РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ: 02-9/2020-III
ДАНА: 14.02.2019.
ЖАБАЉ, Н. Тесле 45
Тел. 021 210 22 75
Е-пошта: nacelnik.zabalj@gmail.com

На основу члана 57. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 81. Статута
општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 4/2019) и члана 27. став 2. Одлуке о
Општинској управи општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 27/2017), а на
основу достављених извештаја рада одељења Општинске управе, начелник Општинске управе
подноси Општинском већу и Скупштини општине:

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I.УВОД
Општинска управа је један од четири органа општине Жабаљ, образована за вршење
управних послова у оквиру права и дужности Општине, стручних и административнотехничких послова за потребе Скупштне општине, председника Општине и Општинског већа.
У члану 52. Закона о локалној самоуправи и члану 77. Статута општине Жабаљ
утврђени су послови Општинске управе:
1. припрема одлуке и друге опште и појединачне акте које доноси Скупштина
општине, председник Општине и Општинско веће;
2. извршава одлуке, друге опште и појединачне акте Скупштине општине,
председника Општине и Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
привредних друштава, предузећа, установа и других организација у управним
стварима из надлежности Општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
7. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине
општине, председника Општине и Општинског већа;
8. пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и
финансијско-материјалних послова;
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9. стара се о организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији
Општине; израђује процену угрожености Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама и План заштите од удеса; израђује План заштите од поплава за
територију Општине; израђује План одбране и усклађује га са насталим променама
и потребама и израђује дугорочни план развоја система заштите и спасавања на
територији Општине;
10. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и
поверених послова, председнику Општине, Скупштини општине и Општинском
већу, по потреби, а најмање једном годишње.
У складу са чланом 53. Закона о локалној самоуправи Општинска управа образована је
као јединствени орган, а чланом 15. Одлуке о Општинској управи општине Жабаљ образоване
су следеће унутрашње организационе јединице:
У Општинској управи образују се следећа одељења:
1. Одељење за општу управу и друштвене делатности,
2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај,
3. Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
4. Одељење за локални економски развој и привреду,
5. Одељење за инспекцијске послове,
6. Одељење за финансије и буџет,
7. Одељење за локалну пореску администрацију,
8. Одељење за заједничке стручне послове,
9. Одељење за помоћно-техничке послове.
На основу члана 6. став 2. Правилника 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, 17а/2019, 25/2019 и 28/2019) у појединим одељењима образоване су групе, и
то:
У Одељењу за општу управу и друштвене делатности образују се:
- Група за општу управу,
- Група за друштвене делатности;
У Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај образује се:
- Група за урбанизам и озакоњење објеката;
У Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
образује се:
- Група за имовинске и стамбено-комуналне послове;
У Одељењу за локални економски развој и привреду образује се:
- Група за локални економски развој;
У Одељењу за инспекцијске послове образују се:
- Група за послове комуналне инспекције и
- Група за послове грађевинске инспекције;
У Одељењу за локалну пореску администрацију образује се:
- Група за пореско рачуноводство;
У Одељењу за заједничке стручне послове образују се:
- Група за управљање људским ресурсима и
- Група за јавне набавке.
Према одредбама члана 3. обједињеног Правилника 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, 17а/2019,
25/2019 и 28/2019) систематизовано је укупно 89 радно место за 104 лица (запослени и
функционери), од којих:
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- 79 радно место за 78 запослена на неодређено време у Општинској управи и
- 10 радних места за 10 лица (запослени и функционери) на одређено време.
Према подацима надлежних служби Општинске управе на дан 31.12.2019.
године у Општинској управи запослено је укупно на неодређено време 83 лице, и то:
-65 службеника,
-13 намештеника.
- 5 запослених којима мирују права из радног односа
Поред наведних запослених напомиње се да је шест (6) запослених у
Општинској управи је распоређено на систематизованим пословима на одређено време
и седам (7) лица ангажовано је по основу уговора о привременим и повременим
пословима, и један (1) запослени је ангажован по уговору о делу.

II. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА ПО ОДЕЉЕЊИМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1. ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ И МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА

a) Пријемна канцеларија
Жабаљ

Број
заведених
предмета

Број
одштампан
их омота

1.599

3.929

Број
примљених
налога за
плаћање

Обичне
пошиљке

5.922

631

Препоручен
е пошиљке

10.841

Пошиљке
путем
достављач
а
3.168

Трошкови

Такса

Поштарине

постерминал

динара
428.646,20

277.085,00

б) Месне канцеларије

Место

Број предмета
скраћени
деловодник

ЖАБАЉ

-

ЧУРУГ

0
27

ГОСПОЂИНЦИ

Број
предмета
матични
деловодник

Наплаћена
ОА такса

Наплаћена
ОА такса

уверења

изводи из
МК

Обичне
пошиљке

Трошкови
поштарине
динара

10.900,00

19.200,00

-

-

265

13.700,00

33.650,00

495

16.788,00

83

0

0

100

3.034,00
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ЂУРЂЕВО
УКУПНО

-

131

0

0

0

0

27

479

24.600,00

52.850,00

595

19.822,00

в) преглед издатих уверења

Место
ЖАБАЉ
ЧУРУГ
ГОСПОЂИНЦИ
ЂУРЂЕВО
УКУПНО

Уверење просек
примања
220
28
12
0
260

Уверење о
издржавању
6
0
0
0
6

Уверење за кориснике дечијег
додатка
11
0
0
0
11

г) преглед заведених предмета у писарници

Класификациони
број
011
013
014
016
02
020
021
022

023
03
031
035
037
038

Oпис
Доношење и објављивање прописа
Опште о изборима
Референдуми
Опште о јавној управи и јавним службама
Организација органа власти, установа,предузећа,и других
организација и удружења
Органи власти
Управни и правосудни и правосудно управни органи и
организације
Установе и друге организације за делатности у области
образовања, науке,културе, заштите здравља, социјалне
заштите и других јавних служби
Предузећа и друго
Организације управног пословања и опште о управном
пословању
Канцеларијско пословање
Овере- потписи, преписи, рукописи
Пријем странака и давање информација
Надзор над управним пословањем
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Број предмета
3
3
1
3
155
5
3
98

88
2
20
1
23
5

05
052
053
06
07
070
09
11
110
111
112
114
118
119
12
121
123
130
131
15
152
16
17
183
184
20
201
202
203
205
217
3
310
312
313
32
320
323
325
330
332
34
344
345
35
350
351
352
353
354
355

Статистика
Друштвена статистика
Привредна статистика
Састанци, седнице,конференције и зборови
Опште о представкама, притужбама и поступак
Представке и притужбе на рад органа управе
Информатика
Радни односи
Статути, правилници и други општи акти
Конкурси и огласи за послове односно радне задатке
Заснивање радног односа и кретање у служби
Накнаде радника на терет материјалних трођшкова пословања
Престанак радног односа
Кадровска питања и евиденција кадрова
Плате и унутрашња расподела личних доходака
Плате у држаним органима
Накнада и расподела средстава фонда заједничке потрошње
Радно време
Одмори
Образовање, стручно оспособљавање и стручно усавршавање
радника
Стручни испити
Заштита на раду
Одликовања
Додатак на децу
Специјално осигурање посебних категорија осигураника
Грађанска стања и евиденције
Лична имена
Закључење брака
Смрти
Личне карте, пријављивање пребивалишта и боравка
Противпожарна заштита и елементарне непогоде
Привреда
Рударство
Електрификација
Занатство
Пољопривреда, шумарство, ветеринарство, лов и риболов,
водоптивреда
Пољопривреда
Ветеринарство
Водопривреда
Трговина
Угоститељство и туризам
Саобраћај и везе
Друмски саобраћај
ПТТ саобраћај, радио и телевизија
Урбанизам, грађевински и комунални предмети
Урбанизам
Грађевински предмети
Комунални предмети
Локације
Грађевинска инспекција
Комунална инспекција
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1
11
1
181
4
1
2
2
5
12
53
17
11
13
1
23
19
5
3
1
2
4
1
27
1
65
17
7
2
2
20
2
1
2
8
1
320
1
2
2
5
103
70
1
102
73
74
66
151
62
1

36
360
361
40
400
401
404
415
417
42
43
433
434
435
436
451
46
463
464
465
47
5
50
501
51
53
553
560
580
586
60
61
614
63
633
66
67
90
82

Стамбени предмети
Станарско право,станарине,закупи и службени станови
Пословне просторије
Буџетско и финансијско пословање
Буџети,финансијски планови и фондови, завршни рачуни и
ребалански
Извршења буџета,финансијских планова и фондова
Управљање имовином
Фондови предузећа и других организација
Завршни рачуни, периодични обрачуни, контни планови и
друго
Кредити и банкарски систем, осигурање и лутрија
Порези и доприноси, таксе и накнаде
Наплата и повраћај пореза
Таксе
Пореско књиговодство и анализе
Порез на имовину
Финансирање школства, науке и културе
Имовинско-правни предмети
Стицање власништва на друштвеној својини, напуштање
својине, право на грађевинском земљишту
Уговорни промет земљиштем и зградама
Експропријација, административни пренос
Надзор над финансијским пословањем
Здравље и социјално старање
Опште о здрављу
Заштита и унапређивање човекове средине
Превентивна и куративна здравствена делатност
Санитарна инспекција и други облици здравственог надзора
Новчане помоћи
Заштита омладине и породице
Инвалидска својства и инвалидски додаци
Заштита бораца
Предшколско васпитање
Школство
Просветна инспекција
Библиотеке,архиви,музеји,галерије,изложбе и заштита
споменика културе
Заштита споменика културе
Физичка култура, спорт и шах
Стипендије
Националне мањине
Цивилна заштита

УКУПНО
редн
и
број
1
2

врста предмета
бели вануправни предмети

14
14
7
88
173
578
254
189
15
1
8
34
13
1
27
40
182
3
2
8
22
2
9
124
3
2
3
73
74
13
2
3
30
2
1
1
1
8
24
4.018

број предмета/број
попису аката
предмети
предмети у попису
аката

6

предмета

3.536
8.318

у пренето
из
предходне
године
0
0

укупно
3.536
8.318

црвени првостепени управни предмети
предмети
по
захтеву
4
предмети у попису
странака
аката
5
жути првостепени предмети предмети
по службеној дужности
6
предмети у попису
аката
7
плави другостепени управни предмети
предмети по жалби
предмети
УКУПНО
предмети у попису
аката
УКУПНО
3

271

9

280

1.689

0

1.689

128

0

128

12.384

0

12.384

3

0

3

3.938

9

3.947

3.139

0

3.139

33.406

9

33.424

2. МАТИЧАРИ
а) Матичне књиге

број уписа у МК

број извода из МК

МКР

МКВ

МКУ

МКР

МКВ

МКУ

Иностр

број
уверења
сл. брачно

25
8
11
10
54

70
40
16
10
136

93
96
34
28
251

1325
789
0
675
2.789

302
206
0
168
676

394
382
0
207
983

115
128
0
77
320

10
3
0
0
13

место
ЖАБАЉ
ЧУРУГ
ЂУРЂЕВО
ГОСПОЂИ
УКУПНО:
б) Држављанство

место
ЖАБАЉ
ЧУРУГ
ЂУРЂЕВО
ГОСПОЂИНЦИ
УКУПНО

број уверења
610
449
0
341
1.400

упис у МКР
15
0
2
2
17

извештаји стат.
188
144
61

извештаји бир. списак
93
115
50

48
441

36
294

в) Венчања
Место

у радно
време

ЖАБАЉ
ЧУРУГ

18
1

ван
радног викендом
врем радним
данима
4
39
5
25

7

у службеним
просторијама
42
26

ван
службених
просторија
19
5

наплаћено
таксе
динара
152.000,00
40.000,00

ЂУРЂЕВО
ГОСПОЂИНЦИ
УКУПНО

2
0
21

2
0
11

7
8
79

10
8
86

1
25

МКР

МКВ

МКУ

25
8
11
10
54

70
40
16
10
136

93
96
34
28
251

Изводи
из МК
2.021
1.505
1.127
4.653

8.000,00
200.000,00

г) Компјутерски унос података

Место
ЖАБАЉ
ЧУРУГ
ЂУРЂЕВО
ГОСПОЂИНЦИ
УКУПНО

Уверења
о држав.
610
449
341
1.400

3. ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ

Редни

Назив

број поднетих
захтева

број донетих
решења

број жалби

1.

регресирање трошкова превоза ученика

140

140

0

2.

регресирање трошкова превоза студената

40

40

0

3.

општински родитељски додатак

220

220

0

4.

регресирање трошкова боравка

122

122

0

5.

регресирање трошкова ужине

109

109

0

6.

остваривање права на дечији додатак

563

560+40+222

4

број

=822
7.

остваривање права на родитељски додатак
мајке

268

6+131+192
=329

8.

остваривање права на накнаду зараде за
време породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета

8

148

133+43+21
=197

1

9.

остваривање права на новчану помоћ за
незапослене мајке за треће дете и четврто
дете АПВ

18

13

10.

накнада за незапослене труднице

22

22

0

4. ГРАЂАНСКА СТАЊА

Редни
број

Назив

1.

грађанска стања

поднети
захтеви

број
донетих
решења

број
жалби

26

26

0

поднети
захтеви

број
донетих
решења

жалби

5. БОРАЧО –ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Редни
број

Назив

број

1.

лична иналиднина

28

28

0

2.

признавање права на породичну инвалиднину

14

14

0

3.

признавање права на месечно новчано примање

45

45

0

6. БИРАЧКИ СПИСАК

а) Јединствени бирачки списак

Редни

Назив

број решења

9

број жалби

број
1.

Упис по основу стицања пунолетства

350

0

2.

Упис по основу пријаве пребивалишта

228

0

3.

Промена личних података

2786

0

4.

Промена адреса пребивалишта

516

0

5.

Брисање по основу отпуста из држављанства

11

0

6.

Брисање по основу одјаве пребивалишта

291

0

Брисање по основу дуплог уписа

11

0

Брисање по основу одузимања пословне
способности

4

0

Брисање по службеној дужности

177

0

Брисање по основу смрти

435

0

4.805

0

Назив

број решења

број жалби

1.

Упис – лични захтев

4

0

2.

Упис по службеној дужности

3

0

3.

Промена личних података

5

0

4.

Промена адреса пребивалишта

4

0

5.

Брисање - одјава

17

0

6.

Брисање – лични захтев

1

0

7.

Брисање по основу смрти

11

0

45

0

7.

УКУПНО

б) Посебан бирачки списак

Редни
број

УКУПНО

10

7. АУТО –ТАКСИ ПРЕВОЗ

Редни
број

Назив

1.

издавање уверења о испуњености услова за
обављањеауто-такси превоза

поднети
захтеви

број
донетих
решења

број
жалби

7

7

0

поднети
захтеви

број
донетих
решења

број
жалби

8. ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНИ КУПЦИ
Редни
број

Назив

1.

Решења о стицању енергетски заштићеног купца –
корисници са ниским примањима

3

3

0

2.

Решења о стицању енергетски заштићеног купца –
корисници дечијег додатка

74

74

0

3.

Решења о стицању енергетски заштићеног купца –
корисници социјалне помоћи

136

136

0

213

213

0

УКУПНО

9. АРХИВА
Архивска књига је уредно вођена и решени предмети који су достављени архивару су
смештени у архиву.
Урађен је препис архивске књиге за 2018. годину и предлог за излучивање безвредног
регистратурског материјала завршно са 2016. годином.
Предмети којима је истекао рок чување су припремљени за излучивање, пипремљен је
записник о излучивању и донето решење о излучивању.
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У току године рађени су тромесечни извештаји о кретању управних предмета за 2019. годину и
састављен је годишњи извештај за 2018. годину.

Редни број

Назив
Скупштина општине
Општинско веће
Општинске управе
Председник општине
Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај
Одељење за локални економски развој и привреду
Одељење за заједничке стручне послове
Одељење за општу управу и друштвене делатности
Одељење за финансије и буџет
Одељење за локалну пореску администрацију
Одељење за инспекцијске послове
Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УКУПНО

број архивираних
предмета
99
522
277
6
106
299
34
82
0
64
14
108

1.611

Напомена: У 2019. години архивирани су и предмети који су заведени ранијих година, али
програм не броји те предмете па они нису приказани у броју архивираних предмета.

У 2019. години издато је на реверс и на увид 133 предмета из архиве.

10. ПОВЕРЕНИК ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Редни број
1
2
УКУПНО

Назив
Уверења о статуси избеглице
Решења о престанку статуса

број предмета
51
5
56

11. КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,
СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ

број жалби
0
0
0

ЗДРАВСТВЕНЕ

И

Након усвајања Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету,
ученику и одраслом („Службени гласник РС“ број 80/2018) начелник Општинске управе дана
29.03.2019. године донео је Решење о образовању интерресорне комисије за процену потреба
детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за
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територију општине Жабаљ. Овим решењем је измењен састав Интерресорне комисије која у
свом саставу има четири стална члана и једног повременог члана који се одређује за свако дете.
Руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности обавља послове координатора
Интерресорне комисије.

Редни

Назив

број

Иницијатива Комисије за процену
потреба за пружање додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке
детету/ученику

1.

број
иницијатива

број
мишљења

број
допуњених
и
измењених
мишљења

73

37

42

12. САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
У току 2019. године поднете су три усмене пријаве Саветнику. Саветник је у сарадњи са
лекарима у Дом здрављу Жабаљ решио проблеме корисника здравствених услуга, те није
покренут поступак. Пацијенти често контактирају Саветника за заштиту права пацијената ради
упознавања са одређеним правима која могу да остваре у оквиру здравствене заштите и ради
добијања потребних информација везано за лекарске прегледе.

13. САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ
У току 2019. године одржане су две седнице Савета на којим је донето мишњење о Плану
јавног здравља општине Жабаљ за период 2020-2025. године и припремљена документација за
јавну расправу.
Руководилац Одељења је секретар Савета.

14. ОДЛУКЕ И ДРУГА АКТА
Руководилац Одељења је припремио следеће
1. нацрте Одлука:
-

Одлуку о регресирању трошкова боравка и ужине деце,
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама,
Одлуку о престанку обављања фармацеутско здравствене делатности,
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- Одлуку о доношењу плана јавног здравља општине Жабаљ за период 2020-2025. године
2. пречишћене текстове Одлука:
-

Одлуке о социјалној заштити,

-

Одлуке о новчаној помоћи породици са децом,

Руководилац Одељења је обрадио и припремио и друга акта:
-

-

Предлог Закључка Општинског већа о усвајању Извештаја о раду Средње школе
Основних школа и Предшколских установа за школску 2018/2019. годину.
Нацрт Закључка Скупштине општине о размартању Извештај о раду Средње школе
Средње школе Основних школа и Предшколских установа за школску за школску
2018/2019 годину
Предлог Закључка Општинског већа о давању сагласности на Годишњи план рада
Средње школе, Основних школа и Предшколске установе за школску 2019/2020 годину,
Нацрт решења Скупштине општине о давању сагласност на Годишњи план рада Средње
школе, Основних школа и Предшколске установе за школску 2019/2020 годину,
Обрада предмета- Годишњег програма рада и извештаја о раду Канцеларије за
инклузију Рома општине Жабаљ
Предлог решења Председника општине о утврђивању висине једнократне новчане
помоћи за незапослене труднице,
Предлог решења Председника општине о утврђивању висине једнократне новчане
помоћи за свако новорођенче,
Предлог решења Председника општине о утврђивању висине једнократне новчане
помоћи за прво рођену бебу,
Предлог решења Председника општине о утврђивању висине регреса за финансирање
превоза ученика и студената,
Предлог решења Председника општине о повећању броја деце у васпитним групама у
Предшколским установама,
сва решења Начелника општинске управе у вези овлашћења за решавање у управним
стварима и овлашћења за печате,
решења Начелника општинске управе у вези пописа аката и o oдређивању система
вођења oсновне евиденције

Руководилац Одељења је учествовао у изради Локалног антикорупцијског плана и у припреми
Мапа пословног процеса Одељења у вези са финансијским управљањем и контролом

15. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА

Проблеми у раду Одељења настају у току одсуства запослених због боловања или коришћења
годишњих одмора. У том периоду поједини запослени морају да обављају више послова.
Матичар матичног подручја Ђурђево је на породиљском одсуству од априла 2019. године.
Матичар матичног подручја Госпођинци два дана недељно (понедељак и четвртак) ради у
Жабљу, два дана недељно (средом и петком) ради у Месној канцеларији у Госпођинцима и
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један дан недељно (уторком) ради у Месној канцеларији у Ђурђеву. Матичар матичног
пордучја Чуруг обавља свечаности закључења брака и за матично подручје Ђурђево.
Од маја 2019. у Одељењу је распоређен запослени на привременим и повременим пословима
који ради на пословима друштвене бриге о деци на решавању захтева за родитељски и дечији
додатак. Од распоређивања запосленог на наведене послове смањен је број заосталих предмета
из ранијег периода и кашњење од шест месеци у решавању захтева.
Поред одсуства запослених проблем представља рачунарска опрема која се често квари и лоше
инсталације струје због чега често долази до нестанка струје што додатно утиче на рачунарску
опрему.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ОЗАКОЊЕЊЕ И САОБРАЋАЈ
Извештај за 2019. годину је базиран на рад у оквиру Одељења за урбанизам, грађевинарство,
озакоњење и саобраћај (у даљем тексту: Одељење). Опис послова одељења је утврђено
Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској управи,
скупштини општине и општинском правобранилаштву ("Службени лист општине Жабаљ", бр.
18/2018 – пречишћен текст, 29/2018, 5/2019, 6/2019, 10/2019, 14/2019, 17а/2019, 25/2019 и
28/2019 – у даљем тексту „Правилник“).
Према овом правилнику у Одељењу је систематизовано 7 радних места:
1. Руководилац одељења – 1 службеник
2. Стручно-технички послови из области друмског саобраћаја – 1 службеник
3. Административно-технички послови – 1 службеник
док посебно формирану Групу за урбанизам и озакоњење објеката чине:
1. Шеф групе за урбанизам и озакоњење објеката – 1 службеник
2. Послови из области грађевинарства и озакоњења – 1 службеник
3. Стручно-технички послови из области урбанизма и грађевинарства – 1 службеник
4. Административно-технички послови у области озакоњења објеката – 1 службеник
У периоду од 01.05. 2019. до 31.12.2019. године радно место Руководилац одељења било је
упражњено.
У току године обим посла био је несразмеран у односу на број запослених у Одељењу.
Радни задаци у 2019. години у оквиру Одељења односили су се на послове у оквиру
обједињене процедуре: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаве
радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената
које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање
локацијских услова.
У току 2019. године Одељење је почело да се обраћа Републичком Геодетском заводу са
захтевом за издавање потврде о видљивости за нелегално изграђених објекта на сеталитском
снимку Републике Србије из 2015. године. Такође је било ангажовано у радној групи за израду
локалног антикорупциског плана Општине Жабаљ, као и у раду на писању процедуре у оквиру
увођењa финансијског управљања и контроле - ФУК.
Од почеката примене Закона о озакоњењу до краје 2019. године Одељење је издало око 500
решења о озакоњењу објеката.

15

У Одељење су од 01.10.2019. године ангажована два лица по основу уговору о привременим и
повременим пословима на спровођењу Закона о озакоњењу објеката.
Одељење је у току године израдило одређени број нацрта одлука из своје надлежности и
учествовало у другим активностима које су упућене Оптинском већу ради утврђивања
предлога одлука, доношења закључака или разматрања. Ради се о следећим предметима:






Нацрт одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места у Општина
Жабаљ;
Нацрт одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта за К.О. Ђурђево;
Нацрт одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта за К.О. Госпођинци;
Нацрт одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта за К.О. Жабаљ;
Нацрт одлуке о правцу пружања државних путева који пролазе кроз насеља на
територији Опшине Жабаљ.

Такође је за одлуке (које су из области урбанизма) Одељење обављала стручне и
административне послове за Комисију за планове.
На наведеним Одлукама су, у зависности од врсте плана, поред Руководиоца одељења, радили
и запослени у оквиру исте.
У току године дошло је до измене одређених прописа:
- Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“број
37/18);
- Правилник о садржини, начину, и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“број 73/19);
- Правилник о поступку спровођења процедуре електронским путем („Сл. гласник
РС“број 68/19).
Запослени су ишли на стручна усавршавања, семинаре и конференције и одржавали, како
усмени тако и писмени контакт са ресорним Министарством и Секретаријатом.
Дилеме су у највећој мери постојале у вези примене прописа за озакоњење нелегално
изграђених објеката, што је допринело интензивној сарадњи са колегама из ресорног
Министарства због недоумица у самом поступку озакоњења.
Озбиљност коју захтева овај део послова у оквиру Одељења, огледа се и у томе што смо сваки
петак у обавези да ресорном Министарству доставимо извештај о броју решених предмета,
броју озакоњених објеката (којих је у једном предмету углавном више јер се предмети воде
према парцелема односно адресама на којим се углавном налазе две или више парцела) као и о
висини наплаћене таксе у протеклих 7 дана.
Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај, на крају 2019. године имало је
укупно 5 запослених, 7 систематизованих радних места и три лица ангажованих по уговору о
привременим и повременим пословима. За побољшање рада овог Одељења неопходно је
обезбедити нову рачунарску опрему као и бољу интернет мрежу. Сарадња међу запосленима и
подршка члана општинског већа за урбанизам су веома добри.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Одлуком о општинској управи општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број
23/2017) je утврђен делокруг рада Одељења за имовинске, стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине (у даљем тексту:Одељење) и то имовински послови, становање,
комуналне делатности, енергетска ефикасност и заштита животне средине.
Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској управи,
скупштине општине и општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“, број 18/2018-пречишћен текст, 29/2018, 5/2019, 6/2019, 20/2019, 14/2019,
17A/2019, 25/2019 и 28/2019) одређено је да се у оквиру Одељења за имовинске, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине ради обављања појединих истих или међусобно
сродних и повезаних послова образује Група за имовинске и стамбено-комуналне послове, и
систематизовано је пет радних места и то: Руководилац Одељења, Послови издавања дозвола у
области заштите животне средине, Шеф Групе за имовинске и стамбено комуналне послове,
Стамбено-комунални послови и Енергетски менаџер. У току извештајног периода била су
стално попуњена само три радна места и то Руководилац одељења, Шеф Групе за имовинске и
стамбено комуналне послове и Стамбено-комунални послови. Радно место Послови издавања
дозвола у области заштите животне средине попуњено је од 29. јуна 2019., а радно место
Енергетски менаџер од 01. августа 2019.
У оквиру Одељења у области имовинско-правних послова вршени су послови на
непосредном примењивању закона, других прописа и општих актата у области коришћења и
располагањa непокретностима у јавној својини Општине и у државној својини Републике
Србије на којима Општина има право коришћења, експропријације, денационализације,
реституције, концесије, стављања хипотеке и установљавања службености на непокретностима
у јавној својини Општине и у државној својини Републике Србије на којима Општина има
право коришћења.
Група за имовинске и стамбено комуналне послове је у току 2019. током целог извештајног
периода, у сарадњи са запосленима у Одељењу
обављала послове на спровођењу
експропријације што је по обиму био најзахтевнији задатак у извештајном периоду. Послови су
везани за експропријацију непокретности – земљишта и непотпуну експропријацију
установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и
одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске. У току
поступка донето је шест решења о експропријацији која су збирна односно обухватала су велик
број парцела и закључено 310 споразума о накнади, што је подразумевало исти број усмених
расправа и свакодневни рад са странкама, због чега је запосленима био одређен рад дужи од
пуног радног времена. Поменути поступак експропријације је успешно завршен без обзира на
низ проблема који су се појавили у току самог поступка као што су нпр. нерешена имовинска
питања власника парцела, немогућност достављања странкама писмена из разних разлога и
проблема које је и сам предлагач експропријације Гастранс доо Нови Сад морао да решава
током поступка.
Поступак уписа јавне својине у складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), односно пријаве
општинске имовине и стицања права јавне својине општине Жабаљ на њој је у завршној фази.
Проверавају се и пријављују у јавну својину Општине Жабаљ, непокретности које до сада
нису евидентиране. Уколико до 31.12.2020. године не буде уписана јавна својина општине
Жабаљ на предметним непокретностима брисаће се и право коришћења општине Жабаљ и
непокретности ће прећи у јавну својину Републике Србије, зато су ови послови узети као
приоритет при планирању и за 2019 и за 2020 годину. Процедура и поступак је поједностављен
у односу на ранији период, а подношење захтева врши се електронским путем.
Паралелно са пословима пријављивања општинске имовине ради стицања права јавне
својине раде се и послови устројавања евиденције о непокретностима у јавној својини општине
Жабаљ. Наиме, обавеза је општине Жабаљ да сваке године Републичкој дирекцији за имовину
доставља у електронском облику податке о стању имовине која је у јавној својини општине
Жабаљ. Општина Жабаљ је у току 2019 набавила програм за управљање јавном имовином и на
крају извештајног периода је започет унос података на којем раде два лица запослена по
уговору о привременим и повременим пословима. Планирано је да се унос података заврши и
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попише општинска имовина на терену у 2020. години и да се сви подаци пренесу у републичку
евиденцију тј регистар непокретности.
На захтев Општинског Већа за стручном обрадом предмета, израђени су предлози
следећих аката: један уговор о коришћењу ствари у јавној својини општине Жабаљ, један
уговор о установљавању права службености, четири уговора о закупу неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у пољопривредне сврхе до
привођења намени, једну брисовну дозволу, четири одлуке о брисању права коришћења, а
поводом разних захтева, које су подносила физичка и правна лица достављен је једанаест
дописа у виду одговора, и решено је тринаест предмета везано за идентификацију имовине
стечајног дужника.
У Одељењу се обављају и послови у вези вођења поступака о претварању права коришћења
и права дугорочног закупа у право својине уз накнаду у складу са Законом о претварању права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду („Сл. гласник РС“,
бр.64/2015). Донето је четири решења о конверзији уз накнаду и два решења о конверзији из
права закупа у право својине. Број предмета у овом периоду није био велики, али ће се свакако
повећати, с обзиром да је у току процедура измене Закона о претварању права коришћења у
право својине на грађевинском земљишту уз накнаду јер се проширује број лица која имају
права на конверзију уз накнаду. О овим пословима се ресорном министарству редовно
достављају извештаји. У Одељењу је у току и решавање предмета по захтевима за утврђивање
земљишта за редовну употребу објекта у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009-испр, 64/2010-одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одл. УС,
50/2013-одл. УС, 98/2013-одл. УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019 и 37/2019-др. закон) .
У извештајном периоду након неколико година застоја наставила је са радом Комисија за
вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта за територију општине
Жабаљ, тако да су обављани стручни послови за потребе ове комисије а резултат је доношење
четири решења у поступку.
Одељење је учествовало у раду великог броја комисија у областима за које је надлежно, и
обављало и административно техничке послове послове као и реализовање одлука за исте и то:
Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини,
Комисије за спровођење поступка oтуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини оппштине Жабаљ, Комисије за спровођење поступка давања у закуп јавног
грађевинског земљишта за постављање привремених монтажних објеката, Koмисије за
спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Жабаљ и др. Осим
у комисијама и радним телима која су директно везана за обављање послова у Одељењу,
запослени су учествовали и увеликом броју радних тела, која су се бавила нпр. јавним
набавкама, издавањем пољопривредног земљишта, годишњим пописом основних средстава,
састављањем нацрта општих аката и др.
У опису послова Одељења јесу и одредбе Закона о становању и одржавању зграда („Сл.
гласник РС“, бр. 104/2016) којима се уређује коришћење и одржавање зграде и заједничких
делова зграде, управљање зградом, коришћење и одржавање посебних делова зграде, поступак
исељења и пресељења, стамбена подршка, одрживи развој становања, регистри и евиденције,
надзор над применом одредаба овог закона и друга питања од значаја за стамбене односе.
Поступајући по одредбама овог закона Одељење је установило процедуре везане за
регистрацију стамбених заједница и остварило добре резултате у овој области. У наведеном
извештајном периоду, извршен је упис десет стамбених заједница, на основу поднетих пријава
професионалних управника именованих у поступцима принудне управе, промена два
управника на основу донетих одлука Скупштина стамбених заједница. Донето је дванаест
решења о упису стамбених заједница у Регистар стамбених заједница односно о регистровању
промене управника
у две
претходно регистроване стамбене заједнице. Из разлога
неодазивања стамбених заједница законској обавези пријављивања стамбених заједница за
упис у регистар стамбених заједница, Одељење је приступило увођењу принудне управе у
стамбене заједнице и у складу са законским овлашћењима обрађено је (и достављено путем
професионалних управника) једанаест решења о увођењу принудне управе у стамбене
заједнице и одређивању професионалних управника у поступцима принудне управе за исте. У
складу са обавезом јединице локалне самоуправе утврђеном Законом о становању и одржавању
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стамбених зграда, ресорном министарству достављен је благовремено извештај о стамбеним
потребама и пројектима стамбене подршке спроведеним у општини Жабаљ у претходној
години.
У оквиру послова везаних за Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/2011, 104/2016 и 95/2018) и општинским одлукама из ове области по поднетим захтевима
правних и физичких лица, у складу са одредбама Одлуке о постављању привремених објеката
на јавним површинама, вођен је поступак, обављана неопходна комуникација са подносиоцима
захтева, обрађени су и прослеђени дописи Одељењу за локалну пореску администрацију,
обрађена су и прослеђени решења о одобравању коришћења јавних површина у сврху
постављања привремених и других објеката, предмета, и то: педесетчетири дописа Одељењу за
локалну пореску администрацију, којим се од Одељења тражи да утврди и наплати локалну
комуналну таксу за предметне јавне површине и да доказе о наплати локалне комуналне таксе
достави Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
како би исто могло да оконча поступке и изврши донешење решења о издавању одобрења за
заузимање јавне површине,
двадесетпет решења о издавању одобрења за заузимање јавне површине у сврху постављања
летње баште, пет решења о издавању одобрења за заузимање јавне површине у сврху
постављања киоска односно барака, једанаест решења о издавању одобрења за коришћење
јавне површине у сврху излагања и продаје робе ван пословног простора, промоције и пружања
услуга, постављања расхладних витрина односно привременог депоновања грађевинског
материјала, издата је једна потврда о промени назива улице, поводом два захтева за издавање
одобрења за коришћење јавне површине, вођен је поступак у складу са материјалним
прописима и у складу са Законом о општем управном поступку, те су обрађена и прослеђена
два решења о одбијању захтева.
Одељење је у току извештајног периода обављало и послове заштите животне средине
у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009-др. закон, 43/2011-одл. УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон) и сетом закона из ове
области који обухватају веома сложене и стручне процедуре, које дуго трају. На основу Закона
о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) спровођени
су поступци процене утицаја на животну средину за два пројекта од којих се један завршио
одустанком странке а други је приведен крају у законским роковима. Израђивани су нацрти
решења за именовање комисије за процену утицаја као и нацрти решења за начин плаћања
накнада за рад у овим комисијама , као и решења о именовању члана Комисије за технички
преглед објеката пре издавања употребне дозволе. Дато је седам мишљења у форми
обавештења о потреби уласка у поступак процене утицаја на животну средину. Обављани су
стручни и административни послови за техничку комисију за оцену студије о процени утицаја
на животну средину.Одељење је учествовало као заинтересовани орган у више поступака
процене утицаја које је у току године водило Министраство заштите животне средине.
Како је Одељење у обавези да врши послове и на основу Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) , почетком извештајног
периода је вођен и поступак за давање сагласности на Извештај о Стратешкој процену утицаја
за део радне зоне локација 2 у Жабљу. Дато је и мишљење на извештај о СПУ као и пет
мишљења на решење да се не израђује стратешка процена утицаја урбанистичког плана на
животну средину. У складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) , по захтевима странака, вођени су поступци за измену
две дозволе за управљање отпадом и донета два решења о измени раније издатих дозвола за
управљање отпадом.Одељење је обављало и послове заштите и унапређења природних добара
односно послове везане за стручну обраду предмета везаних за извештавање и програме
управљања управљача Парка природе Јегричка и Парка природе Стара Тиса код Бисерног
острва, и давања потребних сагласности на разна акта управљача. Осим побројаних послова у
области заштите животне средине израђен је већи број дописа у форми информација, анкета,
упитника, извештаја и обавештења у склопу преписке са грађанима, ресорним министарством
и покрајинским секретаријатом и другим органима и организацијама и привредним субјектима.
Вођене су све законима прописане евиденције у области заштите животне средине: посебна
евиденција у форми јавне књиге о поступцима процене утицаја о спроведеним поступцима на
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територији општине Жабаљ, евиденција о загађивачима односно локални регистар извора
загађивања животне средине и регистар издатих дозвола о управљању отпадом. Све евиденције
су ажуриране и на интернет страни општине Жабаљ.
Обављање послова из описа радног места за радно место Енергетски менаџер ће бити
омогућено након похађања и полагања обуке за енергетског менаџера општинске енергетике и
полагања стручног испита пред комисијом Министарства рударства и енергетике. Будући да је
лице, које ће обављати наведене послове, одређено, а да до реализације обуке на нивоу државе
по унапред утврђеним терминима није дошло и након вишеструких одлагања у 2019. години,
обављање послова је сведено на следеће: прописивање нискобуџетних мера енергетске
ефикасности (мере домаћинског управљања енергијом) и достављање истих корисницима
општинских буџетских средстава; праћење утрошка електричне енергије у јавној расвети по
уговору јавно-приватног партнерства на територији општине Жабаљ у 2017., 2018. и 2019.
години са анализом за сваку трафостаницу на месечном нивоу; достава података о јавним
зградама на територији општине Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и
саобраћај а ради израде „Атласа енергетске ефикасности јавних зграда на територији
Аутономне покрајине Војводине“ (75 објеката са наведеним локацијама, површинама,
спратностима и лицима за контакт ( са податком адресе електронске поште и контакт
телефоном)); одржавање састанака са запосленима из Групе за локални економски развој и ПУ
„Детињство“ Жабаљ ради дефинисања тј. планирања примене вискобуџетних мера енергетске
ефикасности на објектима вртића у Жабљу и спортске хале у Жабљу, 30.09.2019. године и
05.11.2019. године; учествовање у састанку представника општине са пројект менаџером
„Windvision operations“и достављање података ради потенцијалног дефинисања погодне
локације за изградњу соларне електране на територији општине Жабаљ, као и контактирање
Покрајинског завода за заштиту природе ради добијања потребних информација; уговарање
датума потисивања Енергетске повеље од стране члана Већа општине Жабаљ са
представницима СКГО и Програмом Уједињених нација за развој - Србија.
Запослени у Одељењу су активно учествовали у увођењу система Финансијског управљања
и контроле у општини Жабаљ и у изради Антикорупцијског плана за општину.
У извештајном периоду Одељење је израдило више нацрта општих аката: Одлуку о
изменама и допунама одлуке о комуналним делатностима на територији општине Жабаљ,
Одлуку о јавним паркиралиштима, Одлуку о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима,
Одлуку о обезбеђењу јавног осветљења, Одлуку о путевима и улицама у општини Жабаљ,
Олуку о изменама и допунама Одлуке о постављању монтажних, огласних и других објеката на
територији општине Жабаљ, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општим правилима
кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Жабаљ,
Одлуку о допуни Одлуке о уређивању гробаља и сахрањивању, Програм отуђења и давања у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ за 2019. годину, Програм о
измени и допуни програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
општине Жабаљ за 2019. годину и Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине. Одељење је израдило и велик број пречишћених текстова свих Одлука из
области за које је надлежно.
На основу свега напред наведеног може се закључити да се у Одељењу обавља велик број
стручних и сложених послова из широког спектра области и да постоји потреба за додатним
усавршавањем запослених из предметних области, у смислу похађања обука, семинара,
саветовања, радионица и слично.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРИВРЕДУ
I ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕНИХ ПОСЛОВА
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1. руководилац одељења
А) кретање предмета: У извештајном периоду је примљен 1 управни предмет и 5 вануправних
предмета. Нема нерешених предмета.
Б) организација рада службе: Ова активност је била нарочито изражена приликом промене
прописа који су битни за надлежости овог одељења (нпр: Закон о превозу путника у друмском
саобраћају, Закона о накнадама за коришћење јавних добара, Закон о угоститељству), у време
изостанака са посла појединих извршилаца због годишњег одмора, боловања и слично.
В) стручни послови: Сачињен нацрт Одлуке о таски превозу, пречишћени текстови Одлука о
радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката и Одлуке о одређивању
органа надлежног за спровођење поступка давања на коришћење, закуп и продају
пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Жабаљ. Израда
Правилника и Одлуке о субвенционисању камате на краткорочне кредите предузетника са
територије општине Жабаљ и израда и спровођење Правилника за доделу подстицајних
средстава за инвестиције у прераду и непољопривредне активности
Г) сарадња са другим институцијама: Остварена је сарадња са Министарством
пољопривреде и заштите животне средине; Агенцијом за реституцију; покрајинским
секретаријатима, РГЗ Службом за катастар непокретности Жабаљ; Пореском управом.
Д) присуствовање на семинарима: присуство на 2 семинару у укупном трајању од 2 дана.

2. Послови у области пољопривреде и руралног развоја
Ове послове у извешајном периоду су обављала три извршиоца (уз напомену да је због обима
послова начелник Општинске управе дао налог извршиоцу из Одељења за локалну пореску
администрацију да обавља ове послове у трајању до једне године дана).
А) кретање предмета:
У овом извештајном периоду је на овим пословима било 50 управних предмета по захтеву
странке и то 20 везаних за питање промене намене пољопривредног земљишта и 30 за
издавање решења о коришћењу паркинг простора особа са инвалидитетом без накнаде; 205
издатих уверења и потврда; 64 пријава за учешће по јавном позиву пољопривредним
произвођачима са територије општине Жабаљ за субвенционисање накнаде за обраду
кредитног захтева за краткорочне кредите – финансирање обртних средстава у пољопривреди
за 2019 годину; 106 пријава по расписаном јавном позиву за доказивање права пречег закупа
пољопривредног земљишта у државној својини; сачињено је 340 уговора о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини; обрађено 317 пријава за јавну лицитацују за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; сачинјено 261 записника са
јавне лицитације за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и сачињено
376 одлука о давању у закуп пољопривредног зенљишта у државној својини.
Сачињен је нацрт годишњег програма коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину;
сачињен нацрт програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Жабаљ за 2019. годину; вођена је евиденција о уплатама закупнине
по основу закупа пољопривредног земљишта у државној својини; вoђена је евиденција о
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катастарским парцелама којима је промењена намена коришћења пољопривредног земљишта у
грађевинско, као и о износима плаћене накнаде.
Пружана је помоћ Носиоцима пољопривредних газдинстава при попуњавању образаца за упис
и обнову регистрације; пружана је помоћ пољопривредним газдинствима при попуњавању
образаца и комплетирања документације за остваривање подстицајних средстава из буџета
јединице локалне самоуправе, буџета републике и буџета аутономне покрајине.
Вршен је обилазак пољопривредног земљишта заједно са пољопривредним инспектором и
пољочуварском службом.
Б) учествовање у раду радних тела: Учествовање у раду Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; у раду Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у својству члана.
В) сарадња са другим институцијама: Остварена је сарадња са Републичком
пољопривредном инспекцијом, Министарством пољопривреде и заштите животне средине;
покрајинским органима управе, РГЗ Службом за катастар непокретности Жабаљ; Републичким
правобранилаштвом, Републичком дирекцијом за реституцију, судским вештацима и
адвокатима.
Г) Уечствовање на семинарима: Учествовали су на 2 једнодневна семинара.

3. Стручни и управни послови и области туризма, трговине, угоститељства и занатства
А) кретање предмета: У овом извештајном периоду примљена су 5 управна и 35
вануправна предмета. Сви предмети сем једног управног су решени у законом прописаном
року. Разлог нерешеног предмета је непотпуна документација.

Б) Послови за Агенцију за привредне регистре Београд:
За АПР је обрађено 252 предмета и по основу тога је остварена уговорена накнада у
износу од 38.625,75 динара. Преглед послова за АПР и обарачуната накнада су дати у следећој
табели.
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БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА – ЗАХТЕВА ЗА АПР
ОД 01.01.2017. – 31.12.2017. године обрачуната накнада
Редни бр.

Опис

Укупна
накнада
(динара)

15% наканде (динара)

1.

оснивање

64

96.000,00

14.400.00

2.

брисање

45

54.000.00

8.100,00

3.

извод из регистра

6

6.180.00

927.00

4.

потврдa

4

2.000,00

300.00

5.

промена

124

93.400.00

14.010.00

6.

поступање по закључку

8

5.025,00

753.75

7.

препис решења

1

900.00

135.00

237.575,00

38.625.75

укупно:

252

В) Учествовање у раду радних тела: Учешће у раду Комисије за категоризацију
угоститељских објеката.
Г) Сарадња са другим институцијама: Остваренаа је сарадња са Агенцијом за привредне
регистре, Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Фондом за пенцијско и
инвалидско осигурање; Туристичком организацијом општине Жабаљ, Развојном агенцијом
''Бачка''.
Д) Присуствовање семинарима: Присустрво на 3 једнодневна семинара.

4. послови групе за локално економски развој
А) кретање предмета: У извештајном периоду обрађено је 23 ванупраавна предмета.
Б) стручни послови: Комплетирана је документација и попуњене су пријаве за аплицирање
општине и буџетских корисника по следећим конкурсима:
o

по расписаном Јавном конкурсу Управе за капитална улагања АПВ а у вези са
финансирањем и суфинансирањем пројеката у области саобраћајне инфраструктуре.
Назив пројекта: „Реконструкција улице Светог Николе – од улице Николе Тесле до
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o

o

o

o

o
o
o

o
o

o

o

o

улице Радна Зона у Жабљу на К.П. 987/1; КО Жабаљ -1 ФАЗА“. Статус пројекта:
реализован.
по расписаном Јавном конкурсу Управе за капитална улагања АПВ а у вези са
финансирањем и суфинансирањем пројеката у области предшколског образовања и
васпитања. Назив пројекта: „Реконструкција, адаптација и промена намене објекта
зграде основног образовања у зграду дечијег вртића (Стара русинска школа)“
Статус
пројекта: није одобрен.
по расписаном Конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство АПВ за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП
Војводине у 2019. години. Назив пројекта: „Радови на уређењу каналске мреже у
функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2019. години на територији
општине Жабаљ“. Статус пројекта: реализован.
по расписаном Конкурсу Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и
популациону политику а у вези са доделом бесповратних средстава за суфинансирање
мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019.
години. Статус пројекта: реализован.
по расписаном Јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета
АП Војводине у 2019. години за суфинансирање израде пројектно техничке
документације за изградњу инфраструктурних објеката ЈЛС у циљу подршке ЈЛС у
унапређењу развоја инфраструктурних објеката који доприносе стварању повољнијих
услова за живот становништва као и развоју ЈЛС. Назив пројекта: „Израда пројектно
техничке документације за реконструкцију пешачких стаза у парку у центру Жабља“.
Статус пројекта: није одобрен.
на основу Конкурса Евроспке уније за подршку ЕУ инклузији Рома – Оснаживање
локланих заједница за инклузију Рома. Назив пројекта: „Клуб „Ухвати шансу“ „ .Статус
пројекта: у фази реализације.
на основу Јавног позива за учешће ЈЛС у пројекту реформе локалних финансија II у
Србији (RELOF2). Општина Жабаљ је партнер на пројекту, а носилац пројекта
Општина Бечеј. Статус пројекта: у фази реализације.
по расписаном Конкурсу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама а у вези са суфинасирањем пројеката и програма у
области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводине у 2019. години. Назив
пројекта: „Археолошки парк Чуруг“. Статус пројекта: реализован.
на основу Јавног позива Екуменске хуманитарне организације за одабир општина и
градова за имплементацију пројекта „Социјална инклузија Рома и других осетљивих
група у Србији 2019-2022. година“. Статус пројекта: у фази реализације.
на основу Конкурса GIZ за доделу бесповратних средстава „Иницијатива за инклузију
фаза 2“. Назив пројекта: „Активна политика запошљавања Рома као теже запослива
лица на примарној селекцији отпада на територији општине Жабаљ“. Статус пројекта:
није одобрен.
по основу Позива Европске банке за обнову и развој и СКГО за исказивање
заинтересованости ЈЛС и љихових ЈКП за водоснабдевање за техничку подршку у зради
тендерске документације за пројекте ЈПП у области енергетске ефикасности. Статус
пројекта: у фази селекције.
на оснсову Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за
финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из
фондова Европске уније. Назив пројекта: „Суфинансирање пројекта „Клуб „Ухвати
шансу“ “. Статус пројекта: у фази реализације.
на основу II конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције
водних објеката у јавној својини на територији АПВ у 2019. години. Назив пројекта:
„Реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Јакшића у Чуругу“. Статус пројекта: у
фази реализације.
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o

o

o

на основу Конкурса Министарства државне управе и локалне самоуправе и програма
Уједињених нација за реализацију пројекта Партнерство за локални развој. Назив
пројекта: „Реконструкција, адаптација и променa намене зграде основног образовања у
зграду дечјег вртића и изградњи унутрашње и спољне противпожарне хидрантске
мреже за објекат Русинске школе - II фаза“. Статус пројекта: у фази селекције.
на основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам о додели
бесповратних средстава ЈЛС са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката
из области електронских комуникација и информационог друштва за 2019. годину.
Назив пројекта: „Видео надзор раскрснице улице Николе Тесле и Светог Николе у
Жабљу - II фаза и ПУ „Детињство“ у улици Николе Тесле 47а у Жабљу (I фаза)“. Статус
пројекта: у фази реализације.
на основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и
саобраћај за доделу бесповратних средстава локалних самоуправама у АПВ за
суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре. Назив пројекта:
„Адаптација наткривних простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима“.
Статус пројекта: у фази реализације.

В) присуствовање на семинарима и другим едукацијама: Учествовање на 6 семинара у
трајању од укупно 6 дана.
Г) сарадња са другим институцијама: Остварена је сарадња са покрајинским
секретаријатима, Министарством привреде, Развојном агенцијом ''Бачка'', Сталном
конференцијом градова и општина.

II ПОСТУПАЊЕ ПО ЖАЛБАМА НА РЕШЕЊА ОДЕЉЕЊА
У извештајном периоду је на две одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта је
изјављена жалба покрајинском скретаријату надлежном за послове пољопривреде. Ово
одељење је сачинило одговор на жалбу на захтев другостепеног органа. По решењу
покрајинског секретаријата, жалба је усвојена и првостепени орган је поступио по решењу
покрајинског секретаријата.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019.
ГОДИНУ
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Жабаљ, ЈАНУАР 2020. године
САДРЖАЈ

1. Број спречених или битно умањених вероватних настанка штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције);
2. Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним
субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима,
укључујући издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете,
превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка
подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и
спречавања настанка штетних последица по законом и другим прописом
заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима ових
активности и кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно деловање
инспекције);
3. Нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и
другим прописом, који се мери помоћу контролних листи;
4. Броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних
последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање
инспекције);
5. Броју утврђених нерегистрованих субјеката са законом и мерама спроведених
према њима;
6. Мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом
дејству;
7. Остваривању плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора
инспекцијског надзора, нарочито о односу редовних и ванредних инспекцијских
надзора, броју редовних инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима
за броју допунских налога за инспекцијски надзор;
8. Нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским налогом кога врше
друге инспекције;
9. Материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је инспекција користила
у вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне
употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера;
10. Придржавању рокова прописаних за поступање инспекције;
11. Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број
другостепених поступака, њихов исход, покренутих упавних спорова и њихов
исход);
12. Поступању у решавању приговора и притужби на рад инспекције, са исходима тог
поступања, уз посебно истицање броја поднетих приговора и притужби и области
рада на које су се односили;
13. Програмима стручног усавршавања које су похађали инспектори, односно
службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора (област стручног
усавршавања и тематске целине програма обуке, као и броју учесника у тематској
целини, а ако је по завршетку програма вршена провера знања учесника и подаци
о оствареном успеху);
14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа;
15. Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у
информационом систему;
16. Стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора;
17. Исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног
поступка; пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је
поднела инспекција.
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На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. Гласник РС", бр. 36/135, 44/2018-др.
закон и 95/2018) сачињен је Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине општине
Жабаљ са прописаним информацијама и подацима.
Инспекцијски надзори током 2019. године вршени су у складу са Годишњим планим
инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине Oпштинске управе Жабаљ.

1. Број спречених или битно умањених вероватних настанка штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције)
Инспектор за заштиту животне средине је током 2019. године поступао по пријавама и
захтевима редовно, детаљно и благовремено, обавештавао подносиоце пријава о начину
поступања по поднетим пријавама. Надзирани субјекти су редовно обавештавани у вези
примене одредби закона из области заштите животне средине и подзаконских аката и у случају
ненадлежности упућивани су на надлежне органе.
Инспекција за заштиту животне средине је током 2019. године у складу са Законом о
инспекцијском надзору, а ради постизања циља инспекцијског надзора вршила превентивне
инспекцијске надзоре.
Надзираним субјектима је указивано на надлежности инспекције за заштиту животне средине,
као и на њихове обавезе за примену одредби важећих прописа.
2. Обавештавање јавности, пружање стручне и стручне саветодавне подршке
надзираним субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним
субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и службене
саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим
активностима усмереним ка подстицању и подржавању законитости и
безбедности пословања и поступања и спречавања настанка штетних последица
по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима о
броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима
(превентивно деловање инспекције)
У току 2019. године је инспекција за заштиту животне средине обавештавала јавност, пружала
стручну и саветодавну подршку надзираним субјектима или лицима која остварују одређена
права у надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и саветодавне
посете, превентивне инспекцијске надзоре и друге активности усмерене ка подстицању и
подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавања настанка
штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, са
подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима.
На основу захтева надзираних субјеката вршене су службене саветодавне посете код оних
субјеката који су тражили одређена објашњења везана за заштиту животне средине и њихове
обавезе у тој области.
Све превентивне и саветодавне контроле су извршене у циљу подстицања и подржавања
законитости и безбедности у пословању и поступању надзираних субјеката.
3. Нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и
другим прописом, који се мери помоћу контролних листи
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У поступцима редовног инспекцијског надзора инспекција за заштиту животне средине
примењивала је контролне листе преузете са сајта Министарства заштите животне средине.
Праћене су све измене предметних контролних листа.
На основу примене контролних листа у поступциме редовних инспекцијских надзора
надзирани субјекти су сврстани у одређене категорије.
Редовни инспекцијски надзори вршени су са издатим налозима и надзирани субјекти су
обавештени о предстојећим инспекцијским надзорима на прописан начин и у прописаним
роковима у складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору. Инспекцијски надзори су
вршени у складу са контролним листама.
Инспектор за заштиту животне средине извршио је неколико усмених интервенција које су
решене без покретања управних поступака.
4. Броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних
последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање
инспекције)
Током 2019. године Инспекција за заштиту животне средине поступила је у складу са својим
правима, дужностима и овлашћењима у случајевима у којима је на основу утврђеног
чињеничног стања извршила корективно деловање.
5. Броју утврђених нерегистрованих субјеката са законом и мерама спроведених
према њима
Након поднетих пријава један субјекат је на адреси на којој је вршио делатност, а није имао
регистрован огранак фирме, упућен на даље поступање пореској инспекцији и предмет се
налази у Одељењу прекршајног суда у Жабљу, а за другог који је обављао нeдозвољени
танспорт отпада комплетна документација је са свим прикупљеним подацима и доказима са
терена од стране полиције, сектора за ванредне ситуације, прикупљених приликом редовног
надзора фирме за управљање отпадом прослеђена на даљу надлежност Министарству за
заштиту животне средине у чијем је делокругу рада недозвољен транспорт отпада. Такође,
подаци о лицу, предмет и докази у вези нерегистрованог третмана отпада који је том приликом
обављан су достављени пореској инспекцији на даљу надлежност.
6. Мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом
дејству
У складу са Законом о инспекцијском надзору, у у циљу уједначавања рада инспектора за
заштиту животне средине у надзорима су коришћене контролне листе.

7. Остваривању плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора
инспекцијског надзора, нарочито о односу редовних и ванредних инспекцијских
надзора, броју редовних инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима
за броју допунских налога за инспекцијски надзор
Полазећи од обавезе која проистиче из члана 10. Закона о инспекцијском надзору, сачињен је
годишњи план инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину,
који је одобрен од стране Министарства за заштиту животне средине.
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У складу са наведеним плановима инспекцијског надзора, инспектор је поред редовних
(надзора предвиђених годишњим планом) обављала и ванредне инспекцијске надзоре.
По налогу Министарства за заштиту животне средине инспекторка за заштиту животне
средине је током 2019. е године издавала записнике о испуњености услова у области заштите
животне средине за физичка лица која остварују право на ИПАРД подстицаје (Провера
испуњености националних и ЕУ услова у области заштите животне средине).
По налогу Министарства за заштиту животне средине инспекторка за заштиту животне
средине је издавала Извештаје о испуњености услова из прописа у области заштите животне
средине за потребе прибављања енергетске лиценце од стране Министарства енергетике.
Такође су вршени ванредни инспекцијски надзори у сврху провере испуњености услова
за почетак рада постројења за управљање отпадом а у сврху измене постојеће дозволе за
управљање отпадом у једном случају; у другом случају за почетак рада дела електране на
биогас.
Контролисане су и активности ЈП Комуналац из Бечеја на месечном нивоу а
финансиране из Уговора са Општином Жабаљ (што није планирано годишњим планом
инспектора за заштиту животне средине за 2019.-у годину.
8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским налогом кога врше
друге инспекције
Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге
инспекције, са полицијским станицом и сектором за ванредне ситуације је на задовољавајућем
нивоу са тенденцијом даљег повећања и јачања сарадње.
Максимална сарадња је остварена са покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у
случају активности у надлежности инспекције за заштиту животне средине, а односе се на
случај збрињавања опасног отпада на територији општине Жабаљ.
9. Материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је инспекција користила
у вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне
употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера
У Одељењу за инспекцијске послове општинске управе Жабаљ инспекцијски надзор у области
заштите животне средине обављао је један извршилац. За потребе рада инспектора за заштиту
животне средине обезбеђен је рачунар, мобилни телефон и фотоапарат. Аутомобил и штампач
користе заједно и други инспектори запослени у Одељењу за инспекцијске послове општинске
управе Жабаљ.
10. Придржавању рокова прописаних за поступање инспекције
Инспектор за заштиту животне средине се у највећој мери придржавао рокова за поступање
инспекције.
11. Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број
другостепених поступака, њихов исход, број покренутих упавних спорова и њихов
исход)
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Током инспекцијских надзора током 2019. године није било жалби, другостепених поступака,
нити је било покретања управних спорова. На достављане записнике, надзирани субјекти нису
достављали примедбе.
12. Поступања у решавању приговора и притужби на рад инспекције, са исходима ток
поступања, уз посебно истицање броја поднетих приговора и притужби и области
рада на које су се односили
У 2019. години није поднета ниједна притужба на рад инспектора општинске управе Жабаљ.
13. Програмима стручног усавршавања које су похађали инспектори, односно
службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора ( област стручног
усавршавања и тематске целине програма обуке, као и броју учесника у тематској
целини, а ако је по завршетку програма вршена провера знања учесника и подаци
о оствареном успеху)
Инспектор за заштиту животне средине је током 2019. године присуствовала следећим
обукама:
1. Тренинг у области планирања пројеката, развоја пројектног задатка и управљања пројектима
у области заштите животне средине за службенике локалних самоуправа (Пројектни план)
20.-22.02.2019. године и 11.-12.03.2019. године, Нови Сад у организацији ИПМА Србија и
СКГО
2. Обука Министарства за заштиту животне средине за потребе имплементације ИПАРД
програма и давања сагласности на испуњеност услова из области заштите животне средине
(упознавање инспектора за заштиту животне средине са њиховим предстојећим обавезама)27.03.2019. године, Нови Београд, Министарство заштите животне средине;
3. Регионални план управљања отпадом-Анализа циљева регионалног плана-16.04.2019.
године, Нови Сад;
4. Заједнички састанак мреже еко повереника и мреже ЛПА-Београд 12. 07.2019. године,
Милентија Поповића бр. 9, Сава Центар;
5. Права и обавезе привредних субјеката у инспекцијском надзору, датум 29. 08. 2019. Године,
Нови Сад;
6. Вештине спровођења инспекцијског надзора, ИЦС, ЛЛЦ-Београд 17.09.2019., Милована
Јанковића 6б;
7. Мониторинг и спровођење контроле квалитета земљишта, Београд-19.-20.09.2019. године,
TAIEX, "Zira", Рузвелтова бр. 35;
8. Заједнички састанак мреже еко повереника и мреже лпа, Београд 12, 07.2019. године, Сава
Центар;
9. 13. Састанак мреже еко-повереника, Хотел М, Београд, 22.11.2019. године;
10. Састанак са представницима Министарства заштите животне средине (Сектор за надзор и
предострожност) везано за координацију послова инспекцијксог надзора из делокруга
републичке инспекције, поверених покрајини и јединицама локалне самоуправе, 25.11.2019.
године;
11. 23.12.2019. године-Конференција "Управљање отпадом", Београд, Хотел "Saint Ten",
Светог Саве бр. 10.
Током 2019. Године инспекторка је учествовала у раду Комисије за израду Плана јавног
здравља на територији општине Жабаљ и задужена са осталим члановима комисије за
спровођење истог који је ове године усвојен, затим у саставу Комисије за попис средстава.
Ангажована је од стране начелника општинске управе за активности еко повереника и сарадњу
са Сектором за заштиту животне средине Сталне конференције градова и општина и у
комисији за израду процене ризика и Плана заштите и спашавања на територији општине
Жабаљ.
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14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Тренутно нема иницијатива за измене и допуне закона и других прописа.
15.
Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у
информационом систему
Инспектор у раду примењује одредбе Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС",
бр. 18/2016 и 95/2018) и прибавља податке од значаја за инспекцијски надзор о којима се води
службена евиденција.
Инспектор за заштиту животне средине врши евиденцију предмета кроз референтску свеску.
16.

Стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора

У току обављања инспекцијских послова, инспекторка за заштиту животне средине,
размењивала је редовно искуства и информације са инспекторима других јединица локалних
самоуправа, покрајинских и републичких органа.
17.
Исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног
поступка; пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела
инспекција
У току 2019. године нису подношене кривичне пријаве.
18. Постављени радни циљеви и збирни приказ
Активности
Предмети
Врсте
инспекцијског
надзора

Облик
инспекцијског
надзора
Записник
Службена
белешка
Извештаји
Дописи
Решење, жалбе
и закључци

Број
Редовни
Ванредни
утврђујући
Ванредни
потврђујући
Допунски
Контролни
Хитно
поступање
Канцеларијски
Теренски

План

Канцеларијско-теренски
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Инспекцијски
надзор
над
нерегистрованим субјектима
Превентивно
Превентивни
деловање
инспекцијски
надзор
Саветодавне
посете
Пријаве

ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2019.
ГОДИНУ,
сагласно чл.
44. Закона о
инспекцијско
м надзору
(„Сл. гл. РС“
бр. 36/15)
Број
извршених
редовних
инспекцијски
х надзора
Број
извршених
редовних
инспекцијски
х надзора
(Месечни
извештаји о
оствареним
активностима
управљача
заштићеног
природног
добра Стара
Тиса код
Бисерног
острва ЈП
Комуналац
Бечеј) на

НАЗИВ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЈЛС ЖАБАЉ
ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

ЗЖ
С

СТУДИ
ЈА О
НЕЈОН
ПРОЦЕ IPP ОТП
ВАЗД БУ
.
ПРИР
НИ
C
АД
УХ
КА ЗРАЧЕ
ОДА
УТИЦА
ЊА
ЈА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ НАД РЕГИСТРОВАНИМ
СУБЈЕКТИМА

3

3

2

12

∑

8

12
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основу
Уговора
Општине са
ЈП Комуналац

Захтеви за издавање записника о испуњености националних услова
и услова ЕУ који су прослеђени од стране Министарства заштите
животне средине, а у циљу коришћења подстицајних средстава
(Пољопривредна газдинства)

Број
инспекцијски
х надзора по
прослеђеним
захтевима од
стране МЗЖС

Број ванредних инспекцијских
надзора

3
Захтеви за издавање Записника и Извештаја о испуњеност услова
заштите животне средине у циљу стицања права на издавање
енергетске лиценце од стране Министарства енергетике

по
представц
и, или ако
је
процењен
висок или
критичан
ризик

1
(Опас
ан
отпад
у
магац
ину
ОПЗ
Прогр
ес
Жаба
љ)
8

1(Приј
ава
силоса
у
Ђурђе
ву-у
питањ
у су
само
силосн
е
ћелије
без
сушар
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2

5

3
записник
ао
испњено
сти
услова
национа
лних и
услова
ЕУ у
области
заштите
животне
средине
3
записник
ао
испуњен
ости
услова за
посчетак
рада
построје
ња и
издавање
енергетс
ке
лиценце
2
извештај
а
3
контроле
студије о
процени
утицаја

16

е)

Превентивно
деловање

Представке
(Пријаве)
прослеђене
Превент
ивни
инспекциј
ски
надзори

1(Промена водног режима)-прослеђено водопривредној
инспекцији)
1(Испусти септичких јама у канал Мале Баре)

3

-

-

-

-

3

-

-

6

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ НАД НЕРЕГИСТРОВАНИМ
СУБЈЕКТИМА (члан 33. ЗОИН-а)
Број
инспекцијски
х надзора над
нерегистрованим
субјектима
Захтеви за
Мишљење
упућени
Министарству
по питању
надлежности
Сарадња са
Покрајинском
и
републичком
инспекцијом

5

-

-

-

-

-

-

-

5

За поступање у случајевима пријаве буке настале у суседним
домаћинствима и за случајеве паљења стрњњике

2

-У сарадњи са покрајинском инспекцијом остварен је максимум
сарадње и ефеката инспекцијског рада по питању опасног отпада у
магацину ОПЗ Прогреса у Жабљу
-У сарадњи са републичком инспекцијом је остварен максималан
ефекат по питању случаја недозвоеног третмана и транспорта
отпада од стране надзираног субјекта

Попуњавање
и достава
упитника за
надзиране
субјекте
Министарству
Легенда:

4

ОБЛАСТ НАДЗОРА:
ЗЖС - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити животне средине
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16) и прописа донетих на основу овог
закона; енергетска лиценца
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и прописа
донетих на основу овог закона;
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IPPC - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15) и прописа
донетих на основу овог закона;
ОТПАД - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о управљању отпадом („Сл.
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и прописа донетих на основу овог закона;
ВАЗДУХ - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити ваздуха („Сл.
гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и прописа донетих на основу овог закона;
БУКА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити од буке у животној
средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и прописа донетих на основу овог закона;
НЕЈОН. ЗРАЧЕЊА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити од
нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и прописа донетих на основу овог
закона;
ПРИРОДА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити природе („Сл.
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) и прописа донетих на основу овог закона;
ЗАКОН О ВОДАМА-Инспекцијски надзори Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр.
30/10,93/12, 101/16, 95/18и 95/18-др. закон)

Предмет: Годишњи извештај о раду шефа Групе за послове комуналне инспекцијекомуналног инспектора од 01.01. до 31.12.2019.године

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи за радно место шеф Групе за послове комуналне инспекције – комунални инспектор дат
је следећи опис послова: организује рад групе; стара се о ефикасном обављању послова
комуналне инспекције; врши инспекцијски надзор из комуналних делатности који су у
надлежности општине; предузима мере на које је по закону или на основу општинских одлука
надлежан; доноси управна акта из надлежности комуналне инспекције; организује поступак
принудног извршења решења које је донео надлежни орган општине из комуналних
делатности; подноси захтев за вођење прекршајног поступка за прекршаје који су општинским
одлукама прописани; у сарадњи са руководиоцем Одељења обавештава други државни орган
или инспекцију о учињеним повредама прописа из њихове надлежности; подноси извештај о
раду; обавља и друге послове које одреди руководиоц Одељења или начелник Општинске
управе.
У извештајном периоду шеф Групе за послове комуналне инспекције – комунални инспектор је
поступао по Закону о комуналним делатности („Сл.гласник РС“ бр.88/2011) и општинским
одлукама и то: Одлука о комуналним делатностима на територији општине Жабаљ („Сл.лист
општине Жабаљ“ бр.24/2014, 15/2015 и 11/2017), Одлуке о радном времену угоститељских,
трговинских и занатских објеката („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.9/2005, 11/2005, 6/2006,
17/2006, 3/2011, 11/2017 и 2/2012), Одлуке о зеленим површинама („Сл.лист општине Жабаљ“
бр.18/2018-пречишћен текст), Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња
(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.3/2010 и 11/2017), Одлуке о одржавању чистоће („Сл.лист
општине Жабаљ“ бр.18/2018 пречишћен текст), Одлуке о пијацама и вашарима („Сл.лист
општине Жабаљ“ бр.18/2018 пречишћен текст), Одлуке о постављању монтажних, огласних и
других објеката на територији општине Жабаљ („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.7/2019), Одлуке
о снабдевању водом („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.18/2018 пречишћен текст), Одлуке о
уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015 и
11/2017), Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању на територији општине Жабаљ
(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.11/2013 и 11/2017) Одлуке о општим правилима кућног реда у
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стамбеним и стамбно пословним зградама на територији општине Жабаљ(„Сл.лист општине
Жабаљ“ бр.46/2018).
Поступајући по наведеним општинским одлукама комунални инспектор је сачинио 599
записника, донео је 274 решења и поднео 16 захтева за вођење прекршајног поступка урађено
је 39 дописа и направљено је 675 фотографија. Сви предмети су решени у року.
На основу Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката
(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.9/2005, 11/2005, 6/2006, 17/2006, 3/2011 и 2/2012), сачињено је
12 записника и поднето 4 захтева за вођење прекршајног поступка.
На основу Одлуке о зеленим површинама („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.18/2018), сачињено је
258 записника, донето је 114 решења и поднето 6 захтева за вођење прекршајног поступка.
На основу Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Сл.лист општине
Жабаљ“ бр.3/2010 и 11/2017), сачињено је 14 записника, донето је 4 решења и поднет 1 захтева
за вођење прекршајног поступка.
На основу Одлуке о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.185/2018), сачињено је
195 записника, донето је 88 решења и поднето је 5 захтева за вођење прекршајног поступка.
На основу Одлуке о пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.18/2018), сачињено је
57 записника.
На основу Одлуке о постављању монтажних, огласних и других објеката на територији
општине Жабаљ („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.7/2019), сачињено је 63 записника и донето је
68 решења , комунални инспектор је уклонио два киоска у Ђурђеву .
Комунални инспектор је у протеклој години учествовао на 3 семинара, један се одржавао у
Београду и односио се на вештину спровођења инспекцијског надзора,
У Новом Саду су била два семинара један се односио на процену ризика у комуналној
инспекцији а други је био у организацији инжењера и техничара Србије под називом Водовод
и канализација 2019 .
Комунални инспектор излазио је на терен и по усменим налозима добијеним од стране
Председника општине и чланова Општинског већа .
Редовно је вршена контрола радног времена угоститељских објеката и то у вечерњим сатима,
где је остварена добра сарадња са припадницима ПС Жабаљ са којима се заједно излазило на
терен.
Од децембра 2016.године комунални инспектор је укључен и у акцију спречавања нелегалног
промета и трговине дувана и дуванских производа, где је у обавези да једном месечно о
спроведеним акцијама подноси извештај начелнику Јужно Бачког округа.
Остварена је успешна сарадња са свим јавно комуналним преузећима на територији општине
Жабаљ.
Комунални инспектор је и члан радне групе за израду стратегије руралног развоја општине
Жабаљ – Радна група инфраструктура.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ШЕФА ГРУПЕ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

Жабаљ, јануар 2020. године
САДРЖАЈ

1. НАДЛЕЖНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА
2. ПРОПИСИ
3. СТРУЧНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

1. НАДЛЕЖНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи за радно место Шеф групе за послове грађевинске инспекције
грађевински инспектор дат је следећи опис посла: Руководи, организује и планира рад Групе;
пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Групи; стара се о законитом,
правилном и благовременом обављању послова у Групи; даје упутства о примени прописа из
делокруга грађевинске инспекције; врши надзор над применом законских и других прописа и
општих аката из надлежности грађевинске инспекције и предлаже општинским органима
доношење аката из њихове надлежности; врши инспекцијски надзор над применом закона којим
се уређује изградња објеката и над применом других прописа и општих аката, стандарда,
техничких норматива и норми квалитета који се односе на пројектовање, грађење и
реконструкцију објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и
грађење објеката на прописан начин; предузима управне мере за које је законом овлашћен;
доноси решења и стара се о њиховом спровођењу; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим мерама и даје обавештења странкама; подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ; спроводи
поступак принудног извршења решења; сарађује са покрајинским и републичким грађевинским
инспекторима; сарађује и са другим инспекцијама и органима и организацијама у циљу
ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и
надлежне покрајинске и републичке органе; припрема планове инспекцијског надзора; води
прописане евиденције; обавља и друге послове које одреди руководилац Одељења.
Грађевински инспектор је, у оквиру својих надлежности и овлашћења, обављао
послове везане за инспекцијски надзор над спровођењем Закона о планирању и изградњи,
Закона о озакоњењу објеката, Закона о инспекцијском надзору и других законских прописа из
области изградње објеката.
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2. ПРОПИСИ
Прописи по којима поступа грађевински инспектор:
-

-

-

-

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009. 81/2009-исправка,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон)
Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015 и 83/2018)
Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015, 44/2018-др.закони
95/2018)
Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018аутентично тумачење)
Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС" број 43/2003,
51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011усклађени дин. изн., 55/2012-усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013- усклађени дин.изн.,
65/2013-др.закон, 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015- усклађени дин.изн., 83/2015,
112/2015, 50/2016-усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018испр., 50/2018-усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019- усклађени дин. изн., 86/2019 и
90/2019-испр.)
Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно
прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти
радова који се изводе на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и
садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који
надлежни орган спроводи („Сл. гласник РС“, бр.2/2019)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, бр.68/2019)
Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр.22/2015)
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.85/2015)

и други Закони и подзаконска акта по којима поступа грађевинска инспекција
3. СТРУЧНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ
У току 2019. године грађевински инспектор jе у циљу стручног усавршавања похађао
следеће семинаре и обуке:
- „Најновије измене и допуне Закона о планирању и изградњи и измене подзаконских
аката“ у организацији Института за пословна истраживања, МБА - 07.02.2019. године,
Београд
- „Примена измењених одредаба Закона о инспекцијском надзору, јавност рада
инспекцијских служби и процесно правни аспекти инспекцијског надзора“ у
организацији Центра за едукацију, инвестиције и одрживи развој „Реформатор“ 04.03.2019. године, Београд
- „Дани инспекцијских служби-едукација инспектора“, (иницијатива и предлози за
измену прописа) у организацији Центра за едукацију, инвестиције и одрживи развој
„Реформатор“ -14.-17.04.2019. године, Кладово
- „Вештина спровођења инспекцијског надзора“ у организацији ConSpirit и ICS
едукативног центра - 17.09.2019. године, Београд
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
У току 2019. године грађевински инспектор је обављао следеће послове:
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-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

контрола објекта по пријему обавештења о пријави завршетка израде темеља
контрола објекта по пријему обавештења о пријави о завршетку објекта у
конструктивном смислу
инспекцијски надзор по подношењу поднеска грађана
контрола објеката у поступку озакоњења ради достављања валидних података
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај
редовно праћење промена закона
координација рада са осталим инспекцијама, отварање предмета, праћење рока и
извршења истог и друге техничке припреме

Укупан број предмета у раду
Укупан број предмета у раду у току извештајног периода
Број решених предмета у току извештајног периода
Број издатих обавештења о инспекцијском надзору
Број издатих налога о инспекцијском надзору
Број сачињених записника на терену
Број сачињених скица на терену
Број сачињених фотографија на терену
Број обавештења о завршетку израде темеља
Број обавештења о завршетку објекта у конструктивном смислу
Број донетих решења о рушењу
Број донетих решења о забрани коришћења
Број донетих решења о обустављању поступка
Број донетих решења о дозволи извршења
Број сачињених извештаја, мишљења и обавештења
Број жалби
Број примљених решења другостепеног органа

65
61
49
44
66
75
54
709
20
11
9
11
8
6
18
3
1

У току 2019. године грађевински инспектор је поступао и на основу дописа Одељења
за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај при чему је:
- извршено 40 теренских инспекцијских надзора,
- сачињено 36 записника, 47 скица и 412 фотографија,
- донето 40 извештаја о утврђеним чињеницама на терену
- ,
- донето 16 Решења о исправци,
- сачињена једна службена белешка и једно обавештење.
У периоду који је обухваћен извештајем, грађевински инспектор је у раду са
странкама пружао неопходне информације, давао потребне савете у циљу правилног
поступања и тумачио законске прописе, а све у оквиру надлежности грађевинске инспекције.
У свом раду, група за послове грађевинске инспекције поштује законске прописе и
придржава се законских рокова за поступање инспекције.
У периоду од 01.01.-31.12.2019. године на 3 управна акта инспектора уложена је
жалба.

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2019.ГОДИНУ
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Просветни инспектор је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања,
Закона о инспекцијском надзору, Закона о средњој школи, Закона о основној школи и Закона о
предшколском васпитању и образовању
у 2019. години, вршила поверене послове
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обављала теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор над радом основних и средњих школа као и предшколских установа.
У оквиру овлашћења утврђених Законом вршена је редовна теренска контрола према Плану
инспекцијског надзора за школску 2019.годину, просветне инспекције и налога Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и то:
- припремљености Установа за почетак школске године,
- поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката, осим
контроле која се односи на стручно- педагошки надзор установа,
- остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља,односно старатеља,
- поступка уписа у школу, вртић,
- испуњености прописаних услова за спровођење испита,
- вођење прописане евиденције коју воде установе и утврђује чињенице у поступку
поништавања јавних исправа које издаје установа,
- прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку испуњености
услова за почетак и обављање делатности и за проширење делатности,
- верификација нових образовних профила у СШ ,,22.октобар“ Жабаљ и издвојеног одељења
музичке школе Бечеј у ОШ ,,Ђура Јакшић“ Чуруг.
У вршењу својих овлашћења просветни инспектор је:
-налагао отклањање неправилности и недостатака у одређеном року,
-забрањивао спровођење радњи у установи које су супротне овом Закону,
-обавештавао друге органе за предузимање мера за које су они надлежни,
-обављао превентивни и саветодавни рад са установама образовања,
-обављао друге послове у складу и оквиру закона.
Просветни инспектор је поред редовног надзора вршио и ванредне и контролне инспекцијске
надзоре у предшколским установама, основним и средњим школама на територији општине
Жабаљ.
Пружао стручне и саветодавне подршке установама или лицима који остварују одређена права
у установи, обављала службене саветодавне посете, пратила анализу стања у области
инспекцијског надзора,тј.инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка
вероватних штетних последица.
1
Сарадња просветне инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, размене
података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор.
Просветни инспектор је учествовала у припреми, спровођењу и контроли квалификационог
испита за упис ученика у средње школе у сарадњи са просветним саветником надлежне
Школске управе, Нови Сад.
Извршена је верификација односно преглед и утврђивање испуњености услова за верификацију
образових профила у СШ ,,22.октобар“ Жабаљ:
1.образовни профил-оператер машинске обраде.
Извршена је верификација односно преглед и утврђивање испуњености услова за верификацију
издвојеног одељења музичке школе из Бечеј,одсек тамбуре у ОШ ,,Ђура Јакшић“Чуруг.
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Решавано је укупно 30 предмета,од стране органа, установа, родитеља односно старатеља
деце, ученика, грађана, уступања на надлежност од стране Покрајинског секретаријата за
образовање,прописе,управу,националне мањине-националне заједнице Нови Сад, као и
поступања на основу непосредног сазнања просветног инспектора.
- Захтеви за покретање прекршајне пријаве против родитеља, старатеља код Прекршајног суда
у Бечеју, Одељења у Жабљу,ради непохађања наставе ученика,ове школске године нису
подношени ,јер доношењем нових Законских решења,Установе образовања су у обавези да
директно подносе пријаве надлежном органу-Суду,против родитеља.
Урађени су пет редовних инспекцијских надзора –Припремљеност установа образовања у
школској 2019-20.год.у периоду октобар-децембар 2019.са новим Контролним листама,у
законском року и прослеђени су Покрајинском секретаријату за образовање,прописе,
управу,националне мањине-националне заједнице Нови Сад.
О извршеном инспекцијском надзору сачињавани су записници и обавештења подносиоцима
представке,исти су сви слати у АПВ- Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу,националне мањине-националне заједнице Нови Сад,а они даље Министарству
просвете,науке и технолошког развоја у Београд.
-Општински просветни инспектор редовно шање и месечне извештаје надлежном
Секретаријату тј.Министарству.
У периоду школске 2019.год.највећи број предмета се односио на усклађеност организације и
начина рада са новим Законским решењима,контрола спровођења завршног испита ученика
осмих разреда и контрола вођења електронског Дневника у установама образовања.
- Извршена је верификација односно преглед и утврђивање испуњености услова за
верификацију издвојеног одељења Основне музичке школе ,,Петар Коњевић“ из Бечеја,одсек
тамбура,у ОШ ,,Ђура Јакшић“ Чуруг .
-У току 2019.год.није било пријава на преузимања запослених из других установа образовања у
складу са Законом,односно пријава које су се тицале радних односа.
2
-Пружана је правна помоћ странкама, саветодавна и дате су информације у вези са Законом о
основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 88/2017) Закона о основном
образовању, Закона о средњем образовању, Закона о предшколском васпитању и образовању
као и одредаба Закона о инспекцијском надзору.
-Посебно се истиче сарадња са секретарима установа образовања,саветодавни рад и подршка.
-У току 2019.год.Министарство просвете је организовало обавезне семинаре за просветне
инспекторе,у циљу стручног усавршавања,повод је доношење сета нових Закона,правилника,као и њихова примена у образовном систему.Дате су смернице и план семинара Посебан
осврт дат је на Закон о просветној инспекцији,сет закона који уређује рад предшколских
установа,основних и средњих школа,а посебно вођење е-Дневник(електронски дневик).Укупан
број обавезних семинара је 3+1 који је био униврзалан за све инспекторе.Табеларни приказ:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИНСПЕКТОРА: Драгица Драгин
Организациона јединица, место: Општинска управа-одељење за инспекцију Жабаљ
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Извештавање за период од 01.01. 2019. – 31.12.2019. године
редован надзор,
број мера
редни
број:

врсте података

број

контролни,
ванредни, допунски
надзор, број мера

информација/напомена /исход

1.

укупан број надзора:

30

2.

укупан број РЕДОВНИХ надзора:

5

(4)

5

незнатан:

-

низак:

-

средњи:
висок:
критичан:
-

спроведене мере
11
-

редован надзор (подаци о ризику):
3.

све решено

4.
5.
6.

контролни надзор:
ванредни надзор:
допунски надзор

4
20
0

7.

надзор који се односио на примену
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа у
установама предшколскг васпитања и
образовања

1+1

1(1)

1в(2)

8.

надзор који се односио на примену
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа у
установама основног образовања и
васпитања

3+11

3 (2)

11 в(5)

1+3

1(1)

3в ( 4)

0

0

0

0

0

0

10.

надзор који се односио на примену
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа у
установама средњег образовања и
васпитања
надзор који се односио на примену
закона којим је уређено образовање
одраслих и јавнопризнатих
организатора активности и др. општих
аката

11.

број надзора који се односио на
примену закона којим је уређено високо
образовање и др. општих акта

9.
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12.

13.

број надзора који се односио на
примену закона којим је уређен
ученички и студентски стандард и др.
општих акта
надзор који се односио на примену
закона који уређује заштиту
становништва од изложености
дуванском диму и др. општих акта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно: 5 (4)

1.
2.

нерегистровани субјекти, број и врста
мера спроведених према истим
предмет надзора и укупан број
предложених и наложених
превентивних мера и мера за
откљањање
незаконитости/неправилности
нпр. у колони у редовном надзору
2 (2), (4)
То Значи: два редовна надзора у
предмету надзора нпр. пријем у радни
однос, две превентивне мере и четири
мере за отклањање
незаконитости/неправилности
Радно - правног статуса запослених
обављања делатности

0
0

Укупно: В 20(11)
0)
(0)

3.

законитости рада и аката установе и
директора

2

2в (2)

4.

поступања по представкама
заинтересованих лица

2

2В (4)

14.

0

0

6.

пријема у радни односа
испуњености услова за рад и обављање
делатности - профили

2

2в (0)

7.

контроле уписа деце/ученика/стутената

0

0

8.

проглашавања технолошког вишка

0

0

9.

законитости организације и спровођења
поправног испита

0

0

10.
11.
12.
13.

провере веродостојности јавне исправе
оцењивања - приговор на оцену
оцењивања - жалба на закључну оцену
оцењивања - жалба на испит

0
1
0
0

0
1
0
0

14.

заштите права деце/ученика/студената дискриминација

2

2

0

0

0

0

0

0

5.

16.

заштите права деце/ученика/студената насиље, злостављање и занемаривање
заштите других права
деце/ученика/студената

17.

редовности похађања наставе

15.
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18.

контроле поступања установе по
препорукама Заштитника грађана

0

0

19.

основног образовања одраслих

0

0

20.

избора у звање наставника

0

0

21.

преиспитивања поступка избора
ученика/спортисте генерације

0

0

22.

избора уџбеника у складу са чл. 33. и 34.
важећег Закона о уџбеницима

0

0

0

0

0

0

4

4(4)

0

0

23.

24.

заштита наставника, запослених од
насиља и малолетничке делинквенције
акредитације високошколске
установе/студијског програма/јединице
ван седишта установе и (или) издавање
(допуна) решења о дозволи за рад

27.

Други предмети надзора и изречене
мере:
превентивно деловање, стручна и
саветодавна подршка надзираним
субјектима
решења у првом степену и предмет
надзора (број решења и кратко описати
предмет надзора)

27. А.

решења у првом степену - укупан број
наложених мера

0

0

28.

жалбе на решења/решења у другом
степену

0

0

29.

управни спорови

0

0

30.

притужбе на рад инспекције, исходи,
области рада на које су се односиле

0

0

31.

захтеви за покретање прекршајног
поступка

0

0

0

0

1

1

0

0

25.

26.

32.

33.
34.
34.А
34.Б
34.В

захтеви за покретање судског поступка
координација инспекцијског надзора са
инспекцијским надзором кога врше
друге инспекције
Прослеђени предмети, број:
Надзор над радом инспектора – број
инструкција
Надзор над радом инспектора – број
мера
Извештаји, обавештења о повереним
пословима, број:

0
12 +3
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0
12 извештаја;3
обавештења

34.Г

34.Д

Сарадња са Заштитником грађана,
Повереником, број:
Сарадња са другим министарствима,
другим државним органима и
организационим јединицама
Министарства, број:

0

0

1

Министарство
просвете,Школска
управа-Нови Сад1

Напомена:
1-број инспекцијских надзора планираних Годишњим планом је 30,а број остварених
инспекцијских надзора је 30.
2-Извештај за 2019.год. сагласно члану 44.Закона о инспекцијском надзору (,,Службени
гласник РС“,бр36/15,44/2018-др.закон и 95/2018.)сачинила:

Предмет:
Извештај о раду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године
инспектора за друмски саобраћај и путеве

Чланом 44 Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015, 44/18 – др закон,
95/18) прописано је да инспекција објављује годишњи извештај о свом раду на својој интернет
страници.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи за радно место инспектор за друмски саобраћај и путеве дат је следећи опис послова:
врши надзор над применом општинских прописа из области друмског саобраћаја и уређења
јавних путева; предузима мере за које је Законом и општинским одлукама овлашћен; доноси
решења и налаже мере за отклањање неправилности у области друмског саобраћаја и јавних
путева; изриче мандатне казне; спроводи поступак принудног извршења решења; подноси
пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев
за покретање прекршајног поступка; обавештава други орган ако постоје разлози за
предузимање мера за које је тај орган надлежан; подноси извештај о раду; остварује сарадњу са
републичким инспектором за саобраћај и путеве; обавља и друге послове које одреди
руководилац Одељења или начелник Општинске управе.

У свом раду осим општих прописа којима су уређени инспекцијски надзор и вођење управног
поступка (Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015, 44/18 – др закон,
95/18) и Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/16, 95/18), инспектор за
друмски саобраћај и путеве је поступао по законима у области друмског саобраћаја и путева и
има надлежност над спровођењем одредаба следећих закона и општинских одлука:


Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18, 95/18)
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Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, 68/15, 41/18, 44/18 dr. zakon, 83/18, 31/19)
Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/15, 41/18)
Одлуке о такси превозу (“Службени лист општине Жабаљ” бр.29/2015)
Одлука о јавном линијском превозу путника на подручју општине Жабаљ (“Службени
лист општине Жабаљ” бр.25/2013)
Одлука о аутобуским стајалиштима на територији општине Жабаљ (“Службени лист
општине Жабаљ” бр.7/2005 и 9/2006)

У извештајном периоду инспектор за друмски саобраћај и путеве је свакодневно вршио надзор
над применом општинских прописа из области друмског саобраћаја и уређења јавних путева на
путној мрежи општине Жабаљ; предузимао мере за које је Законом и општинским одлукама
овлашћен, доносио решења и налагао мере за отклањање неправилности у области друмског
саобраћаја и јавних путева, подоносио захтеве за покретање прекршајног поступка и
обавештавао друге органе ако постоје разлози за предузимање мера за које су ти органи
надлежни.
Поступајући по законима и општинским одлукама инспектор за друмски саобраћај и путеве је
сачинио 105 записника, донео је 85 решења и поднео 13 захтевa за вођење прекршајног
поступка, вануправних предмета је било 18. Сви предмети су решени у року.
Инспектор за друмски саобраћај и путеве је радио на контроли образаца који су прописани
новим Законом о инспекцијском надзору, тачније модификоване су контролне листе у области
саобраћаја у вези са Законом о инспекцијском надзору.
У току 2019.године инспектор за друмски саобраћај и путеве био је члан Савета за безбедност
саобраћаја на путевима територије општине Жабаљ, и више пута је присуствовао састанцима у
Агенцији за безбедност саобраћаја.
Вршена електронска комуникација са начелником, са запосленима у служби и са другим
запосленима о општини.
У вршењу послова инспектор за друмски саобраћај и путеве је остваривао сарадњу са
републичким и покрајинским инспекцијама. Остварена је сарадња са Министарством
унутрашњих послова, Полицијском станицом у Жабаљу и Прекршајним судом у Жабљу у вези
инспекцијског надзора и подношења захтева за покретање прекршајних поступака. У неколико
наврата је вршен заједнички инспекцијски надзор са покрајинским инспекторима за превоз.
Инспектори у складу са законом о инспекцијском надзору имају право и обавезу да
похађају обуке и друге облике стручног усавршавања за обављање инспекцијског надзора.
Инспектор за друмски саобраћај и путеве је у извештајном периоду учествовао на семинарима
и предавањима:


9 април 2019. Жабаљ, предавање Савеза параплегичара и квадриплегичара
Србије „Још увек возим“
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10-13 aприл 2019. „Безбедност друмског саобраћаја у локалној заједници“
Копаоник
4.март 2019 Реформатор „Примена измењених одредаба ЗИН-а“ Хотел Палас
Београд
17.09.2019. Вештине спровођења инспекцијског надзора, ИЦС, ЛЛЦ-Београд,
Милована Јанковића 6б
1-3 октобра 2019. Копаоник, семинар „Унапређење система БС“
16 октобар 2019. Нови Сад, „Саветовање инспектора из области саобраћаја на
територији АП Војводине“
05. децембар 2019. СКГО „Процена ризика и управљање ризиком у комуналној
инспекцији“, Хотел Александар Нови Сад

Инспектор за друмски саобраћај и путеве је завршио саобраћајни одсек на Факултету
техничких наука Универзитета у Новом Саду и има звање мастер инжењер саобраћаја.

Инспектор за друмски саобраћај и путеве
Ненад Миловац

Извештај о раду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године
руководиоца одељења за инспекцијске послове
Ступањем на снагу Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Сл. лист
општине Жабаљ“, бр. 29/2017) за радно место руководилац Одељења за инспекцијске послове
је у утврђен следећи опис послова: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа
стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом,
правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; врши надзор над применом
законских и других прописа и општих аката и предлаже општинским органима доношење
аката из њихове надлежности;решава у првостепеном управном поступку високог нивоа
сложености управне предмете из делокруга Одељења;припрема делове нацрта, односно
предлога општих аката општине;проверава притужбе на рад инспектора и предузима
одговарајуће мере; по потреби одлази на терен са инспекторима; припрема извештаје о раду
Одељења за Скупштину општине, Општинско веће и по потреби за органе аутономне
покрајине и Републике; остварује сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења, правним
и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског надзора; утврђује оперативне
планове рада Одељења и припрема одговоре на представке и одборничка питања;издаје налоге
за инспекцијски надзор;води евиденцију о присутности запослених; издаје путне налоге за
коришћење службеног аутомобила;учествује у изради контролних листа и аката о примени
прописа; припрема решења и друге акте у сарадњи са инспектором и води првостепени
поступак; доставља списе предмета по поднетим захтевима; одлучује о прекиду поступка;
припрема нацрте решења на жалбе где је другостепени орган Општинско веће; припрема
одговоре по жалбама за потребе другостепеног поступка; израђује кривичне пријаве, пријаве
за привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка; спроводи извршни
поступак;обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
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У извештаваном периоду радни задаци и циљеви су испуњени по утврђеном плану, без
икаквих примедби и проблема. Није било притужби на рад инспектора.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

У извештајном периоду у Одељењу за финансије и буџет урађени су следећи послови:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

На почетку године су преузети финансијски планови свих буџетских корисника, потом
преконтролисани да ли су у складу са Одлуком о буџету општине Жабаљ. Приликом
измена финансијских планова буџетских корисника на трећем и четвртом нивоу
вршена је промена апропријације у складу са Решењем о промени апропријације.
У складу са законом урађен је завршни рачун буџета општине, прослеђен Општинско
већу на разматрање, потом Скупштини општине и након усвајања Министарству
финансија.
Месечно се достављао Министарсву финансија извештај од приходима и расходима
(ПР извештај), који се ради до 5-ог у месецу за предходни месец, у смислу сравњавања
података о наплаћеним приходима и извршеним расходима који се воде у главној
књизи са подацима Управе за трезор, а за комплетно извршење буџета општине Жабаљ.
Попуњавање Извештаја о извршењу буџета – „Образац 5“ за директне кориснике
општине Жабаљ, као и сравњавање наших података са подацима корисника који су у
обавези да за сваки итекли квартал доставе своје Извештаје о извршењу у форми
„Обрасца 5“.
Обављани су послови интерне контроле рачуноводствених исправа у погледу правног
основа настале пословне промене и наменског коришћења средстава, односно
преузимања обавеза, затим је за свако појединачно буџетско плаћање односно
утврђивана потпутност, истинитост и рачунска тачност документације која је основ за
плаћање односно вршена је контрола у складу са одговарајућим Упутством, потом је
контролисано да ли су захтеви за преузимање обавеза и плаћање у складу са Одлуком о
буџету и утврђеним квотама, да ли су обављани послови плана и анализе.
Обрађивани су захтеви буџетских корисника за које су рађени нацрти решења за
текуће поправке и одржавање, набавку основних средстава, набавку опреме, промену
апропријација, сагласности за преузимање обавеза и нацрте решења о преносу
средстава. Захтеви за плаћање су примани у два примерка и један примерак се одмах
враћао кориснику са потписом и датумом пријема. Обрада захтева се састојала у
контролисању самог захтева: потпис, печат, број, да ли је Одлуком о буџету предвиђена
позиција за плаћање које је тражено захтевом и прилога који се доставља уз захтев.
После провере захтева, уколико је захтев за плаћање исправан, потписани захтеви се
заводе у књигу евиденције примљених захтева за преузимање обавезе, књиже,
састављају налози за пренос средстава. Уколико су утврђени недостаци и
неправилности везане за реализацију захтева за плаћање, корисник је обавештен о
исправци или допуни документације.
Вршен је интерни обрачун ПДВ-а за улазна докумена која се односе на грађевинске
радове, као и подношење електронских пореских пријава за те обрачуне.
Вршен је обрачун ревалоризације вредности рата за (друштвене) станове који се
откупљују на рате, а на основу склопљених уговора, као и обавештавње лицима са
којима су склопљени уговори о актуелним висинама рата путем писаних дописа.
Вршена је израда извештаја о наменском утрошку средстава за регресирање трошкова
превоза студената и ученика средњих школа, а који су се слали одговарајућим
Покрајинским секретаријатима.
Анализирано је пословање два постојећа јавна комунална предузећа која послују на
територији општине.
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Праћени су прописи којима се уређује рад јавних предузећа и корпоративно
управљање, остварена је сарадња са јавним предузећима у изради њихових дугорочних
и средњорочних планова пословне стратегије и развоја, остварена је сарадња са
јавним предузећима у припреми и праћењу реализације програма пословања,
припремани су акти за органе Општине којима се даје сагласност на програме
пословања јавних предузећа, припремани извештаји о праћењу програма пословања и
припремани акти које доноси Општинско веће, праћено је коришћење субвенција
односно динамика утрошка средстава, да ли је у складу са посебним програмом
пословања, или не, праћене су цене комуналних производа и услуга и припремана акта
о давању сагласности на цене које утврде надзорни одбори јавних предузећа,
припремана акта којима се даје сагласност на одлуке надзорних одбора о расподели
добити, праћено је месечно кретање броја запослених у јавним предузећима,
припремани су извештаји за надлежне државне органе који се односе на јавна
предузећа.
У сарадњи са Групом за јавне набавке праћена је усаглашеност и реализација
финансијских планова директних корисника и планова набавки односно планова јавних
набавки, затим извршавање јавних набавки и уговора склопљених са добављачима.
Добијене фактуре прослеђиване су у Групу за јавне набавке где се утврђивало да ли су
планиране планом јавних набавки, а потом се вршила провера усаглашености са
финансијским планом (односно постојање простора тј. средстава на датој
апропријацији хронолошки посматрано) што се документовало датумом и потписом
извршиоца.
Утврђено је Упутство за израду нацрта Одлуке о буџету за наредну буџетску годину у
складу са буџетским календаром, а потом Измена Упутства за израду нацрта Одлуке о
буџету за 2020. годину.
Остварена је сарадња са корисницима јавних средстава у виду давања потребних
информација и упутстава везаних за буџетско пословање, чиме им је омогућено
коришћење средстава буџета Општине Жабаљ.
Утврђивани финансијски планови директних корисника.
У помоћне књиге основних средстава евидентирана су основна средства и за 2019.
годину,
вршен је
обрачун амортизације који је
књижен у финансијском
књиговодству. Води се помоћна књига ситног инвентара.
Књижења се врше у финансијском књиговодству документа (захтеви, дневници
благајни, изводи - динарски и девизни, мешовита документација, решења и др. ) за
дирекне кориснике буџета општине Жабаљ, иниректне кориснике, индиректне
кориснике Републике - трансферне кориснике општине Жабаљ, кориснике субвенција
дотација и друго.
Израђивани су нацрти решења о коришћењу текуће буџетске резерве и праћена је
њихова реализација.
Рађени су месечни и квартални извештаји Управи за трезор, тј. обрасци 1, 2, 2а и 3 по
свим изворима и корисницима, као и остали извештаји Министарству финансија,
обрађивани подаци за годишњи информатор, информације од јавног значаја, предмети
за Општинско веће и друго.
Рађени су извештаји на обрасцима 1, 2, 2а и 5 који се шаљу Министарству финансија
до 15-ог у месецу, а подразумева кумулативно податке о извршењу расхода, остварењу
прихода и отпату кредитног задужења, затим полугодишњи извештај о оствареним
приходима и извршеним расходима који се доставља Секретаријату за финансије АПВ,
редовни месечни извештај о исплаћеним зарадама на обрасцима ПЛ-1 и ПЛ-2 и достава
истог Министарству финансија до 15-ог у месецу.
Достављани су подаци Министарству финансија о зарадама у јавним предузећима на
обрасцима 1 и 2, као и доказе о уплати разлике за умањење зарада.
Свакодневно је праћено стања средстава на рачуну извршења буџета и осталих
наменских рачуна и подрачуна.
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У складу са Законом о буџетском систему урађен је шестомесечни и деветомесчни
извештај о извршењу буџета општине и прослеђен Општинском већу на разматрање, а
потом и Скупштини општине.
У Извештајном периоду израђенo је 4 Нацрт ребаланса буџета општине Жабаљ и Нацрт
Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2020. годину.

Табеларни приказ обрађених захтева:
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
28
29
36

Назив буџетског корисника
Скупштина општине
Председник општине
Општинско веће
Општинска управа
МЗ Жабаљ
МЗ Чуруг
МЗ Госпођинци
МЗ Ђурђево
Туристичка организација
ОНБ „Вељко Петровић“
ПУ“Детињство“
Канцеларија за инклузију Рома
ЈУ „ Спортски објекти“
ЈКП „Чистоћа“, Дом здравља, Ватрогасни савез, Спортски
савез, Спорт за све, Дом за душевно оболела лица
ЈКП “ Водовод“
Заштиту животне средине
ОШ „Ђура Јакшић“
ОШ „Милош Црњански“
ОШ „Жарко Зрењанин“
ОШ „Јован Јовановић-Змај“
СШ „22. Октобар“
Центар за социјални рад „Солидарност“
Друштвена брига о деци
Студентске и спортске стипендије
Верске и остале услуге заједнице
У К У П Н О:

Број захтева
224
145
51
1194
294
159
258
232
275
662
725
67
349
158
0
99
590
545
547
495
625
450
226
4
3
8.377

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
У oдељењу је у периоду од 01.01.2019 – 28.02.2019. године било запослено седам радника, од
01.03.2019-31.12.2019. осам службеника, од којих руководилац одељења и шеф групе за
пореско рачуноводство са звањем самосталних саветника, порески књиговођа у звању
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саветника, два извршиоца на пословима пореске контроле у звању млађег саветника, два
извршиоца на пословима пореског извршитења у звању сарадника и један извршилац на
пословима пореске евиденције Правилником о унутрашњоj организацији и систематизацији
радних места предвиђено је девет извршилаца и то представља оптималан број радника да би
се извршили сви послови у надлежности одељења, благовремено и квалитетно.
Одељење је у горе наведеном периоду извршило следеће послове:
- израда завршног рачуна за 2018. годину у законском року,
- евидентирање 3392 пријаве пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге,
- доношење 11409 решења пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге за
2019. годину, као и 417 решења пореза на имовину обвезника који не воде пословне
књиге за предходну годину,
- извршила задужење пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге на основу
поднетих 135 пријава - самоопорезивање,
- донето је 84 решења комуналне таксе за истицање фирме,
- донето је 41 решење накнаде за коришћење простора на јавним површинама,
- донето је 1 решење накнаде за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова,
- донета су решења за наканду за заштиту животне средине за 1 обвезника,
- издато је 1279 пореских уверења,
- донета су решења за 82 захтева за прекњижавање и поврат,
- обрађено је 224 захтева за одобрење репрограма-одлагање плаћања дугованог пореза.
Одељење је у периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019. године наплатило изворне приходе у
износу 114.181.299 динара, чиме је оставрено 95,54% плана наплате износа од 119.509.752
динара, како је за буџет за 2019. Годину пројектовано да ће редовна наплата износити. Приходи
по основу наканде за заштиту и унапређивање животне средине су у току 2019. Године
„испуштен“ приход услед недовољно ажурне и неповољне законске регулативе по буџет
јединице локалне самоуправе. Наиме, до 01.03.2019. године било је предвиђено да Влада
Републике Србије донесе подзаконска акта која ће омогућити примену одредби Закона о
накнадама за коришћење јавинх добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18) , међутим пробијајући
рокове и доносећи неприменљиве подзаконске акте створен је правни вакуум у ком није било
могуће извршити задуживање правних лица ( у периоду од 01.03.2019. практично до краја 2019.
Године, с обзиром да су и измене подзаконских аката биле нејасне и непрецизне, па су у року
од недељу дана измењене, теступиле на снагу након 20.12.2019. године, чиме је практично
истекла фискана година). Планирани приход од 5.872.206 дин није наплаћен, наплаћено је свега
177.224 дин. по основу задужења која се односе на период до 01.03.2019. год. Наплата овог
прихода у планираном или већем износу би довела до стопостотног остварења плана наплате,
међутим у датим околностима било је немогуће надоместити недостајући приход јер није било
могућности задужења.
Задужење порезима, накнадама и таксама по решењима донетим у периоду од
01.01.2019 – 31.12.2019. године и уплате по рачунима јавних прихода
Износи задужења и наплаћених јавних прихода дати су сумарно по рачуну јавног
прихода у табели испод.

GFS

Naziv računa

Dugovanje
iz
prethodnog
perioda
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Zaduženje

Ulaz
duga
RPG

Ulaz
kam.
RPG

Otpis
kam.
RPG

U

29551
711147
711181
711183
711184
711185
713121
713122
713611
714421
714431
714562
714565
714566

714567
714573
716111
741531
741533
741534

741535

741536

742154
742251
743924

Sekretarijat za finansije-Uprava
grada Beograda
Porez na zemljište
Samodoprinos prema zaradama
zaposl
Samodoprinos iz prihoda poljopr.
Samodopr. Samost. Del.
Samodoprinos od imovine
Porez na imovinu obveznika koji
ne vode poslovne knjige
Porez na imovinu obveznika koji
vode poslovne knjige
Porez na akcije na ime i udele
Komunalna taksa za držanje
muzičkih uređaja
Komunalna taksa za korišćenje
reklamnih panoa
Posebna naknada za zaštitu i
unapređenje životne sredine
Naknada za korišćenje prostora
na javnoj površini u posl. Svrhe
Naknada za korišćenje javne
površine za oglašavanje
Naknada za korišćenje javne
površine po osnovu zauzeća građ.
Mat.
Komunalna taksa za korišćenje
vitrina
Komunalna taksa za isticanje
firme na poslovnom prostoru
Komunalna taksa za korišćenje
prost. na jp u poslovne svrhe
Komunalna taksa za korišćenje
slobodnih površina za kamp.
Naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta
Komunalna taksa za zauzeće
javne površine građe.
materijalom
Naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta od
pravnih lica
Naknada po osnovu konverzije
prava korišćenja u pravo svojine
u korist nivoa opština
Opštinske administrativne takse
Uvećanje poreskog duga u
postupku prinudne naplate

-100
8869593
0
2330133
1379056
-37797

18703

17032

6650

181733
17095

63772
6032

22343
2100

113414363

70738104

4899072

1589672

1090816

24877425
209402

30233195

1749288

679512
-15

39794
15

-1067718

4915705

5121

-1519

5262

0

468779

0

7426

0

3600

714440

466687

276013

888104

180243

168285

504

55452629

500696

609712

439708

-376

376

-10

10

-1027
2890

-59
45056800

282

11571013

0

0
906
205505
251.580.388
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549
140
1115
117.937.825 8.266.945 3.598.924 1.884.712 1

Извештај о пописима аката
С обзиром на природу делатности и врсте поступака који се воде код овог Одељења,
током 2019. год. су кроз пописе аката вођени следећи предмети:

Р. Класификациони
бр. знак
Попис аката
Примљени
купопродајни и
даровни
1 43-1
уговори
Примљена
решења о
наслеђивању и
2 43-2
реституцији
Захтев за
3 433-1
прекњижавање

4

433-2

5

433-3

6

433-4

7

433-5

8

9

10

434-1

434-2

434-3

Опомене за
плаћање пореза
Решења
принудне
наплате из
новчаних
средстава
Решења о
привременој
мери
Захтев за
одлагање
плаћања дуга
Решење
комуналне
таксе за
истицање
фирме на
пословном
простору
Решења
накнаде за
коришћење
простора на
јавним
површинама
Решења
накнаде за
заузеће јавне
површ.грађ.мат.

Бр.
предм.у
попису
ак.

Начин
решавања

Број
жалби

Решавање по
жалби

чув

Вануправни

658

уговора

-

-

тр

Вануправни

242

-

-

тр

Вануправни

82

решења

-

-

го

Вануправни

1339

опомене

-

-

го

0

-

-

-

0

-

-

Вануправни

227

решења

1

на
другостепеном
одлуч.

го

Првост.
упр. по сл.
дужн.

84

решења

1

измењено
решење

го

Првост.
упр. по сл.
дужн.

41

решења

-

го

Првост.
упр. по сл.
дужн.

1

решења

-

го

Врста
предмета

Првост.
упр. по сл.
дужн.
Првост.
упр. по сл.
дужн.
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11

434-4

12

434-10

13

435-1

14

436-1

15

436-2

16

436-3

Решења
накнаде за
заштиту и
унапређење
животне
средине
Решења
наканде за
коришћење
рекламних
паноа
Р-Налог
Пријава пореза
на имовинуправна лица
Пријава пореза
на имовинуфизичка лица
Решења пореза
на имовинуправна лица

19

436-6

20

436-7

Решења пореза
на имовинуфизичка лица
Решења пореза
на имовину за
правна лица за
претходну
годину
Решења пореза
на имовину за
физичка лица
за пред.годину
Захтеви
Одељења за
имовинске,
стамб-ком.
послове и ЗЖС
у пост.
конверзије

21

437-1

Пореско
уверење

17

18

436-4

436-5

Првост.
упр. по сл.
дужн.

1

решењe

Првост.
упр. по сл.
дужн.

11

решењe

Вануправни

90

Вануправни

135

Вануправни

3392

-

-

го
-

-

го

пријава

-

-

тр

пријава

-

-

тр

-

Ре
књ
ос

Првост.
управни по
служб.
Дужн.
Првост.
управни по
служб.
дужн.

11409

решења

изм. Реш.

Првост.
упр. по сл.
дужн.

7

решење

-

Првост.
упр. по сл.
дужн.

417

решења

Вануправни

4

обавештење

Вануправни

1279

уверења

54

го

135

-

тр

-

тр

-

-

го

-

-

го

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ

На основу Одлуке о Општинској управи општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ бр. 23/2017) којом су уређена основна начела рада Општинске управе, међу њима и
унутрашња организација. Одлуком су образована Одељења као основне организационе
јединице. Одељење за заједничке стручне послове унутар којег су оформљење две уже
јединице – Група за управљање људским ресурсима и Група за јавне набавке обављају следеће
послове:
1) управљање људским ресурсима и радни односи:
- обавља стручне послове у поступку попуњавања слободних и упражњених радних
места и избора кандидата у поступку интерног и јавног конкурса;
- иницира и координира припрему нацрта кадровског плана;
- стара се о организацији стручног усавршавања службеника, врши процену ефеката
спроведених обука и припрема анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког
службеника, у складу са потребама послова који се обављају у органима и одељењима
Општине;
- иницира, координира и обезбеђује стручно-техничку подршку у припреми предлога
годишњег програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за
његово извршавање;
- иницира и координира рад других органа и организационих јединица у оквиру
Општине у погледу оцењивања службеника, обезбеђује неопходну стручну и техничку
подршку, припрема анализу резултата и прати ефекат оцењивања службеника;
- обавља стручне послове у вези са додатним образовањем службеника;
- учествује у изради програма стручне обуке приправника;
- стара се о вођењу кадровске евиденције запослених у органима Општине;
- води персонална досије запослених у органима Општине;
- врши стручне послове из области радних односа за запослене у органима Општине и
припрема предлоге појединачних аката који се односе на пријем у радни однос,
распоређивање, плату и друга примања, права на годишњи одмор и друга одсуства, о
остваривање права по основу технолошког вишка запослених, о престанку радног односа и
других аката из области радних односа;
- стара се о примени прописа из обавезног социјалног осигурања запослених и врши
пријаве и одјаве запослених у централном регистру;
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- учествује у изради колективног уговора код послодавца за запослене у органима
Општине;
- учествује у изради програма решавања вишка запослених;
-сарађује са синдикатом приликом израде података о материјалним, стамбеним и
породичним приликама запослених у органима Општине (тзв. социјалне карте);
- пружа стручну помоћ запосленима у поступку остваривања њихових права и обавеза
који произилазе из радног односа;
2) јавне набавке:
- обавља послове јавних набавки и набавки у складу са прописима у области јавних
набавки и буџетског система;
- иницира и координира послове израде нацрта плана јавних набавки и набавки на које
се не примењује закон који уређује јавне набавке, прати њихово извршење и иницира измене и
допуне;
- израђује предлоге општих аката којима Општина уређује спровођење јавних набавки;
- стара се о законитом, квалитетном и благовременом спровођењу поступака јавних
набавки и набавки на које се закон не примењује и пружа стручну помоћ комисији за јавне
набавке и реализаторима набавки у припреми конкурсне документације и модела уговора;
- стара се о закључењу уговора са изабраним понуђачем;
- води евиденције о закљученим уговорима о јавним набавкама и њиховом временском
важењу;
- израђује извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки и доставља их
надлежним органима;
- припрема акте поводом захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки;
- обавља и друге послове из области јавних набавки, у складу са законом и општим
актима Општине;
3) заштита и безбедност на раду и други облици заштите интегритета:
- стара се о примени прописа којима се уређују: безбедност и здравље на раду; заштита
од дуванског дима; заштита од злостављања на раду (мобинга); заштита узбуњивача; заштита
особа са инвалидитетом; заштита података о личности и другим прописима којима се штити
здравље и лични интегритет запослених у органима Општине;
- води евиденције прописане законом;
- израђује и подноси извештаје надлежним органима;
4) цивилна заштита и одбрана:
- стара се о примени закона и других прописа којима се уређује заштита и спасавање у
случају ванредних ситуација, елементарних непогода и других ванредних догађаја;
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- пружа стручну и административну помоћ штабу за ванредне ситуације и његовим
тимовима, као и другим субјектима који су укључени у систем заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
- стара се примени прописа којима уређују обавезе органа Општине у области одбране;
- стара се о примени прописа којима се уређује заштита од пожара;
- обавља стручне послове за буџетски фонд за ванредне ситуације;
- припрема предлоге општих аката из области одбране чије је доношење у надлежности
органа Општине;
5) нормативно-правни послови:
- израђује нацрте и предлоге прописа и других општих аката којима се уређују следећа
питања: организација и рад органа Општине; систематизција радних места у органима
Општине; максималан број запослених у систему јавног сектора Општине; објављивање аката
у службеном гласилу Општине; утврђивање симбола Општине (застава, грб, амблем и слично);
утврђивање празника и славе Општине; утврђивање награда и признања која додељује
Скупштина општине; остваривања међунационалне сарадње; остваривање међуопштинске
сарадње и удрживање Општине са другим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији
и иностранству; обављање функција у органима Општине; остваривање и заштита права
одборника и других изабраних, именованих и постављених лица; организација и рад
Општинског правобранилаштва; остваривања функције заштитника грађана; организовање
послова пружања правне помоћи грађанима; радни односи у органима Општине; плате,
накнаде и друга примања; безбедности и здравља на раду; функционисања цивилне заштите;
противпожарне заштите; послови одбране који су поверени органима Општине; кодекс
понашања носилаца јавних функција и запослених у органима Општине и друга питања за које
није надлежно друго одељење Општинске управе;
- учествује у изради планских аката из надлежности Општине прописаних законом
којим се уређују ванредне ситуације, заштита и спасавање у случају непосредне опасности од
елементарних и других већих непогода и заштита од пожара;
- припрема предлоге пречишћених текстова прописа и других општих аката чији су
доносиоци органи Општине и стара се о њиховом објављивању на званичној интернет
страници Општине;
6) информације од јавног значаја:
- стара се о примени прописа којима се уређује слободан приступ информацијама од
јавног значаја којима су утврђене обавезе органа Општине, спроводи поступак по захтевима за
приступ информацијама од јавног значаја за Општинску управу и доноси појединачна управна
акта;
- израђује и ажурира Информатор о раду органа Општине и стара се о његовом
објављивању на званичној интернет страници Општине;
- подноси извештаје поверенику за информације од јавног значаја и другим надлежним
органима;
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7) развој информационог система:
- стара се о унапређењу примене информационих технологија;
- стара се о одржавању и развоју рачунарске опреме и комуникационе мреже;
- врши администрирање базе података;
- стара се о одржавању и развоју апликативног софтвера;
- стара се о организовању обуке запослених у органима Општине;
- стара се о успостављању услова за развој и одржавање географског информационог
система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и
организацијама, као и јавним предузећима и установама на територији Општине;
8) правна помоћ:
- пружа правну помоћ грађанима у складу са законом којим се уређује пружање
бесплатне правне помоћи и одлуком Скупштине општине којом се уређује пружање правне
помоћи грађанима;
9) административни и стручни послови за органе Општине:
- обавља административне послове за органе Општине и њихова радна тела;
- припрема предлоге аката за Председника општине и начелника Општинске управе за
које нису надлежна друга одељења Општинске управе;
- учествује у изради званичне интернет странице Општине и стара се ажурности
објављених података;
- обавља и друге послове из надлежности Одељења

Извештај се садржински односи на опште податке о раду, начину рада унутар
организацијског облика, кадровској структури запослених, описни преглед послова који су
рађени, податке о опремљености као и друге податке везане за рад запослених , као и
статистички приказ предмета који су били у раду код појединих извршилаца.

Радна места и послови који се обављају у Одељењу прописани су Правилником 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), и истим је систематизовано 10 радних места у Одељењу
за заједничке стручне послове и то:

р.бр.

назив радног места

услови
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звање

број

Име и

извр.

презиме

1.

Руководилац
Одељења

стечено високо образовање
из области правне науке

самостални
саветник

1

Дејан
Бороја

2.

послови бесплатне
правна помоћ

стечено високо образовање
из области правне науке

саветник

1

-

3.

послови цивилне
заштите, одбране и
безбедности на раду

стречено високо образовање
из области друштвено
хуманистичких наука

млађи
саветник

1

Давор
Шатара

4.

пословни секретар

стечено високо образовање
из области економске или
правне науке

млађи
саветник

1

Јасна
Шокица

5.

административни
послови за органе
општине

стечено средње образовање
економског или техничког
смера или гимназија

виши
референт

1

Снежана
Милаковић

6.

административни
послови за
начелника
Општинске управе

стечено средње образовање
административноуправног
смера,економског или
техничког

референт

1

Љубица
Ђураки

7.

административнотехнички послови

средња стручна према у
трогодишњем
трајању,економског или
техничког смера

намештеникчетврта врста

1

Тања
Вукајловић

8.

Шеф Групе за
управљање
људским
ресурсимаслужбеник за
управљање
кадровима

стечено високо
образовање из области
правне науке

саветник

1

Марија
Тодоровић

9.

кадровски послови

стечено високо образовање
на основним академским
студијама у обиму од 180
ЕСП бодова

млађи
сарадник

1

Драгиша
Николић

10.

шеф Групе за јавне
набавке –
службеник за јавне
набавке

стечено високо образовање
из области правне науке

самостални
саветник

1

Драгана
Лазукић

11.

послови јавних
набавки -

стечено високо образовање
из области економских

млађи
саветник

1

-
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приправник



наука

УКУПНО

11

У Одељењу има запослених 8 (осам) извршилаца на неодређено радно време, и један
запослени на одређено време:



Радно место – Шеф Групе за управљање људским ресурсима је извршилац
Марија Тодоровић запослена на одређено време до 09.06.2020. године.
 Радно место – Послови бесплатне правне помоћи у звању саветника је
непопуњено.
 Радно место – Послови јавних набавке у звању млађег саветника је непопуњено.
ОПИСНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА

У току године , из области радних односа, сходно закону и потребама рада, вршено је
усклађивање нормативних аката кроз измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији
радних места у Општинској управи израдом предлога Правилника. Рађена су решења и
уверења из радног односа запослених у Општинској управи (решења о распоређивању, о
утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плата, решења о минулом раду, решења о
коришћењу права на годишњи одмор и плаћено одсуство, решења о признавању права на
солидарну помоћ и сл.), послови везани за расписивање огласа за пријем у радни однос,
послови у вези са пријавом полагања државног стручног испита, послови у вези са пријавом
инспекторског испита, послови пријаве, промене и одјаве осигурања запослених и сл., рађени
су огласи за пријем у радни однос на одређено време, послови на спровођењу интерног
конкурса, послови на спровођењу јавног конкурса, сагласности на пријем, извештаји о бројном
стању , кадровској структури (стручна спрема , занимања, звања и године радног стажа).
У оквиру дела послова Одељења који се односе на нормативну делатност урађено је више
нацрта и предлога општих аката као и појединачних аката који су у надлежности Одељења ,
између осталих и:
-

предлог Кадровског плана за 2020. годину
предлог решења о измени решења о максималном броју запослених у општини Жабаљ за
2019. годину (III измене),
спровођење поступка јавног конкурса за пријем једног запосленог на неодређено време у
Општинску управу са високом школском спремом,
израда појединачних решења о пријему у радни однос,
израда појединачних решења о признавању права запосленима,
израда обрасца ПРМ –ново запошљавање и додатно радно ангажовање (четири),
плана годишњих одмора,
израда огласа за попуњавање радних места за интерни и јавни конкурс (у 12 предмета),
послови везани за ажурирање података на сајту општине Жабаљ на основу налога
појединих Одељења ,
израда регистра важећих општинских прописа
за 2019. г.који су саставни део
Информатора о раду,
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-

-

-

спровођење поступка и израда аката по расписаном интерном конкурсу (за радна места
Послови из области грађевинарства и озакоњења; Ликвидатор, Послови трезора и
финансијског извештавања; Главни контиста главне књиге трезора; Руководилац Одељења
за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај; Руководилац Одељења за ЛЕР и
привреду; Шеф групе за имовину и стамбено-комуналне послове; Материјалнофинансијско књиговодство и евидентирање; Канцеларијски послови),
израда аката и спровођење јавног конкурса за радна места Послови из области
грађевинарства и озакоњења и радног места Послови јавних набавки - приправник, израда
појединачних аката за конкурсну комисију у предлога решења ,
анкетирање запослених за потребе Анализе потреба за стручним усавршавањем,
анализа одредаба Закона о запосленима у аутномним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе,
рад у тиму за припрему Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара,
рад у тиму за припрему Одлуке о месним заједницама,
омогућена видљивост Општине као пружаоца услуга на порталу еУправа,
пријављивање услуга на порталу еУправа,
рад на нацрту одлуке о Јавним расправама,
припремање конкурсне документација и аплицирање на пројекат Савета европе и Европске
уније „Људски ресурси фаза 2 – Пакет подршке“,
рад у тиму за припрему Одлуке о такси превозу путника,

У периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године похађао следеће семинаре:
- 01.03.2019. год. Семинари Србије „Нове уредбе о електронској управи“.
- 12.03.2019. год. Пети састанак Мреже СКГО за управљање људским
ресурсима.
- 26.09.2019. год. Промоција пакета подршке општинама, градовима и
градским општинама.
- 10.10.2019. год. Секторски програм континуираног стручног усавршавања
запослених у ЈЛС за 2019. годину „Планирање и запошљавање запослених“
- 11.10.2019. год. Секторски програм континуираног стручног усавршавања
запослених у ЈЛС за 2019. годину „Оцењивање службеника у ЈЛС и
каријерни развој“.
- 24.10.2019. год. Састанак поводом онлајн обуке „Стручно усавршавање“.
- 25.11.2019. год. Секторски програм континуираног стручног усавршавања
запослених у ЈЛС за 2019. годину „Узбуњивање и заштита узбуњивача“.
- 27.11.2019. год НАЛЕД и РАТЕЛ – „Јачање капацитета локалних самоуправа
у примени регулативе у области информационе безбедности“.
- 1-4.12.2019. год РЕФОРМАТОР – „IV Зимска едукација за организацију у
јавном сектору“.
- 12-13.12.2019. год Шести састанак Мреже СКГО за управљање људским
ресурсима у локалној самоуправи – Крагујевац.
- 23.12.2019. год УСАИД и Транспарентност Србија – „Унапређење индекса
транспарентности локалних самоуправа (ЛТИ).
У извештајном периоду редовно је ажуриран Информатор о раду органа општине
Жабаљ (март 2019.г.). Информатор је редовно достављан на објаву на званичну интернет
страницу општине Жабаљ.

Од стране лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја за Општинску управу обрађена су 22 захтев за информацијом
од јавног значаја. Жалби није било.Такође је урађен годишњи извештај Поверенику за
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инормације од јавног значаја о спровођењу Закона о слободном приступу инормацијама од
јавног значаја и достављен у законском року.

Извршиоци на радним местима стручни послови за органе општине, административни
послови за органе Општине и административно-технички послови, обављају стручне
административне послове за Скупштину општине, Општинско веће и председника Општине. У
оквиру тих радних места вођена је евиденција предмета из надлежности Скупштине општине,
Председника општине и Општинског већа, обављани послови слања предмета на обраду
Одељењима Општинске управе, јавним предузећима и установама, вођена евиденција радних
тела које образује Председник општине, вођени записници са седница и договора Општинског
већа, послови протокола, организација скупова од стране Председника општине, техничка
реализација аката Председника општине, праћење невладиних и донаторских организација,
вођене евиденције предмета радних тела Скупштине општине, записника са седница
Скупштине и њених радних тела, обављани дактилографки послови за органе општине.
Извештај је сачињен на основу појединачних извештаји извршиоца распоређених на
радна места стручни послови за органе општине, административни послови за органе општине,
административни послови за начелника Општинске управе, административно технички
послови.

У оквиру радног места административни послови за начелника Општинске управе
обављани су административни и технички послови, као и дактилографски послови за
начелника Општинске управе.

Следи попис обрађених предмета:
Класификациони
знак

Остало
нерешено у
претх.изв.
перооду

Евидентирано у
току извр.
периода

Укупно

112

51

113

1

121

23

130

1

131

1

132

1

401

1

415

85

62

Решено у
току изв.
периода

Остало
нерешено

Примедба

34

1

46

17

404

59

118

10

02

24

111

13

152

2

031

11

037

2

038

4

114

10

40

3

123

17

325

1

323

1

47

1

320

3

06

14

013

1

90

3

361

1

016

1

021

1

434

1

15

1

345

1

501

1

119

1

63

03

1

УКУПНО:
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У 2019. години обављала сам следеће послове:

-

-

-

-

-

-

-

-

Заводила предмете (у електронску писарницу) – редовно сваки дан тј. више пута
у току дана;
Скенирала документа и качила припадајућим предметима у електронској
писарници – сваки дан;
Свакодневно заводим предмете у референтску свеску који нам стижу путем
писарнице;
Запримам пошту путем доставне књиге из писарнице и прослеђујем начелнику
ради увида и одлучивања о пошти да ли да се заводи на начелника или да
проследим даље у друга одељења;
Шаљем пошту путем писарнице;
Достављам разна акта одељењима у Општинској управи, председнику Општине,
секретару ОВ, Финансијама, свим одељењима;
По поптреби копирам разна акта за начелника ОУ;
Куцам разна решења, овлашћења, уговоре, потврде, извештаје, дописе,
табеларне приказе, за потребе начелника ОУ и руководиоца Одељења за
заједничке стручне послове (у Одељењу у ком се и водим);
Обавештавам руководиоце одељења о састанцима које организује и води
начелник ОУ;
Водила евиденцију присутности радника Одељења за заједничке стручне
послове у кој се и ја водим;
Обавештавала раднике мог одељења колико им је преостало годишњег одмора
(кад год им је било потребе за том информацијом) и подносила извештаје
руководиоцу одељења о искоришћеном годишњем одмору,
Од 08.08.2016.године водим евиденцију присутности за шефове служби тј.
садашњим руководиоцима одељења у ОУ, коју контролише и потписује
начелник ОУ и предајем одељењу за финансије и буџет ради обрачуна плате;
Пратим предмете у електронској писарници, обавештавам начелника ако нам је
преусмерен предмет од стране председника Општине или секретара већа, ради
одлучивања ко ће обрадити предмет, да ли начелник или неко од руководиоца
одељења (које већ за шта задужен);
Редовно архивирам обрађене предмете физички и електронски путем
електронске писарнице, урадим развођење и прослеђујем лицу које је задужено
за архиву (Архивару);
Заказујем грађанима и др. лицима пријем код начелника ОУ у договору са
начелником, кад није у могућности да их прими оног момента када се они
појаве из разлога што је заузета неким састанком или поводом неког другог
посла који је ограничен временским роком итд.;
Редовно качим акта на оглсну таблу – која су обавезна да буду истакнута;
Достављам акта колегиници која је задужена за израду службеног листа ради
објављивања у сл. листу;
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С обзиром да сам задужена за руковање и чување печата (начелника ОУ),
оверавам сва акта која потписује начелник ОУ;
достављам сав материјал који иде на веће а који а који упућује начелник и сви
руководиоци одељења који достављају путем начелника ОУ (и физички и
путем елктронске писарнице);
достављам неке закључке већа које секретар већа у договору са начелником ОУ
процени да треба да буду достављени путем начелника;
запримам закључке од секретарице, секретара већа достављам начелнику на
увид и упознавање шта је усвојено на седници већа;
јављам се на телефонске позиве, преусмеравам везу начелнику или ако
начелник у том тренутку не може да се јави ако одржава састанак пренесем му
поруку о позиву, након чега начелник решава случај или ступа у контакт са
особом која је звала;
обавештавам колеге о потписаним актима и рачунима које су доносили код
начелника на потпис, како би могли да дођу по исте и како би наставили своје
даље послове везано за потписане акте и рачуне...;
у више наврата мењала колегиницу која ради као секретарица код председника
Општине, када је била отсутна.
Заказивала семинаре начелнику ОУ, оргаизовала превоз код руководиоца
Одељења за помоћно техничке послове, обавештавала о томе одељење за
Финансије ради уплате семинара;
по налогу начелника израђивала извештаје о раду и кретању предмета за период
за који начелнк одреди...;
обављала и друге послове по налогу начелника ОУ и шефа Одељења за
заједничке стручне послове (као што ми и пише у опису послова).

У оквиру радног места административни послови за органе Општине обављани су
административни и технички послови, као и дактилографски послови за председника
Скупштине општине и секретара Скупштине општине.

Клас.
знак
320
022
06
119
02
023
110
35
82
451

Евидентирано
у току
извештајног
периода
27
34
81
10
78
18
2
16
15
1

Решено у
току
извештајног
периода
27
34
80
10
75
18
2
16
14
1

Остало
нерешено
1
3
1
-
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Нерешено из
претходног
периода
(01.01.2018.31.12.2018.)

8
1

Примедба

40
217
434
501
401
47
131
011
417
400
560
50
114
123
351
46
014
17
436
5
013
052
Укупно:

3
4
3
2
3
2
2
2
3
4
3
4
1
1
1
1
1
1
2
1
2
328

3
3
3
2
3
2
2
2
3
4
3
4
1
1
1
1
1
2
1
2
321

1
1
7

1

1

1

2
14

1. Број одржаних седница Скупштине општине, у извештајном периоду...........7
2. Број тачака дневног реда Скупштине
општине.................................................... 176
3. Број донетих аката Скупштине
општине……………………….....…………….... 176
 одлуке..................56
 програми...............5
 планови..................4
 решења................75
 закључци.............33
 пословници…...….2
 статут…………..…1
2. Број одржаних седница сталних радних тела Скупштине општине у извештајном
периоду ......................................................................................................................34
од чега:
Комисија за статутарна питања и нормативна акта.......................................8
Комисија за кадровска, административна и мандатно имунитетна
питања………………………………………………….........................…......1
7
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Савет за
урбанизам.............................................................................................4
Савет за
финансије.............................................................................................5
3. Број одржаних седница повремених радних тела Скупштине општине у
извештајном
периоду...................................................................................................28
o Комисија за
планове.........................................................................................13
o Штаб за ванредне
ситуације..............................................................................3
o Комисија за израду предлога Програма закупа пољ. земљишта
..................3
o Комисија за спровођење јавног
надметања.....................................................7
o Комисија за награде и
признања......................................................................2

У оквиру послова радног места административно-технички послови обављани су
административни, дактилографски и технички послови за Општинско веће и његова радна
тела, по потреби и других органа Општине. У оквиру радног места административно технички
су обрађени следећи предмети:

Класифика- Остало
Евидентирано Укупно
циони
нерешено у току извр.
у
периода
знак
претх.изв.
перооду
400

167

401

27

415

101

06

86

02

40

47

2
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Решено Остало
Примедба
у току
нерешено
изв.
периода

022

46

023

30

46

74

501

3

320

14

464

2

110

2

35

18

052

5

40

7

451

5

404

2

130

3

360

2

361

3

217

1

434

3

344

3

352

4

217

5

351

4

463

3

11

1

50

4

417

3

205

2

68

560

2

020

1

123

1

070

1

63

3

436

1

34

1

51

1

Укупно:
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У извештајном периоду од 01.01.-31.12.2019. године запослена је учествовала у
раду Општинског већа, Председника општине, Скупштине општине и начелника
Општинске управе, углавном путем замена извршилаца који су били одсутни.

У оквиру послова пословни секретар, обављани су стручни и технички
послови за Председника Општине. У извештају послови који су рађени исказани су
на овај начин:
Кроз електронску писарницу и референтску свеску Председника општине
укупно је заведено 833 предмета. Предмети су прослеђивани одељењима на обраду у
зависности од врсте предмета на који се односе - такође преко електронске писарнице.
Обрађени предмети су враћани електронски код ПО, након чега су одштампана акта и
прослеђивана Председнику општине на потпис а након тога су експедована. Сваки
предмет је формиран кроз омоте списа и припремљен за архивирање. Осим ових
послова сам припремала дневне распореде обавеза за ПО, заказивала пријем странака.
класификациони број
016
02
020
021
022
023
03
031
035

број решених
предмета
16
9
4
1
2
30
1
1
1

број не решених
предмета

2
1

1
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06
07
09
11
12
20
34
35
40
42
47
50
51
53
56
60
61
67
82
90
112
114
119
131
183
217
312
320
332
344
351
352
360
361
401
404
415
451
465
501
633
укупно

1
4
2
1
1
1
1
5
15
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
5
2
4
1
1
3
4
1
18
1
7
14
5
1
2
211
192
5
15
1
6
1
630

2
1

1
2

1
2

1
1

1

1
38
9
4
10
1
79
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Послови цивилне заштите, одбране и безбедности на раду:
прати прописе из области ванредних ситуација и функционисања система цивилне
заштите и спасавања из надлежности органа Општине, заштите од пожара, заштите од
поплава и других ванредних ситуација; обавља сручне и нормативно-правне послове
за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и његових радних тела, штаба за
заштиту од пожара и других тела; остварује сарадњу са органима цивилне заштите
суседних општина и овлашћеним лицем Сектора за ванредне ситуације; учествује у
изради планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и процене угрожености
за територију Општине и других општих и појединачних аката из надлежности органа
Општине; обавља и друге послове по налогу команданта Штаба за ванредне ситуације,
израђује предлоге планова одбрамбених припрема за органе општине, врши њихово
ажурирање и услађивање са плановима других државних органа, израђује предлоге
општих аката Општинске управе који су обавезни по прописима о одбрани, предлаже
систематизацију радних места у Општинској управи за време ратног стања и
непосредне ратне опасности ; обавља послове безбедности и здравља на раду, прати
примену мера безбедности и здравља на раду и учествује у припреми оспособљавања
запослених за безбедан рад, сарађује са синдикатом запослених, обавља и друге
послове по налогу руководиоца Одељења.

Извештај о обиму рада по сваком од послова из описа послова радног места и
преглед предмета – вануправних:

У току 2019. године одржанo je три редовне седнице Општинског штаба за ванредне
ситуације и једна ванредна:
06-46/2019-I двадесет седма по реду седница је одржана 28.03.2019. године
06-83/2019-I ванредна седница је одржана 23.06.2019. године
06-85/2019-I двадесет осма по реду седница је одржана 05.07.2019. године
06-153/2019-I двадесет девета по реду седница је одржана 22.11.2019. године

Вануправни предмети у 2019. години

82-1/2019-III-03
Достава података – Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите
82-4/2019- III-03
Достављање података – ажурирање података о члановима Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Жабаљ
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82-5/2019- III-03
Инспекцијски надзор 30.01.2019. – средства и опрема за личну, узајамну и колективну
заштиту
82-6/2019- III-03
Инспекцијски надзор 30.01.2019. – Закон о смањењу ризика и управљању ванредним
ситуацијама
82-7/2019- III-03
Извештај о раду ОШВС за 2018. годину и Плана рада за 2019. годину
82-8/2019-I
Квартални извештај о стању и довођењу система за јавно узбуњивање (сирена) у
функцију – први квартал
82-9/2019-I
Квартални извештај о стању предузетих активности на оперативним и превентивним
мерама одбране од поплава на водотоковима другог реда - први квартал
82-10/2019- I
Ажурирање података о капацитетима од значаја за заштиту и спасавање
82-11/2019-I
Подаци о склонишном простору на територији општине Жабаљ
82-12/2019-I
Квартални извештај о стању предузетих активности на оперативним и превентивним
мерама одбране од поплава на водотоковима другог реда- други квартал
82-13/2019-I
План активности општине Жабаљ у наступајућем летњем периоду
82-14/2019-I
Квартални извештај о стању и довођењу система за јавно узбуњивање (сирена) у
функцију.- други квартал
82-15/2019-I
Захтев за доставу података за израду Плана заштите и спасавања
82-16/2019-I
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Квартални извештај о стању предузетих активности на оперативним и превентивним
мерама одбране од поплава на водотоковима другог реда- трећи квартал
82-17/2019-I
Квартални извештај о стању и довођењу система за јавно узбуњивање (сирена) у
функцију – трећи квартал
82-18/2019- III-03
Достављање података о реалним финасијским потребама за 2020. годину
82-19/2019-I
Извештај о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећи зимски период на
територији општине Жабаљ
82-20/2019-I
Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине Жабаљ
82-21/2019-I
Извештај о планираним и утрошеним средствима намењеним за ванредне ситуације

82-22/2019-III-03
Оперативна евиденција

82-23/2019-I
Квартални извештај о стању предузетих активности на оперативним и превентивним
мерама одбране од поплава на водотоковима другог реда- четврти квартал
82-24/2019-I
Квартални извештај о стању и довођењу система за јавно узбуњивање (сирена) у
функцију – четврти квартал
217-1/2019- III-03
Нацрт Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на водама другог
реда за 2019. годину
217-2/2019- III-03
Нацрт Одлуке о усвајању Програма мера и радова на смањењу ризика од поплава за
2019. годину
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217-5/2019- III-03
Предлог Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на
отвореном простору на подручју општине Жабаљ
217-6/2019- III-03
Достава Нацрта Програма коришћења средстава буджетског фонда за ванредне
ситуације и заштиту од пожара за 2019. годину
217-10/2019- I
Предузимање превентивних мера и спровођење оперативних мера одбране од поплава
на подручју општине Жабаљ
217-10/2019- IV
Захтев за давање сагласности на Процену ризика од катастрофа
217-14/2019- III-03
Предлог Решења о образовању Општинског штаба за заштиту стрних усева од пожара
у 2019. години и Предлог Плана заштите стрних усева од пожара у 2019. години
217-15/2019- III-03
Нацрт Програма коришћења средстава буджетског фонда за ванредне ситуације и
заштиту од пожара за 2019. годину
217-20/2019- I
Достављање података – апликација ДРИС
020-1/2019- IV
Изјава о броју запослених у једној смени за сваки објекат појединачно
16-1/2019-III-03
Постављање зидних ормарића за пружање прве помоћи
16-2/2019- III-03
Извештаји о раду Лица за БЗР - Доо Института за безбедност у радној и животној
средини
16-3/2019- III-03
Израда Образаца 6 за запослене у Општинској управи
16-4/2019- III-03
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Записник о прегледаним инсталацијама 22.06.2019. и 25.06.2019.
80-1-1/2018- III-03
Достава података за Извештај о стању припрема за одбрану у РС за 2018. годину
80-1-2/2019- III-03
Истицање општег позива за увођење у војну евиденцију
80-1-3/2019- III-03
План сарадње са друштвеним структурама у 2019. години
80-1-4/2019- III-03
Записник о преузетим документима – кодне ознаке
80-1-5/2019- III-03
Резервни знак за легитимисање извршиоца мера приправности
80-1-6/2019- III-03
Резервни сигнал степена приправности и резервна кодна ознака
80-1-7/2019- III-03
Анализа послова планирања припрема за одбрану
80-1-8/2019- III-03
Решење о образовању екипа за преношење наређења о предузимању мера
приправности
80-1-9/2019- III-03
Анализа планирања припрема за одбрану - закључци
80-1-10/2019- III-03
Захтев за доставу података у вези са нато агресијом 1999.
80-1-11/2019- III-03
Нацрт Правилника ратне систематизације у органима Општине
80-1-12/2019- III-03
Захтев за доставу података у вези са нато агресијом 1999.
80-1-13/2019- III-03
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Ажурирање Плана одбране
80-1-14/2019- III-03
Сравњење података о распореду обвезника радне обавезе
80-1-15/2019- III-03
Захтев за попуну обвезницима радне обавезе
80-1-16/2019- III-03
Захтев за попуну – ратна систематизација
80-1-17/2019- III-03
Захтев за доставу података у вези са нато агресијом 1999
80-1-18/2019- III-03
Ажурирање Плана одбране – други квартал
80-1-19/2019- III-03
Уручење Упутства о јединственој методологији за израду Плана одбране и мере
безбедности у изради Плана одбране
80-1-20/2019- III-03
Записник о предатом документу „План одбране“
80-1-21/2019- III-03
Упутство о јединственој методологији за израду Плана одбране и мере безбедности у
изради Плана одбране
80-1-22/2019- III-03
Упутства о јединственој методологији за израду Плана одбране и мере безбедности у
изради Плана одбране - 2
80-1-23/2019- III-03
Допуна извода из Плана одбране РС
80-1-24/2019- III-03
Организација и функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању
80-1-25/2019- III-03
Правилник о допуни правилника о ратној систематизацији
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80-1-26/2019- III-03
Записник о обиласку, оствареној сарадњи и пружању стручне помоћи
80-1-27/2019- III-03
Захтев за издавање сертификата за приступ тајним подацима за правна лица
80-1-28/2019- III-03
Захтев за издавање сертификата
80-1-29/2019- III-03
Инспекцијски надзор припрема за одбрану за 2021. годину - обавештење
80-1-30/2019- III-03
Усклађивање мобилизацијских припрема субјеката планирања одбране у 2019. години
80-1-31/2019- III-03
Садржај Плана мера приправности – извод
80-1-32/2019- III-03
Стављање ван снаге Плана мера попуне и нови План мера попуне
80-1-33/2019- III-03
Обезбеђивање финансијских средстава у буџету за 2020. годину
80-1-34/2019- III-03
Допис о изради процене властитих услова и могућности за измештање на РРЛ
80-1-35/2019- III-03
Записник о пружању стручне помоћи
80-1-36/2019- III-03
Усклађивање мобилизацијске припреме са субјектима – Записник
80-1-37/2019- III-03
Исказивање података о потребама и могућностима за вршење производње и пружања
услуга
80-1-38/2019- III-03
План мера приправности – Овлашћење
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80-1-39/2019- III-03
Захтев за добијање сагласности за предложену резервну ратну локацију
80-1-40/2019- III-03
Записник о преузетом документу
80-1-41/2019- III-03
Записник о предатом документу
80-1-42/2019- III-03
Резервни знак за легитимисање извршиоца мера приправности – извод
80-1-43/2019- III-03
Резервни сигнал степена приправности и резервна кодна ознака мера приправности
80-1-44/2019- III-03
План сравњења података

Поред горе наведених предмета, у 2019. године радио сам на ажурирању Акта
о процени ризика радних места у сарадњи са Институтом за безбедност у радној и
животној средини. Такође, након указаних смерница за ажурирање и измену документа
„Плана одбране“, константно се радило на довођењу истог на ниво планског документа
спремног за добијање сагласности.
Заједно са стручним тимом за израду Процене ризика од катастрофа и Плана
заштите и спасавања, чији сам руководилац, израђена је Процена ризика од катастрофа
и на исту је дата сагласност МУП-а. Стручни тим ради на изради Плана заштите и
спасавања на који се очекује давање сагласности у првом кварталу 2020. године.

Група за управљање људским ресурсима
У члану 23. Одлуке о Општинској управи Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“
број 23/2017) утврђено је да се у оквиру Одељења за заједничке стручне послове Општинске
управе Жабаљ обављају и послови који се односе на управљање људским ресурсима.
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
Жабаљ предвиђено је да у оквиру горе поменутог одељења функционише Група за управљање
људским ресурсима те да се за радно место Шефа Групе за управљање људским ресурсима –
службеник за управљање кадровима (у даљем тексту: шеф Групе) утврђују следећи услови:
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
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академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; познавање
рада на рачунару(пакет MS Offis и интернет); најмање три година радног искуства у струци.
Поменутим правилником је утврђено да шеф Групе обавља следеће послове:
руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи; врши анализу описа послова и радних места у органима општине и
њихово правилно разврставање у звања; припрема податке везане за израду нацрта
правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и учествује у његовој
изради; прикупља податке и обавља послове везане за планирање и развој кадрова у органима
општине и даје предлоге ; обавља стручне послове у вези са планирањем организационих
промена у органима општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог
спровођења у органима; развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење
постигнућа службеника, унапређивање мотивације службеника; врши анализу, процену и
припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и
предлога финансијског плана за његово извршавање; организује, реализује и врши анализу
ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања; израђује предлоге општих и
појединачних аката које доноси начелник Општинске управе; израђује предлоге и нацрте
општих и појединачних аката из надлежности органа Општине које нису у делокругу рада
других Одељења Општинске управе; прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљење
других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката општине, њихово прихватање или
одбијање; припрема анализе, информације и извештаје које се односе на општинске прописе и
њихову усклађеност са законима, другим прописима и Статутом општине; обавља и друге
послове које одреди руководилац Одељења.

-

-

-

-
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У извештајном периоду, од стране шефа Групе, обављани су следећи послови:
учешће у изради нацрта Статута општине Жабаљ, у оквиру радне групе
формиране од стране Скупштине општине Жабаљ;
обављање задужења члана радне групе за израду Пословника Скупштине
општине Жабаљ - конкретно, израда целог нацрта текста овог акта;
спровођење завршног дела поступка оцењивања запослених за 2018. годину –
израда предлога решења о оцењивању чији је доносилац начелник Општинске
управе;
спровођење поступка оцењивања запослених за 2019. годину у делу за укупно
62 службеника: израде предлога Листе службеника, оцењивача и контролора у
процесу оцењивања за 2019. годину, праћења утврђивања радних циљева и
подношења кварталних и годишњих извештаја о оцењивању;
израђивање предлога аката за оцењивање службеника чији је оцењивач
Председник општине;
непосредно израђивање аката у области оцењивања за 2019. годину за Одељење
за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај за пет службеника и то:
радни циљеви за 2019. годину, квартални извештаји и годишњи извештаји о
оцењивању за 2019. годину;
израда текућих прегледа поступка оцењивања за 2019. годину по одељењима
Општинске управе, за потребе начелника и самих оцењивача, а у циљу праћења
рада оцењивача и испуњавања њихових обавеза у овој области;
сачињавање предлога
Упутства о спровођењу поступка оцењивања у
Општинској управи Жабаљ чији је доносилац Начелник Општинске управе а у
циљу усклађивања општинске регулативе са Уредбом о оцењивању службеника
(„Службени гласник Републике Србије“ број 2/2019) која се први пут примењује
на извештајни период од 01. јануара 2020. до 31. 12. 2020. године;
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сарадња са оцењивачима службеника у смислу давања инструкција и мишљења
о појединим конкретним питањима која су постављали оцењивачи;
контрола предлога појединачних аката из области радних односа сачињених од
стране обрађивача;
израда нацрта Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи Жабаљ чији је предлагач
начелник Општинске управе а доносилац Општинско веће;
учешће у раду комисије за спровођење интерног конкурса за пријем у радни
однос и израда предлога појединачних аката и пратеће документације;
израда предлога појединачних аката и пратеће документације за спровођење
јавног конкурса за пријем у радни однос;
обављање послова из делокруга радног места Кадровски послови, у време када
је запослени на том радном месту био одсутан у континуитету;
повремене консултације са запосленим у Групи у циљу решавања појединачних
специфичних проблема у вези са доношењем појединачних аката из области
радних односа;
обављање послова координатора у поступку израде Локалног антикорупцијског
плана општине Жабаљ;
израда дела Локалног антикорупцијског плана који се односи на усвајање
прописа у органима локалне самоуправе као и дела који се односи на
формирање радних тела на нивоу јединице локалне самоуправе;
обављање послова координатора радног тела за израду Плана јавног здравља
општине Жабаљ (у даљем тексту: План јавног здравља), именованог од стране
Скупштине општине Жабаљ,
обављање послова члана радне групе за израду радног текста Плана јавног
здравља именованог од стране Савета за јавно здравље општине Жабаљ;
сачињавање анкетног листа и спровођење анкете међу грађанима сва четири
насељена места општине Жабаљ а у циљу прибављања конкретних података за
израду радног текста Плана јавног здравља општине Жабаљ за период 2020. –
2025.;
активности на добијању Слике јавног здравља општине Жабаљ израђене од
стране Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду;
израда комплетног радног текста Плана јавног здравља општине Жабаљ за
период 2020. – 2025. године;
израда пропратних појединачних аката према Савету за јавно здравље као
предлагачу за доношење Плана јавног здравља од стране Скупштине општине
Жабаљ;
непосредна сарадња са чланом Општинског већа задуженог за област здравља у
циљу договора око спровођења активности на изради Плана јавног здравља;
присуствовање, у неколико наврата, колегијумима који су сазивани од стране
начелника Општинске управе – било самостално (у случајевима спречености
руководиоца Одељења за заједничке стручне послове да присуствује истима)
или у својству лица за обављање одређених врста послова и радних задатака, у
првом реду оних који се односе на оцењивање запослених у одељењима
Општинске управе Жабаљ;
присуство на три семинара, уз добијање сертификата одн. потврда о похађању,
и то из области:
1. радних односа са тежиштем на тему људских ресурса;
2. поступка оцењивања службеника у јединици локалне самоуправе и
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3. пружања бесплатне правне помоћи и одлучивања о захтеву за пружање
бесплатне правне помоћи у јединици локалне самоуправе;
обављање електронске обуке на тему ''Доброг управљања'' у организацији
Сталне конференције градова и општина Србије (добијен сертификат).
За обаљање послова шефа Групе обезбеђени су веома задовољавајући
просторни и технички услови за рад.
Гледано са позиције шефа Групе, однос са руководиоцем Одељења, као
и инструкције за рад које су од њега добијане, су били на високом
професионалном нивоу што је било од великог значаја, будући да је
подносилац овог извештаја послове шефа почео да обавља крајем 2018. године.

У оквиру радног места Кадровски послови урађено је следеће:

1. Обрађени акти

број
НАЗИВ АКТА
Решење о коефицијенту

обрађених аката
20

Решење о прековременом раду

554

Решење о пријему у радни однос

7

Решење о распоређивању

15

Решење о стицању вишег звања

-

Решења о престанку радног односа

9

Решење о јубиларној награди

17

Решење о праву на отпремнину

-

Решење о праву на годишњи одмор

196

Решење о плаћеном и неплаћеном одсуству

76

Решење о солидарној помоћи

77

Решење о породиљском одсуству и одсуству ради неге детета

1

Јавни конкурс

-

Потврде

22

81

Пријава за полагање стручног испита

2

Решење о мировању права и обавеза из радног односа

-

Решење о престанку мировања права и обавеза из радног односа

1

Решење о дадатној основици

4

Решење о прераспорели радног времена

-

Решење о накнади штете за неискоришћени годишњи одмор

-

Уговори о привременим и повременим пословима

16

Споразум о раскиду уговора о ППП

3

Решење о исправци грешке

-

Уговор о делу

2

У К У П Н О:

1022

Вршене су електронске и папирне пријаве и одјаве запослених код Фонда ПИО и
Републичког завода за здравствено осигурање као и овере здравствених књижица запослених и
чланова њихових породица.
Учешће као члан у скоро свим комисијама за спровођење отварања понуда у поступку
јавних набавки.
Израда потребних извештаја, прегледа, табела и анализа.
Вођење и ажурирање потребих евиденција из области кадровских послова.

Извршавао и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске
управе.

1. Опис послова које обављамо садржан је у Правилнику о унутрашњој организацији и
ситематизацији радних места у Општинској управи („Сл. Лист општине Жабаљ“ бр. 29/2017,
18/2018-пречишћен текст, 29/18, 5/19, 6/19, 10/19, 14/19, 17А/19, 25/19, 28/19).
5.1.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРУПА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
66. ШЕФ ГРУПЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Звање: млађи саветник

број службеника:1

Опис посла:руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Групи; прати законске прописе из области јавних набавки, стара се о
благовременом, тачном и законитом спровођењу послова из надлежности Групе. Учествује у
припреми годишњег плана набавки, спроводи поступак јавне набавке мале вредности,
припрема претходни распис, припрема извештаје које се достављају Управи за јавне набавке,
обавља и друге послове из области јавних набавки које одреди овлашћено лице, односно
надлежни орган наручиоца у поступцима јавних набавки добара и услуга чија је процењена
вредност већа од петоструког износа вредности одређене као горњи лимит за примену
поступка јавне набавке мале вредности у закону којим се уређује годишњи буџет Републике
Србије, односно у поступцима јавних набавки радова чија је процењена вредност већа од
десетоструког износа те вредности, службеник је члан те комисије за јавне набавке. Уколико је
процењена вредност мања од петоструког износа вредности одређене као горњи лимит
службеник може да буде члан комисије за јавне набавке. Сачињава анализе, извештаје,
информације и другу документацију из надлежности Групе за потребе органа општине; врши и
друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит;положен
испит за службеника за јавне набавке; завршен приправнички стаж; познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
67.ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Звање: млађи саветник

број службеника:1

Опис посла: врши административно-техничке и стручне послове у поступку јавне набавке за
потребе Комисије за јавне набавке и службеника за јавне набавке; сарађује са стручним лицима
из области из које се јавна набавка врши у циљу састављања конкурсне документације; води
евиденције из области јавних набавки, контактира са Одељењем за финансије и буџет ради
добијања података о потребама и могућностима за спровођење јавних набавки; стара се о
извршавању уговора у складу са општим актима којима се уређују поступање органа Општине
када се појављују као наручиоци у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и
прописима којима се уређује поступање са вишегодишњим уговорима код буџетских
корисника; води евиденцију свих уговора у којима се органи Општине појављују као уговорна
страна и прати ток њиховог извршавања; непосредно сарађује са одговорним лицима
наручилаца, тимом за јавне набавке, Групом за јавне набавке и службеником за јавне набавке;
одговоран је за поступању по процедурама којима се уређују јавне набавке и управљање
уговорима као и процедурама за извршење финансијског плана, врши и друге послове по
налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање у научном пољу економских науке 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; познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
2. Кретање предмета
У овом извештајном периоду у Групи за јавне набавке обрађена су 169 вануправна предмета,
од којих су 169 решена у току извештајног периода .
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Вануправни предмети Председника општине на обради у групи у извештајном периоду 01.01- 31.12.2019.
године
Ред.број

1

Класификациони
знак предмета

Примљено
захтева

Решено у
извештајном
периоду

Остало
нерешено

404

129

129

0

129

129

0

Укупно:

Напомена

Вануправни предмети Општинске Управе на обради у групи у извештајном периоду 01.01- 31.12.2019. године
Ред.број

1

Класификациони
знак предмета

Примљено
захтева

Решено у
извештајном
периоду

Остало
нерешено

404

40

40

0

40

40

0

Укупно:

Напомена

ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Техничка опремљеност запослених је углавном задовољавајућа, рад се одвија на
рачунарима, мада је потребно заменити појединачну рачунарску опрему због дотрајалости,
обезбеђени су одговарајући скенери, као и коришћење фотокопира.
У погледу смештаја запослених користе се просторије које су у склопу две зграде
Општинске управе што што отежава нормално функционисање рада Одељења јер су
извршиоци физички смештени у различитим просторијама. У погледу реализације потреба
Одељења исказаних у предлогу јавних набавки за 2019. годину није у целости реализована
набавка намештаја и опреме. Ургентно је санирање мокрог чвора на првом спрату објекта,
кречење свих канцеларија, ходника, кухиње.
У погледу стручне оспособљености запослених, омогућено је путем присуствовања
семинарима из области радних односа – примена новог Закона о раду, измене прописа којим се
уређује минули рад и отпремнина, обука запослених на пословима јавних набавки, обука
запослених везана за приступ Централном регистру социјалног осигурања ради достављања
електонских образаца за пријаву и одјаву запослених. У току године су поједини извршиоци
присуствовали су обукама путем семинара (садржани у појединачним извештајима) и поседују
одговарајуће цертификате. У одељењу се користи програм кадровске евиденције запослених ,
којег треба дорадити тако да у потпуности одговара захтевима прописаним у Закону о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“
бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон).
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Од стручне литературе запосленим је омогућено коришћење програма Paragrafa Lex и
Cekos IN Ekspert који подржава коришћење прописа.
У току извештајне године није било већих одсустава запослених (Дејан Бороја је био на
боловању 35 дана), сем редовног коришћења годишњих одмора.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

РАЗРАДА ОПИСА ПОСЛОВА РУКОВОДИОЦА
ПОСЛОВА

ОДЕЉЕЊА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИХ

-ОРГАНИЗУЈЕ И УПРАВЉА РАДОМ ОДЕЉЕЊА
Одељење је организовано тако да са техничке стране задовољи потребе запослених Општинске
Управе и да њихов рад убрза и поједностави.Делокруг рада је разнолик и обухвата велики
спектар потреба.Да би могли представити одељење најлакше га је поделити у групе
Телефонисти(Герић Предраг,Живковић Славиша,Ковачев Милош)
Возачи(Далибор Ђурановић,Бајић Недељко-по потреби)
Домар(Бајић Недељко)
Достављачи(Козарев Милушко-Жабаљ,Петровић Никола-Чуруг)
Група задужена за хигијену(Суботин Зора,Суботин Стоја,Марјанов Мира,Николић Гордарна) и
Послови кафе куварице и умножавања материјала(Пекез Јорданка)
Рад и помоћ запослених међусобно је на високом нивоу.
-ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИСУТНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОДЕЉЕЊУ
За сваког радника се води евиденција присутности и предаје одељењу финансија на крају
месеца.
годишњи одмори за 2018-2019
име и презиме
2019
Драпшин Дарко

укупно дана го

искоришћено

неискоришћен

план коришћења го у

30

15

15

16.07.

Ђурановић Далибор

28

21

4

20.07.

Славиша Живковић

30

30

0

05.04.

Никола Петровић

30

0

30

20.12.

Милушко Козарев

30

30

0

01.11.

Суботин Зорка

25

7

16

01.12.

Суботин Стоја

25

14

9

02.10.

Пекез Јорданка

25

9

14

01.07.

Герић Предраг

25

18

7

04.07.

Бајић Недељко

30

30

0

10.07.

Николић Гордана

25

13

12

01.12.

Ковачев Милош

28

-

август

Марјанов Мира
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-ВРШИ ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ИНФОРМИСАЊЕМ ГРАЂАНА О РАДУ
ОПШТИНЕ

ОРГАНА

Ова ставка из описа је везана за оне ситуације када портир није у могућности да проблем реши
те странку упућује на руководиоца одељења .Што се тиче горе наведене ставке она се односи и
на ситуације када код грађана постоји недоумица које одељење води одређену област за коју је
грађанин заинтересован.
-ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ПОСЛОВА НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА
која се састоји у захтеву за потребним радовима у наредној години .Како све треба планирати
тако и одржавање објекта (и инвестирање).Са одређеном фирмом се склапа уговор у којем су
тачно предвиђени рокови,динамика,врста...У уговору је наведена и служба или лице које је
одређено да контролише спровођење уговора те то лице сачињава записник о надзору који
потписују обе стране(испред Општинске управе обично буде Драпшин Дарко као руководилац
одељења помоћно техничких послова).
У 2019.години смо приступили изради пројекта за градњу септичке јаме која нам је правила
велики проблем јер су постојеће септичке јаме уз редовно пражњење ипак биле премале да
приме толику количину отпадне воде.Пројекат је урађен и пошто су се створили услови после
обнове Домова културе по свим местима у жабаљској општини,приступили смо градњи нове
септичке јаме.
-ПРАТИ СТАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИСТИХ
У 2020.години планирамо да средимо унутрашњост зграде и дворишта Општинске управе ,као
и ЛПА просторије и канцеларије,такође и зграду инспекције инспекције треба
освежити,заменити столарију и урадити грејање.
-ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ИСПРАВНОСТ СЛ.АУТОМОБИЛА И ЊИХОВУ
РЕГИСТРАЦИЈУ
Општинска Управа располаже са четири службена возила :
1.Дачија Логан(инспекција)431030км-449348км= 18318км
2.Шкода Суперб(2008)550000км-506750км=43250км
3.Опел Мерива (2015) 295000км-240750км=54250км
4.Шкода Суперб(2015)260380-200820км=59560км
Службена возила општинске управе Жабаљ су за годину дана прешла 175378км и за толики
пут потрошили погонског горива у вредности од 2.000.000,00динара што је финансијским
планом и тражено.
СТАРА СЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ НАДЗОРУ НАД ОБЈЕКТОМ И САРАЂУЈЕ СА
НОСИОЦИМА ПОСЛОВА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
У Општинској Управи тренутно не постоји електронски надзор објекта те је безбедносни
систем
значајно нарушен.Када се томе дода још и физичко обезбеђење у две смене где је зграда
необезбеђена од 22-06, потребе за електронским надзором су још неопходније.Искрено се
надам да ће у 2019.-тој години овај проблем бити решен.
ОРГАНИЗУЈЕ УПОТРЕБУ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА И ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈ О
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УТРОШЕНОМ ГОРИВУ И ПРЕЂЕНОЈ КИЛОМЕТРАЖИ
одељење за помоћно техничке послове ,приликом употребе службених аутомобила се руководи
правилником о употреби службених аутомобила.По пријему захтева који је потписан од стране
начелника Општинске Управе или председника Општине(у зависности ко од запослених иде на
пут-радник Општинске Управе или члан Општинског Већа),уписујемо у календар пут за
одређени датум,у колико сати,колико путника и време повратка.Некада се догоди да неке
захтеве објединимо и једним одласком подмиримо више захтева.Уколико има више захтева које
не можемо испунити надређени(начелник)одређује приоритете.
У Општинској Управи су у функцији четири службена аутомобила:
Дачија Логан прешла 18318 км/2019, са просечном потрошњом 9,20лит/100км
Шкода Супреб прешла 43250 км/2019 са просечном потрошњом 9,60 лит/100км
Опел Мерива прешла 54250км/2019 са просечном потрошњом 9,66 лит/100км
Шкода Суперб прешла 59560км/2019 са просечном потрошњом 7,89 лит/100км
Дачија Логан је возило дато на употребу Служби за инспекцијске послове.Сви остали
сл.аутомобили су са возачима из службе и за које водимо евиденцију.Сва четири аутомобила су
технички исправна и регистрована а њихова употреба се види из путних налога који шеф ПТС
издаје недељно. У извештају возача се види колико је возило прешло те недеље а извештај
предаје на почетку месеца за претходни месец.

ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ ТРЕБОВАЊА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ
ОПШТИНЕ
У потрошни материјал спада све оно што Општина потроши на свој рад током одређеног
временског периода.Зато је ова ставка у опису посла руководиоца одељења најобимнија и
захтева годишњу(дугогодишњу) анализу утрошених средстава.Спектар набавки је разноврстан
и у том раду прикупљања података свакако треба поменути сарадњу са групом за Јавне
Набавке као и са осталим службама у погледу количина ,квалитета,капацитета,и свих других
особина предметне набавке.У потрошни материјал спада превасходно канц.материјал али њега
прате такође и набавке које захтевају исто толико пажње и представљају предуслов за
обављање неког другог посла.Руководилацправи финансијски план за наредну годину на којем
треба да се нађе све оно што је потребно за несметано функционисање
општине(канц.материјал,гориво,хем.производи,струја
,грејање,возила
регистрација,прање,текуће
одржавање
објекта,,тонери,вода,храна
и
пиће,сервиси
аутомобила,ППапарата,котларнице,фотокопира,...Али овде се реализација не завршава јер током следеће године следи реализација
планираног као и праћење фактура и уговора уз посебан осврт на утрошак средстава и бојазни
да се уговорена сума не премаши.
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ
И ова ставка у опису послова руководиоца Одељења је уско везана за набавке.Тако рукододилац
предвиђа за наредну годину шта се сервисира од опреме.Спектар предметне опреме је дуг и
изискује предвиђања како и колико треба одвојити новца за ову потребу.Овде спадају сервиси
свих сл.возила,гасна котларница,сервис ПП апарата,сервис фотокопира,рециклажа тонера...
ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОБЈЕКТА
Рад портира се обавља у једној смени с тим да почиње у 07 сати ујутру а поподневна се
завршава у 15 часова .Од тог тренутка зграда Општине није физички обезбеђена те постоји
потреба за електронским надзором објекта.За време радног времена портир евидентира уласке
у зграду и упућује лица у потребне службе са предходним консултацијама са шефовима тих
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служби или са шефом ПТС.Такође у доставну књигу за место уписује пошту,дописе које
достављач разноси.Стање огласних табли се контролише и евидентира ко качи као и рок
колико документ треба да стоји окачен ,те води уредну евиденцију о коришћењу огласних
табли.Објекат
од 22 часа је физички незаштићен као и технички те је то задатак у наредном периодудвадесетчеворосатно обезбеђење објекта.
СТАРА СЕ О ПРИМЕНИ ПРОПИСА У ВЕЗИ СА ИСТИЦАЊЕМ ЗАСТАВА И ГРБОВА НА
ОБЈЕКТИМА И У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА
О заставама такође водимо рачуна те периодично их мењамо да ли због дотрајалости да ли због
законских промена.У 2019-тој смо испред зграде општине поставили јарболе како би визуелни
ефекат био што бољи ,тако да је утисак употпуњен .Део средства у 2019-тој су такође намењена
за набавку нових застава./према финансијском плану а на предлог одељења за помоћно
техничке послове/
ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКАТА ПРОСТОРА ИСПРЕД
ОБЈЕКАТА КАО И ДВОРИШТА
У оквиру службе група која обавља послове хигијене је сачињена од четири члана.С обзиром
да је квадратура остала иста (око 1250 м2),а и пре смо тражили повећање броја запослених у
групи за хигијену,јасно је да посао не може да буде квалитетно обављен али уз труд и
посвећеност послу успевамо да одрадимо квалитетно задатке који су пред нама.То подразумева
набавку квалитетних или бар квелитетнијих средстава за одржавање хигијене и прибора којим
радимо.С тога помоћно-техничка служба посебно акценат ставља на ову набавку.Планирамо и
увођење посебне евиденције утрошка хигијенског материјала.
СТАРА СЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ САЛА (МАЛЕ И
ВЕЛИКЕ) У ОБЈЕКТУ.
Ова ставка из описа не обухвата само обезбеђивање техничких услова него и сва правила која
се тичу коришћења сала и издавања /давања/ сала руковођени правилником.
СТАРА СЕ О СПРОВОЂЕЊУ УПУТСТВА У ВЕЗИ СА РЕЖИМОМ КРЕТАЊА У ОБЈЕКТУ
Посебно се односи на ситуације из плана евакуације у случају пожара,опасности.То
подразумева
стално ангажовање запослених помоћно техничке службе који су задужени за хигијену како би
ходници били очишћени и у сваком моменту проходни као и домара који се стара о анти паник
лампама и осветљењу.
СТАРА СЕ О ПРИМЕНИ ПРОПИСА О ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ
У објектима Општине Жабаљ постоји укупно 25 противпожарних апарата.Од тога су: S-1
3kom,S-2 1kom.,S-6 5kom,S-6A 1kom,S-9 3kom,S-9A 12kom,CO2-5 1kom.Сви апарати се
редовно контролишу и сервисирају /пулугодишње/.
Последња провера и сервис је урађен 20.12.2019.
Фирма која се бави овим пословима је ангажована а то је Vulkan inženjering DOO
из Новог Сада.
СТАРА СЕ О СПРОВОЂЕЊУ УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА
То подразумева пријем захтева заинтересованих корисника који на посебном обрасцу
попуњававају место одласка,датум,време, задржавања,изјашњење о потреби за возачем а тај
захтев уз потпис начелника или председника (у зависности да ли је запослени Општинске
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Управе или члан Већа)доставља се служби за помоћно техничке послове који врши распоред
полазака за ту недељу.Сви поласци се по предатом захтеву пишу на табли тако да су путовања
транспарентна те потребе за интервенцијом има све мање пошто корисници сами виде да ли
има слободних возила за ту недељуПутовања су реализована кроз186 захтева за употребу
сл.аутомобила у току 2019.године.
ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ ПОРТИРА,ВОЗАЧА,ДОСТАВЉАЧА И СПРЕМАЧИЦА
Послове смо организовали и тако да се нађемо свим службама на располагању . У 2019.-тој је
подељено 5107 писмена на адресе.
СТАРА СЕ О ИСПРАВНОСТИ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ
Води рачуна да се на време ураде све провере у котларници /годишњи и полугодишњи/као и
спровођење набавке горива/природни гас/.На систем за грејање Општине је прикључена и
предшколска установа Радосно Детињство.За евентуалне хаварије и инервенције је задужен
Крагуљдом уговором на годину дана.
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ КОЈЕ ОДРЕДИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ.

III. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛЕ
У извештајном периоду извршене су контроле од стране следећих инспекција:
1. Управна инспекција
У извештајном периоду извршен је управни надзор (март и октобар) у следећим областима:
примена прописа о бирачком списку, о матичним књигама, максималној броју запослених,
инспекцијском надзору и примени новог управног поступка. Обављени и контролни надзори
по представкама. Све наложене мере су извршене.
2. Пољопривредна инспекција
Вршен је надзор над спровођењем Закона о пољопривредном земљишту у делу који се односи
на закуп пољопривредног земљишта. У више наврата вршен ванредни надзор. Наложене мере
су извршене.
3. Комунална инспекција
Дана 30. маја 2019. године је Републички инспектор у области комуналних делатности је
извршио службену саветодавну посету. Дописом са препорукама о обезбеђењу законитог
пословања и поступања, који је следио после посете, инспектор је препоручио општини
Жабаљ да усклади општа акта са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности ("Сл. гласник РС" бр.13/18 и 66/18) што је и учињено , те је донета
Одлука о изменама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Жабаљ ("Сл.
лист општине Жабаљ" бр.20/2019.). Наложена мера је извршена.
4. Водни инспектори –
Извршена редовна контрола и препоручене мере за доношење аката из области управљања
водним потенцијалима, постављању плутајућих објеката и депоновања речних агрегата
5. Урбанистички инспектор
Редовна контрола рада Одељења за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај. Издате
мере саветодавног карактера.
Поред наведених инспекција вршене су, од стране покрајинских и републичких инспектора,
контрола службене употребе језика и писма у Општини, правилне употребе заставе и грба по
републичким и покрајинским прописима и друге саветодавне посете. Све наложене мере су
извршене!
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IV. ЗАКЉУЧАК
Општинска управа у извештајном периоду је обављала је послове у складу са организационим
променама које су ступиле на снагу 09.12.2017. године и накнадним изменама Правилника. У
току 2019. године, запослено је једно лице на неодређено време (ВСС), а Општинску управу је
напустило четири радника, од којих један стално запослени радник преузет од стране других
корисника јавних средстава (ВСС), два лице са уговором на одређено време су дали отказ пре
истека рока на који су засновани (ВСС), а једном лицу са уговором на одређено време радни
однос је престао истеком рока на који је заснован (ВСС). На интерном плану дошло је до
организационих и кадровских промена због потреба процеса рада и поштовања законских
новина које су претпостављале систематизацију нових радних места, али и до проблема у
попуњавању одређених радних места са лицима одговарајуће стручне спреме и искуства
(систематизовано је радно место „саветник на пословима бесплатне правне помоћи“,
„енергетски менаџер“ и уподобљена ситематизација радног места „шеф Групе уа УЉР“, од
01.05.2019-31.12.2019. године није било попуњено радно место руководилац Одељења за
урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај...). Због важења забране запошљавања
прописане Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, није
постојала могућност запошљавања других лица за стално (тражене сагласности за стално
запошљавање нису одобраване у адекватном броју) до децембра 2019. године када је Заључком
МДУЛС одобрено заснивање радног односа на неодређено време са четири лица (два са ВСС и
два са ССС), па се ушло у процедуру попуњавања одобрених радних места (до 31.12.2019.
године расписани интерни конкурси, а по констатовању да су били неуспешни расписани су и
јавни конкурси који до истека године нису били окончани). Треба напоменути да је Одељење
за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај у периоду 01.05.2019-31.12.2019. године
био без руководиоца, па је терет покривања тог радног места био на начелнику Општинске
управе и заменику начелника Општинске управе. Запослени су похађали све обавезне обуке и
семинаре који не изискују финансијске треокове, а у складу са финансијским могућностима,
запослени су упућивани на једнодневне или вишедневне семинаре за које се котизација плаћа,
како би додатно унапредили своја знања.
Поред кадровских проблема и великог броја измењених прописа, проблем у раду су
представљали и хитни извештаји које су различита министарства периодично тражила, па
самим тим и успоравала рад на редовним и планираним пословима.
На повећан обим посла утиче и чињеница да се предмети Општинске управе воде и у
електронском и у штампаном облику. Послови вођења електронске писарнице нису
организовани у окриву писарнице, већ сваки извршилац је у обавези да комплетан предмет у
штампаном облику скенира пре његовог архивирања, што успорава рад службеника.
Велики изазов у раду Општинске управе везан је за спровођење Закона о озакоњењу објеката.
У складу са законским изменама које су ступиле на снагу 06.11.2018. године, на састанцима са
представницима РГЗ договорена је процедура прибављања потврде о видљивости објеката као
услова за одпочињање поступка озакоњења за објекте за које грађевински инспектор није
донео решење о рушењу, а у складу са потребама праксе установљена су и интерна правила
рада како би се у наредном периоду што више доноло решења о озакоњењу нелегално
изграђених објеката. У том циљу ангажовано је већи број лица по основу уговора о
привременим и повременим пословима. И током 2019. години били смо суочени са проблемом
одсутва писмених мишљења тражених од надлежног министарства.
Други изазов представља решавање о правима из области друштвених делатности. Због честих
боловања и спорости у раду службеника распоређеног на тим пословима, долазило је до
пробијања рокова за израду решења прописаних Законом о општем управном поступку, па је
почев од 29.05.2019. године ангажовано и друго лице као испомоћ на тим пословима, што је
резултирало да до краја године кашњења у доношењу решења за одређену врсту права буде
између једног месеца и два месеца (кашњења до тада била и до пет месеци).
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У 2019. години дошло је и до одређених позитивних корака у унапређењу пословања
Општинске управе кроз електронско пословање. Наиме, запослени све више користе
могућности прибављања података о којима се води службена евиденција путем
Информационог система еЗУП, што је битно убрзало поступак комплетирања података у
предметима поднетим по захтевима странака, чиме је и смањен број докумената које странке
лично прибављају (сви запослени који раде на пословима која захтевају прибављање и
комплетирање података неопходних за доношење управног акта или одговарајућих
уверење/потврда поседују квалификовани електронски сертификат). Такође је и урађен посао
како би општина Жабаљ била видљива на порталу еУправе, а ради се и на омогућавању све
већег броја услуга који ће грађани електронским путем моћи да обављају (међу првим смо
општинама чији грађани могу да изврше пријаву детета у предшколску установу путем
апликације еВртић). Грађанима је омогућено да накнаде и таксе које прате различите поднеске
плаћају на две локације у Општинској управи путем ПОС терминала, те је вршена промоција
таквог начина плаћања што је резултирало деветим местом од свих ЈЛС у Републици Србији по
броју плаћања путем ПОС терминала. Сва држављанства пребачена су у јединствену
електронску базу података о држављанима, а бирачки списак је готово у потпуности ажуран
што је од пресудног значаја за правилно организовање редовних избора који треба да се одрже
у 2020. години.
Радна група за доношење ЛАП општине Жабаљ, чији су претежно чланови запослени у
Општинској управи, је наставила посао из 2018. године у оквиру Пакета подршке СКГО, и уз
експертску помоћ завршила посао на изради нацрта ЛАП општине Жабаљ, који је на јунској
Скупштини усвојен, а до 15.12.2019. године, такође уз експертску подршку СКГО, донет је
велики број одлука и интерних аката који су предвиђени за спровођење самог ЛАП. У
међувремену, општина Жабаљ је конкурисала и изабрана на још три конкурса за експертску
подршку у различитим областима. Заједно са општинама Бечеј, Ада и Чока изабрани смо у
пројекту РЕЛОФ2 – успостављање система финансијског управљања и контроле – ФУК и до
31.12.2019. године урађен је акциони план, образац 1 – Листа пословних процеса и образац 2 –
Мапа пословних процеса, а остатак посла биће урађен током 2020. године. Крајем године
изабрани смо на конкурсу УСАИД – Унапређење индекса транспарентности локалних
самоуправа и пројекту Савета Европе и Европске уније – Унапређење управљањем људских
ресурса у ЈЛС. За реализацију већег дела наведених пројеката у Радне групе су именовани
углавном запослени у Општинској управи, а претежан циљ пројеката је унапређење рада
Општинске управе и едукација запослених, што ће представљати један од изазова у 2020.
години.
Начелник Општинске управе
Стеван Деспотов
Stevan Despotov
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