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 Општинско веће општине Жабари на седници која је одржана 16.12.2016. године, 

на основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007)  члана 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013,4/14, 7/14 и 10/15) а у вези члана 61,64,64а и 66б  Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06,65/08-др. Закон и 41/09), 

донело је једногласно  

 

 

 

РЕШЕЊЕ  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ДАВАЊА У ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
I 

 

ОБРАЗУЈЕ се Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Жабари( у даљем тексту : 

Комисија) 

 

II 

 

 Комисију чини председник и пет члана и то: 

 

 Председник Комисије: 

- Jовић Горан,  

 

Чланови Комисије:  

- Чолић Љубодраг ,  

- Зубановић Владимир из Породина,  

- Чолић Игор из Александровца , 

- Стојковић Миодраг из Витежева, 

- Милосављевић Горан из Влашког Дола 

 

 

III 

 

 Задатак Комисије је давање предлога председнику општине Жабари за доношење 

Одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у 

државној својини, Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини по праву пречег закупа, спровођења  поступак давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини по основу јавног надметања( јавне лицитације или 

прикупљања писмених понуда), да утврди цену закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини по праву пречег закупа и утврди тржишну цену закупа 

пољопривредног земљишта у државној својини,  вођење записника и давање предлога 

председнику општине Жабари за доношење Одлуке за избор најповољнијег понуђача, 

односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 
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IV 

 

 Комисија ће задатке из тачке III овог решења обавити у року од 7 месеци од дана 

доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Жабари за ту календарску годину. 

 

V 

 

 Комисија ће поред ових послова из тачке III трајно пратити и извршавање 

преузетих права и обавеза од стране закупаца пољопривредног земљишта у државној 

својини . 

  

VI 

 

 Чланови Комисије, који нису у сталном радном односу,  за обављање задатака из 

тачке III овог решења имају  праву на накнаду у висини коју утврђује  надлежна 

комисија скупштине општине Жабари својим актом.  

 

VII 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Жабари“ 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 112-81 /2016-01     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

16.12.2016. године                                      Лукић Јован, с.р.  
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На носнову члана 13.ст.1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), и члана 23. Статута 

општине Жабари („Службени гласник  општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 

10/2015 ),    

Општинско веће општине Жабари на седници одржаној дана 29.12.2016. године, донело 

је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 
 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују начин рада, одлучивања, задаци и друга питања од 

значаја за рад Комисије за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари (у даљем тексту: 

Комисија). 
 

Члан 2. 

Општинско веће општине Жабари (у даљем тексту: Општинско веће) посебним 

решењем образује Комисију, којим се одређују њени задаци и састав . 
 

Члан 3. 

Комисија има председника и 5 чланова. 

 

Чланови Комисије су лица која су се афирмисана у области пољопривреде и руралног 

развоја, од којих је најмање један пољопривредни произвођач. 

Радом Комисије руководи председник. 
 

Члан 4. 

Комисија доноси предлоге одлука на седницама. 

Седницу Комисије сазива председник . 

Комисија пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова 

Комисије. 

Комисија доноси предлоге одлука већином гласова од укупног броја присутних 

чланова. 

Један од чланова Комисије   води записник о раду Комисије. 
 

Члан 5. 

Комисија обавља послове на изради предлога и праћењу реализације Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Жабари (у даљем тексту : Програм). 

Комисија има следеће задатке: 

 да изради предлог годишњег Програма, који се доставља Општинском већу на 

утврђивање, а по утврђивању га веће доставља надлежном Министарству на сагласност, 

 да предлаже критеријуме за коришћење средстава Буџета општине Жабари за 

пољопривреду и рурални развој општине Жабари  и да изради предлог конкурса или јавног 

позива за расподелу средстава , који се достављају Општинском већу на сагласност, 

 да спроведе поступак конкурса или јавног позива, 
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 да након спроведеног поступка оглашавања, састави предлог ранг-листе у којој 

предлаже будуће кориснике и износ средстава , који ће им бити додељен на коришћење и 

доставља је Општинском већу општине Жабари, на утврђивање, 

 да прати реализацију утрошака одобрених средстава и о томе периодично извештава 

Општинско веће, 

 да даје мишљење Општинском већу по захтевима, који се односе на одобрење додатних 

средстава , 

 да даје предлоге одлука Општинском већу на даљу надлежност, 

 да благовремено Општинском већу подноси Извештајоспровођењу мера 

пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Жабари, који се 

након усвајања од стране Општинског већа, подноси надлежном Министарству до 31. марта 

текуће године за претходну годину, 

 да предлаже измене и допуне Правилника о раду Комисије и других аката везаних за 

рад комисије , 

 да предлаже Општинском већу опредељивање средстава за рад Комисије, 

 да обавља и друге послове по налогу Општинског већа. 
 

Члан 6. 

Подстицаји за подршку инвестиција у пољопривредној производњи (у даљем тексту: 

подстицаји), врше се у складу са Програмом, на основу конкурса или јавног позива, које 

објављује Комисија, након добијене сагласности на садржину истих од стране Општинског 

већа. 

Садржина конкурса или јавног позива зависи од врсте подстицаја за које се опредељују 

средства, с тим што исти обавезно морају да садрже врсту подстицаја, критеријуме за доделу 

подстицаја, документацију коју морају да поднесу подносиоци пријава, рок за подношење 

пријаве и друге потребне информације у складу са овим Правилником. 
 

Члан 7. 

Конкурс или јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе општине 

Жабари, званичном сајту општине Жабари  и у једном штампаном медију који се издаје на 

територији Браничевског округа. 
 

Члан 8. 

Конкурс може бити отворени најмање 15, а најдуже 30 дана од дана објављивања. 

Заинтересована лица за конкурс, пријаву подносе у  писаној  форми,  у  затвореном  

омоту,  са  напоменом „За конкурс за расподелу  средстава  Буџета општине Жабари за 

пољопривреду и рурални развој општине Жабари  - не отварати и са назначењем назива 

конкурса“, непосредно на писарници Општинске управе општине Жабари, улица Кнеза 

Милоша  бр. 103 или на пошти, препорученом пошиљком. 
 
 

Члан 9. 

Рок за пријаву по јавном позову одређује се за сваки појединачан јавни позив, по 

предлогу Комисије, уз сагласност Општинског већа. 

Заинтересована лица по јавном позиву, пријаву подносе у писаној форми, непосредно 

на писарници Општинске управе општине Жабари, улица Кнеза Милоша бр. 103 или на 

пошти, препорученом пошиљком. 
 
 

Члан 10. 

Пријава из члана 8. и члана 9. овог Правилника подноси се на обрасцу: „Пријава за 

коришћење подстицаја за подршку инвестиција у пољопривредној производњи“, који се 
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налази на сајту општине Жабари и у писарници Општинске управе. 

Образац пријаве на конкурс или јавни позив прописује Комисија и мора да садржи: 

 основне податке о подносиоцу пријаве и 

 друге податке и документа, који су наведени у конкурсу или јавном позиву. 

Документа која се достављају уз образац пријаве за коришћење подстицаја морају да 

гласе на подносиоца пријаве. 

Приликом расписивања конкурса Комисија утврђује  која   документа   морају   бити   

приложена у оригиналу или овереној фотокопији, а која у фотокопији. 

Уколико се документа предају у фотокопији подносилац је дужан да, по захтеву 

Комисије, исте достави у оригиналу Комисији на увид, што се записнички констатује од 

стране председника или заменика Комисије. 

Пријава по конкурсу или јавном позиву мора да буде потписана од стране подносиоца 

или овлашћеног лица подносиоца. 
 

Члан 11. 

Комисија ће одбацити следеће пријаве: 

− неблаговремене и непотпуне пријаве, 

− пријаве упућене факсом или електронском поштом, 

− пријаве чији подносилац или члан породичног домаћинства, није извршио своје 

досадашње обавезе према општини Жабари из предходног периода, а у вези пројеката у 

пољопривреди које је општине Жабари финансирао односно суфинансирао. 
 

Члан 12. 

Комисија  може  да  предложи   Општинском   већу  да се обављање одређених послова 

везаних за спровођење конкурса за доделу средстава, може поверити удружењима, пословним 

банкама или другим институцијама, под условом да исти учествују са делом сопствених 

средстава. 
 

Члан 13. 

Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овим правилником, имају 

корисници у складу са Законом. 

Право на коришћење подстицаја немају чланови Комисије, нити чланови њихових 

породичних домаћинстава. 

Правним лицима може се доделити највише 20% од укупно опредељених средстава. 
 
 

Члан 14. 

Корисници средстава остварују право на подстицаје под следећим условима: 

 да су уписани у одговарајући Регистар надлежног органа, које се налази у активном 

статусу, 

 да је место пребивалишта или седишта на територији општине Жабари; 

 да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према општини Жабари, из  

области  пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита, 

 да   се   средства   наменски    користе    и не отуђују, нити дају другом лицу на 

коришћење, у периоду од 5 (пет) године, од дана добијања средстава, 

 да су за одобрена средства у предходној години, достављен извештај буџетском 

инспектору о наменском коришћењу истих, за програме којима се по конкурсу то захтева. 
 

Члан 15. 

Отварање пријава по конкурсу или јавном позиву врши Комисија, као и њихову обраду 

провером података из приложене документације и службених евиденција. 

Комисија разматра пријаве на основу критеријума утврђених у конкурсу или јавном 
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позиву и саставља предлог ранг-листе, у којој предлаже будуће кориснике и износ средстава 

Буџета општине Жабари, који ће им бити додељен на коришћење. 

Предлог ранг-листе се објављује званично на огласној табли Општинске управе 

општине Жабари  као и на сајту општине Жабари . 

На предлог ранг-листе учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од 

дана објављивања. Приговор се подноси Комисији у писаној форми непосредно на писарници 

Општинске управе општине Жабари, улица Кнеза Милоша  бр. 103 или на пошти, 

препорученом пошиљком. 

О изјављеним приговорима одлучује Комисија. 

Комисија саставља предлог коначне ранг-листе и доставља је Општинском већу на 

утврђивање. 

Уколико број пријава за подстицаје и висина тражених средстава, не прелази износ 

опредељених средстава, предлог ранг-листе се неће објављивати, у смислу става 3 овог члана; 
 

Члан 16. 

Општинско веће утврђује коначну ранг-листу будућих корисника и износ средстава који 

им се додељује, након чега председник општине Жабари закључују појединачне уговоре или 

доноси појединачна решења са корисницима подстицаја о исплати. 

Основ за исплату средстава је Уговор или појединачно решење. 
 
 

Члан 17. 

Висина подстицаја се утврђују у складу са законом којим се уређују подстицаји у 

пољопривреди и руралном развоју, односно Програмом којим се уређује расподела подстицаја 

у пољопривреди и руралном развоју општине Жабари. 

Ако је по јавном позиву, поднето више пријава, при  исплати  предност  има  лице  које  

није  добило подстицаје  у  предходној  години  и  према  условима конкурса. 

У односу на основу остала пријављена лица, која нису обухваћена ставом 2. овог члана, 

предност имају корисници, који уложе више средстава као сопствено учешће. 
 

 

Члан 18. 

Корисници средстава, подстицаја или дотације, подносе извештај о реализацији 

програма Општинској управи, односно буџетском инспектору. Извештај садржи податке о 

степену реализације програма и утрошеним средствима. 

По завршетку програма, корисник средстава доставља завршни извештај Комисији 

најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину, у зависности од услова конкурса. 
 

Члан 19. 

Изузетно, Комисија може предложити Општинском већу, да се oдобри расписивање 

конкурса или јавног позива за друга лица и организације, која се баве развојем пољопривреде 

и села и која су од посебног значаја за унапређивање и развој села на територији општине 

Жабари, да им се на име подстицаја из средстава Буџета општине Жабари, одобре средства за 

финансирање њихових програма и активности везаних за пољопривреду и рурални развој, а 

према Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја. 

Поступак конкурса и јавног позива за лица из претходног става спроводи се у свему 

према одрадбама овог Правилника. 
 

Члан 20. 

Корисник подстицаја дужан је да наменски користи средства подстицаја. 

Корисник подстицаја дужан је да врати износ средстава које је примио на основу 
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нетачно приказаних података или које је ненаменски користио, увећан за износ законске 

затезне камата, почев од дана пријема средстава до коначног враћања, у року од 30 дана од 

дана коначности решења којим се утврђује обавеза корисника подстицаја да изврши повраћај 

новчаних средстава. 

Корисник подстицаја дужан је да чува документацију која се односи на остваривање 

права на подстицаје најмање пет година од дана њихове наплате. 
 
 

Члан 21. 

Комисија води Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у који се 

уписују подаци о врсти и висини оставарених подстицаја, по кориснику подстицаја у 

електронском облику. 
 

Члан 22. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије, вршиће Одељење 

за привреду,урбанизам и друштвене делатности. 

Стручне финансијске  послове Комисије вршиће Одељење за буџет и финансије, а за 

свој рад одговара наредбодавцу. 
 
 

                          Члан 23. 

Чланови Комисије имају право на накнаду за обављање дужности утврђену одлуком 

Скупштине општине Жабари о коефицијентима за обрачун и исплату плата,за 

изабрана,именована и постављена лица општине Жабари и Скупштине општине 

Жабари(,,Службени гласник општине Жабари бр,”13/2016). 

 
 

Члан 24. 

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

општине Жабари“. 

. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 
 

Број:02-22/2016-03 

Датум: 29.12.2016. године 

ЖАБАРИ                 

 

 

                                     

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

                   Јован Лукић, с.р. 
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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 21/2016), 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),  

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

намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени 

гласник РС”, број 88/2016), члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“, 

бр. 129/07 и 83/2014), члана 26. став 3. Статута Општине Жабари („Сл. гласник Општине 

Жабари“ број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), Општинске веће, на предлог 

начелника Општинске управе општине Жабари,  дана 29.12.2016. године, усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Члан 1. 

           У члану 4. Табела „Службеници извршиоци“ у првом реду колоне „Број радних места“ 

мења се број „8“ и гласи „10“, у другом реду мења се број „21“ и гласи „19“. 

           У члану 4. Табела „Службеници извршиоци“ у првом реду колоне „Број службеника“ 

мења се број „8“ и гласи „10“, у другом реду мења се број „21“ и гласи „19“. 

 

                                                                Члан 2. 

         У члану 22. Табела „Службеници извршиоци“ у првом реду колоне „Број радних места“ 

мења се број „8“ и гласи „10“, у другом реду мења се број „20“ и гласи „18“. 

        У члану 22. Табела „Службеници извршиоци“ у првом реду колоне „Број службеника“ 

мења се број „8“ и гласи „10“, у другом реду мења се број „20“ и гласи „18“. 

 

 

                                                                 Члан 3. 

У члану 23. „6.1.1. Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности“, „6.1.1.2. Група 

за инвестиције и инфраструктуру“, радно место „13. Послови праћења стања стамбеног 

простора и послови извршења у области урбанизма, грађевинарства и стамбено-комуналним 

делатностима“, после реченице: „Обавља и друге послове по налогу начелника општинске 

управе, руководиоца одељења и координатора групе.“ додаје се нови пасус који гласи: 

„Услови: стечено средње образовање друштвеног или природног смера у четворогодишњем 

трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, 

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

 

 

Члан 4. 

У члану 23. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије“, радно место „16. Послови 

рачуноводства“, у делу „Звање“ испред речи „саветник“ додаје се реч: „самостални“. 

             У члану 23. Радно место „16. Послови рачуноводства“, у делу „Опис послова“ после 

речи „..по закљученим уговорима“ додају се нове речи:  

„припрема периодичне, годишње и друге извештаје (тромесечни обрачун и завршни рачун); 

води помоћне књиге основних средстава и аналитичку евиденцију основних средстава; врши 

ревалоризацију уговорних обавеза и обрачун амортизације и ревалоризације основних 

средстава;  води задужење и раздужење корисника по реверсима; врши усклађивање стања 

имовине са стварним стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и 
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отпис основних средстава; припрема потребну документацију и врши обрачун зарада, 

превоза, накнада, отпремнина и других личних примања у одсуству службеника који обавља 

послове обрачуна плата, накнада и других личних прихода и послова благајне.“. 

 

Члан 5. 

У члану 23. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије“, радно место „17. Књиговођа и 

послови праћења стања у области културе и јавног информисања“, после речи: “послове 

контирања и вођење” додају се речи: “главне и”. 

У члану 23. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије“, радно место „17. Књиговођа и 

послови праћења стања у области културе и јавног информисања“, бришу се речи: „припрема 

периодичне, годишње и друге извештаје;“. 

 

 

Члан 6. 

У члану 23. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије“, радно место „19. Послови 

планирања и извршења трезора месних заједница и материјално-финансијско књиговодство 

основних средстава“ бришу се речи: „основних средстава“ из назива радног места. 

 У делу „Опис посла“ напред наведеног радног места бришу се речи: „Води помоћне 

књиге основних средстава и аналитичку евиденцију основних средстава; врши ревалоризацију 

уговорних обавеза и обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава;  води 

задужење и раздужење корисника по реверсима; врши усклађивање стања имовине са 

стварним стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис 

основних средстава;“. 

 

Члан 7. 

            У члану 23. „6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове“, 

радно место „37. Управљање људским ресурсима и послови  радних односа запослених“, у 

делу „Звање“ испред речи „саветник“ додаје се реч: „самостални“. 

 

Члан 8. 

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

гласнику општине Жабари“.  

 

Република Србија 

Oпштина Жабари 

Општинско веће 

Број: 110-10/2016-03 

Датум: 29.12.2016. године 

                               ОПШТИНКО ВЕЋЕ 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                Јован Лукић, с.р. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

   На основу члана 58. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник општине Жабари“, број 21/2016) радна 

места и њихово разврставање по звањима уређују се Правилником. 

              На основу члана става 2. истог члана Закона Правилником се утврђују описи радних 

места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно 

место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном 

месту. 

              На основу члана 58. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, у јединици локалне самоуправе, односно градској општини, 

Правилник усваја Веће. Правилник обухвата радна места и њихово разврставање у органима, 

стручним службама и посебним организацијама из члана 1. овог закона. 

              Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама општине Жабари, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине Жабари” због нарочите хитности.  

                               

                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                        ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                  Небојша Миловановић, с.р. 
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