
Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини пакета штампаних 

уџбеника за први разред за ученике основних школа у Жабарима за школску 2022/2023. 

годину 

 

На основу одредби члана 15. став 1 тачка 4. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари ”, бр. 1/2019), Одлуке о буџету општине  Жабари за  2022. годину („Службени 

гласник општине Жабари“ бр. 22/2021,1/2022 и 9/2022) и и Закључка општинског већа општине 

Жабари број 553-39/2022-01 од 08.09.2022. године, 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за доделу бесповратних новчаних средстава у висини пакета штампаних уџбеника за први 

разред  за ученике основних школа на територији општине Жабари за школску 2022/2023. 

годину 

 

Бесповратна средства из овог јавног позива намењена су за куповину, односно покриће трошкова 

већ купљених штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа на територији 

општине Жабари, за школску 2022/2023. годину,. 

Одобрена средства се додељују једнократно и биће уплаћена сваком појединачном подносиоцу 

благовремене и потпуне пријаве на јавни позив на текући рачун назначен у пријави подносиоца. 

Износ бесповратних средстава за исплату по појединачно упућеној пријави на јавни позив биће 

формиран на основу података о изабраним уџбеницима достављених Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја од стране основних школа, у складу са чланом 34. Закона о 

уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/2018), и цена достављених у понуди сваког 

изабраног издавача. 

У складу са чланом 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/2018), основне 

школе из каталога уџбеника, претходно објављеном на страници Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја, бирају уџбеник за сваки предмет у сваком разреду и о томе извештавају 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овим чланом прописано је да се у свим 

одељењима истог разреда, исте основне школе, за исти предмет по правилу користи исти уџбеник 

једног издавача.  

Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава имају сви 

родитељи, односно други законски заступници деце уписане у први разред основних школа 

за школску 2022/2023. годину на територији општине Жабари, осим ученика који су добили 

бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Пријављивање на јавни позив је добровољно, а износ који добија свако ко поднесе благовремену 

и потпуну пријаву на јавни позив зависи од основне школе у коју је уписано дете подносиоца 

пријаве за школску 2022/2023. годину, односно које је издаваче за штампане уџбенике та школа 

одабрала за први разред. Средства ће бити исплаћивана свима који поднесу благовремену и 

потпуну пријаву на јавни позив, било да су купили или тек купују наведене штампане уџбенике. 

Одлуком о буџету општине Жабари за 2022. годину („Службени гласник општине Жабари“ бр. 

22/2021,1/2022 и 9/2022), обезбеђена су средства за доделу бесповратних новчаних средстава у 

висини пакета штампаних уџбеника за први разред  за ученике основних школа: 



ПРОГРАМ 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност– Подршка деци и породици 

са децом; Функционална класификација: 040, Породица и деца; Економска класификација: 4727 

– Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт; Позиција: 47.3. 

 

Потребна документација за пријаву на јавни позив 

Исправно попуњен и потписан образац Пријаве на јавни позив са траженим прилозима подноси 

се непосредно у писаном облику на адресу општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари 

или путем поште. 

Уз пријаву се прилаже документација: 

1.    копија очитане, чиповане личне карте родитеља, односно законског заступника; фотокопија 

личне карте родитеља, односно законског заступника, уколико лична карта није чипована;  

2.    копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника; 

3.    потврда основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2022/23. години 

похађа први разред, као и да није добило бесплатне уџбенике по програму Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја за школску 2022/23. годину; 

4.    изјава о обради података о личности. 

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријаве 

Образац пријаве за јавни позив, упутство за попуњавање пријаве са списком тражених прилога 

за јавни позив и обавештење/изјава о обради података о личности преузимаће се почев од 09. 

септембра 2022. године на сајту општине Жабари, на адреси: www.zabari.org.rs, у рубрици 

„Конкурси/Јавни позиви”. 

Пријаве на јавни позив у писаном облику на обрасцу пријаве достављају се на адресу: Oпштина 

Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  путем поште или путем писарнице. 

 

Рок за пријављивање на јавни позив је од 09. септембра до 14. октобра 2022. године. 

 

Oбавештења о јавном позиву се могу добити на број телефона: 012/ 250-130.  

Сву потребну документацију (упутство, обрасце, обавештење/изјаве о обради података, текст 

конкурса) можете погледати/преузети на сајту општине Жабари, на адреси: www.zabari.org.rs, у 

рубрици „Конкурси/Јавни позиви”.  

 

Број: 553-40/2022-01 

Датум: 09.09.2022. године 

           ЖАБАРИ                                                                    

                                                                                              Председник општине Жабари 

                                                                                                             Јован Лукић,с.р 
                                                                                   


