма традиционалног народног стваралаштва и нематеријалног 

културног наслеђа су следећа: 

- допринос заштити, чувању, презентацији, популаризацији и коришћењу нематеријалног 

културног наслеђа општине; 

- допринос подстицању неговања традиционалне културе локалне средине, као и допринос 

настојањима у очувању аутохтоне културне баштине националне мањине;  

- допринос развоју аматеризма у области културе и уметности; 

- квалитет и улога фолклорне групе или удружења, које представља завичајну културну баштину у 

свим традицијским облицима изражавања, у културном животу средине; 

- унапређење квалитета презентације традиционалног народног стваралаштва; 

- допринос стварању, презентацији и промовисању нових садржаја заснованих на заштити 

културног наслеђа; 

- подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних 

садржаја особама са инвалидитетом;  

- допринос популаризацији садржаја везаних за заштиту културног наслеђа код деце и младих, 

едукацији ових група о вредности и значају чувања и проучавања културног наслеђа и њиховом 

укључивању у пројекте у овој области. 

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ: 

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију: 

1. пријавни образац на конкурс; 

2. оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;  

3. фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа; 

4. фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју; 

5. извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм 

реализује. 

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне 

документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс 

– не отварати” на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.  

Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу: Општина Жабаљ, Николе Тесле 45. 

 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.zabalj.rs 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 0648144502 или путем електронске поште на 

адресу jadrankasavin@gmail.com 

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ  КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА  

 

Благовременим ће се сматрати пријаве које буду пристигле на адресу општине до 02.11.2015. године до 

11,00 часова. 

 

Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма (у даљем тексту: Листа), 

у року од који не може бити дужи од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена 

на званичној интернет страници општине Жабаљ. 

На листу имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. 

О приговору конкурсна комисија решава у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о додели средстава одн.о избору програма доноси Општинско веће на предлог Комисије у року од 30 

дана од дана утврђивања Листе. 

 

mailto:jadrankasavin@gmail.com
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Проверу документације поднете на конкурс и поштовање рокова и друге стручне послове прописане 

Правилником вршиће Служба за заједничке стручне послове Општинске управе. 

 

Вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката вршиће се на основу Правилника о начину, 

критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и уметности који се финансирају и 

суфинансирају из буџетa општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ број 6/2014) 

 

Овај конкурс се истовремено објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страници 

општине Жабаљ www.zabalj.rs 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-415/2015-II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

ЧедомирБожић с.р. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 5. Одлуке о стипендирању студената и спортиста ("Службени лист општине Жабаљ" број 

9/2010и 23/2013) Председник општине Жабаљ расписује 

 

КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА  И СПОРТИСТИМА  

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ  

У ШКОЛСКОЈ 2015/2016 ГОДИНИ 

 

1. 

Оглашава се конкурс за доделу стипендија студентима и спортистима са територије општине Жабаљ.  

Стипендија се додељује студентима на академским студијама  (основним, дипломским, специјалистичким и 

докторским) и струковним студијама (основним и специјалистичким) факултета у Републици Србији у 

школској 2015/2016 години. 

 

Под факултетом сматрају се све високошколске установе  које су образоване и регистроване у складу са 

законом на територији Републике Србије. 

 

Под спортистима се сматрају лица која постижу изузетне спортске резултате, појединачно или као чланови 

екипе, у олимпијским и параолимпијским спортовима и шаху. 

 

2. 

Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент друге и наредних година студија под 

следећим условима и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

-  да као студент основних, дипломских и специјалистичких студија није старији од 26 година, а као 

студент докторских академских студија није старији од 27 година, 

- да се школује на терет буџета, 
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- да није поновио ниједну годину студија, 

- да је на претходним годинама студија постигао општу просечну оцену не мању од 8,50 

- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења пријаве за 

доделу стипендије, 

- да није у радном односу, 

- да није корисник друге стипендије или кредита. 

 

Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент прве године студија под следећим условима 

и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

- да као студент основних, дипломских и специјалистичких студија није старији од 26 година, 

- да се школује на терет буџета, 

- да није поновио годину студија, 

- да је четврти разред средње школе завршио са просечном оценом 5,00 као и да је матурски испит 

положио са просечном оценом 5,00 

- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења пријаве за 

доделу стипендије, 

- да није у радном односу, 

- да није корисник друге стипендије или кредита 

 

3. 

Пријаву на конкурс може поднети спортиста, а ако је спортиста малолетан, пријаву у његово име може 

поднети један родитељ, односно старатељ, који ће га заступати у радњама које захтевају пословну 

способност, под следећим условима и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

- да има пребивалиште на територији општине Жабањ најмање пет година пре подоношења пријаве за 

доделу стипендије, 

- да није старији од 26 година, 

- да је постигао одговарајуће спортске резултате на такмичењима, појединачно или као члан екипе, у 

олимпијским и параолимпијским спортовима и шаху, у прошлој или текућој години када је поднета 

пријава на конкурс и 

- да нема професионални уговор са клубом. 

 

4. 

Стипендију не могу остварити студенти који су корисници стипендија других давалаца (правних лица, 

фондова, организација, страних држава и других субјеката), као ни корисници стипендија или кредита Владе 

или министарства Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине. 

 

5. 

Уз пријаву на конкурс, поред оверене фотокопије личне карте и пружања на увид индекса, студент подноси: 

- уверење издато од факултета којим доказује коју годину студија је уписао, да се школује на терет 

буџета, да није поновио ни једну годину студија као и висину просечне оцене свих положених 

испита током студирања, 

- уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ од када има пријављено пребивалиште у 

општини Жабаљ, 

- изјаву да није корисник стипендија других давалаца (правних лица, фондова, организација, страних 

држава и других). 

Напомена: Изјава из алинеје 3. ове тачке  не односи се на стипендије Министарства просвете, науке и 

технолошког развој, већ на стипендије  других давалаца (правних лица, фондова, организација, страних 

држава и других). Изјаву да није корисник стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

кандита потписује након објавиљања коначне ранг –листе  Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, а пре потписивања уговора.  
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6. 

Уз пријаву на конкурс поред оверене фотокопије личне карте спортиста подноси: 

- доказ о оствареним спортском резултатима, 

- уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ од када има пријављено пребивалиште у 

општини Жабаљ. 

7. 

Висина стипендије утврђује се решењем Председника општине и исплаћиваће се месечно почев од 

01.10.2014. године. 

8. 

Комисији за доделу стипендија утврдиће коначна листу добитника спортских стипендија и  прелиминартну 

листу добитника студентских стипендија до 30.11.2015.  године. 

Коначна листа добитника спортских стипендија биће утврђина, у року од 10 дана од обајављивања коначне 

ранг - листе добитника студентских стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

сајту http://www.mpn.gov.rs/.  

Прелиминарна листа и коначне листе добитника стипендија објавиће се на сајту општине Жабаљ - 

www.zabalj.rs. 

 

О додели стипендије закључиће се уговор са стипендистом у року од 10 дана од дана објављивања коначне 

листе добитника стипендија,  којим ће се ближе регулисати додела стипендије, начин примања и губитак 

права. 

9. 

Рок за пријављивање на конкурс је од 20.10.2015.  године до 02.11.2015. године. 

 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова из тачке 2. и 3. конкурса подносе се Комисији за 

доделу стипендија, а предају се Општинској управи Жабаљ, Николе Тесле 45. или путем поште на наведену 

адресу. 

Образац пријаве на конкурс и образац изјаве, као и сва ближа обавештења могу се добити у Шалтер сали 

Општинске управе Жабаљ. 

10. 

Пријаве разматра и одлуку о додели стипендија доноси Комисија за доделу стипендија. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

11. 

Конкурс објавити у "Службеном листу општине Жабаљ" и  на сајту www.zabalj.rsопштине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 67-4 /2015-IV 

Дана: 19.10.2015.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpn.gov.rs/
http://www.zabalj.rs/
http://www.zabalj.rs/
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ИСПРАВКЕ 
 

На основу члана 6. у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине 

Жабаљ“ („Службени лист општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06, 23/12 и 15/14), након уочених техничких 

грешака, дају се следеће  

И С П Р А В К Е 

1. 

У Одлуци о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2015. годину („Службени лист општине Жабаљ“ 19/2015) – 

у даљем тексту: Одлука, у члану 1. у табели  „Расходи и издаци буџета“ у колони три, ред тридесеттри број 

„1.522.751,23“ се замењује бројем „2.622.751,23“ и у колони три, ред тридесетчетири број „16.036.500,00“ се 

замењује бројем „14.936.500,00“. 

2. 

У  члану 7. Одлуке у табели  „Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама“ у колони три, ред 

тридесеттри број „1.522.751,23“ замењује се бројем „2.622.751,23“ и у колони три, ред тридесетчетири број 

„16.036.500,00“ замењује се бројем „14.936.500,00“. 

3. 

У члану 8. Одлуке у табели  „Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у 

износу од 1.166.659.774,00 динара, финансираних из свих извора финансирања“ у разделу три, глава 13, 

позиција 177, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне,  број „955.000,00“ се замењује 

бројем „2.055.000,00“ и позиција 178, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали,  број 

„4.000.000,00“ се замењује бројем „2.900.000,00“. 

 

 

Жабаљ, 19.10.2015. године из Службе за финансије 

 

 

 

 

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), услед насталих техничких грешака, дају се следеће 

 

И С П Р А В К Е 

 

1. 

У члану 11. став 1. Одлуке о оснивању Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ број 19/2015) – у даљем тексту: Одлука, уместо речи „у складу са законом“ треба да стоји „без 

ограничења“. 

2. 

У члану 32. речи „јавних предузећа“ замењују се речима „привредних друштава“. 

 

3. 

Ове исправке објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

Жабаљ, 19.10.2015. Из Скупштинске службе 
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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 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

1.  Решење о образовању Конкусне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних 

финансијских средстава из буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и 

суфинансирање) програма/пројеката који се реализују у култури и уметности по Јавном 

конкурсу 

1 

2.  Јавни конкурс за финансирање  (или/и суфинансирање) програма/пројеката који се 

реализују у култури и уметности у 2015. години 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

3.  Конкурс за доделу стипендија студентима и спортистима са територије општине Жабаљ 

у школској 2015/2016. години 

2 

ИСПРАВКЕ 

4.  Исправка Одлуке о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2015. годину 7 

5.  Исправка Одлуке о оснивању јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ 7 


