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Република Србија 

АП Војводина  

Општина Жабаљ 

Начелник Општинске управе 

Николе Тесле 45 

21230 Жабаљ 
 

 

БРОЈ: 02-7/2021-III 

ДАНА: 21.04.2021. 

 

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 28. став 1. тачка 2. 

Одлуке о Општинској управи општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 27/2017 

и 3/2020), а на основу достављених извештаја рада одељења Општинске управе, начелник 

Општинске управе подноси Општинском већу и Скупштини општине: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2020. 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  административно-

техничких 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, 
10. Одељење за послове органа општине 

 

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. 4/2021 – пречишћен текст)  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. 4/2021 – пречишћен текст) систематизовано је укупно 84 радних места за 98 лица 

(запослени и функционери), од којих: 

- 80 радно место за 83 запослена на неодређено време  у Општинској управи и  
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- 6 радних места за 6 лица (запослени и функционери) на одређено време.  

 

Према подацима надлежних служби Општинске управе на дан 31.12.2020. 

године у Општинској управи запослено је укупно на неодређено време 83 лице, и то: 

-73 службеника,  

  -10 намештеника.  

Поред наведних запослених напомиње се да  седам запослених у Општинској 

управи на неодређено време остварују право на мировање радног односа, да је седам (7) 

запослених у Општинској управи је распоређено на систематизованим пословима на 

одређено време, три (3) запослених на одређено време до повратка одсутних 

запослених, 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 

Број 

примљених 

налога за 

плаћање 

Обичне 

пошиљке 

Препоручен

е пошиљке 

Пошиљке 

путем 

достављач

а 

Трошкови 

Поштарине 

динара 

Такса  

пос-

терминал 

1.133 3.537 5.063 734 5.375 2.128 382.324,00 263.375,00 

 

 

б) Месне канцеларије  

 

 

Место 

Број предмета 

скраћени 

деловодник 

Број 

предмета 

матични 

деловодник 

Наплаћена 

ОА такса 

уверења 

Наплаћена 

ОА такса 

изводи из 

МК 

Обичне 

пошиљке 

Трошкови 

поштарине 

динара 

ЖАБАЉ - - 7.000,00 11.150,00 0 0 

ЧУРУГ 0 311 8.550,00 26.550,00 433 13.584,00 

ГОСПОЂИНЦИ - 63 0 0 29 1.020,00 

ЂУРЂЕВО - 124 0 0 0 0 

УКУПНО 0 498 15.550,00 37.700,00 462 14.604,00 

 

 

 

 

 

в) преглед издатих уверења 

 

Место Уверење просек 

примања 

Уверење о 

издржавању 

Уверење за кориснике дечијег 

додатка 

ЖАБАЉ 178 19 19 

ЧУРУГ 21 0 0 

ГОСПОЂИНЦИ 0 0 0 
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ЂУРЂЕВО 0 0 0 

УКУПНО 199 19 19 

 

 

г) преглед заведених предмета у писарници 

 

Класификациони 

број 

Oпис Број предмета 

013 Опште о изборима 85 

014 Референдуми 1 

016 Опште о јавној управи и јавним службама 3 

02 Организација органа власти, установа,предузећа,и других 

организација и удружења  

170 

020 Органи власти 1 

021 Управни и правосудни и правосудно управни органи и 

организације  

2 

022 Установе и друге организације за делатности у области 

образовања, науке,културе, заштите здравља, социјалне 

заштите и других јавних служби  

51 

023 Предузећа и друго 52 

03 Организације управног пословања и опште о управном 

пословању 

1 

031 Канцеларијско пословање 31 

037 Пријем странака и давање информација 25 

038 Надзор над управним пословањем 3 

05 Статистика 1 

052 Друштвена статистика 13 

053 Привредна статистика 1 

06 Састанци, седнице,конференције и зборови 210 

07 Опште о представкама, притужбама и поступак 4 

10 Запошљавање запослених и евиденција о незапосленим 1 

11 Радни односи 4 

111 Конкурси и огласи за послове односно радне задатке  5 

112 Заснивање радног односа и кретање у служби 116 

113 Стаж осигурања и радне књижице 1 

114 Накнаде радника на терет материјалних трођшкова пословања 1 

116 Дисциплинска и материјална одговорност 1 

117 Остваривање права из радног односа 2 

118 Престанак радног односа 22 

119 Кадровска питања и евиденција кадрова 3 

120 Платни систем уопште 1 

121 Плате у држаним органима 17 

123 Накнада и расподела средстава фонда заједничке потрошње 11 

131 Одмори 21 

132 Одсуства 2 

152 Стручни испити 4 

16 Заштита на раду 5 

17 Одликовања 1 

183 Додатак на децу 23 

20 Грађанска стања и евиденције 36 

201 Лична имена 18 

202 Закључење брака 1 

203 Смрти 2 
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205 Личне карте, пријављивање пребивалишта и боравка 1 

208 Бирачки спискови 1 

217 Противпожарна заштита и елементарне непогоде 20 

3 Привреда 4 

310 Рударство 2 

312 Електрификација 2 

313 Занатство 4 

320 Пољопривреда 196 

323 Ветеринарство 0 

325 Водопривреда 2 

330 Трговина 2 

332 Угоститељство и туризам 6 

33 Трговина, откупи и снабдевања, угоститељство, туризам и  

домаћа радиност 

1 

34 Саобраћај и везе 34 

344 Друмски саобраћај 54 

345 ПТТ саобраћај, радио и телевизија 2 

35 Урбанизам, грађевински и комунални предмети 83 

350 Урбанизам 79 

351 Грађевински предмети 63 

352 Комунални предмети 54 

353 Локације 162 

354 Грађевинска инспекција 60 

355 Комунална инспекција 0 

36 Стамбени предмети 9 

360 Станарско право,станарине,закупи и службени станови 6 

361 Пословне просторије 6 

40 Буџетско и финансијско пословање 61 

400 Буџети,финансијски планови и фондови, завршни рачуни и 

ребалански 

176 

401 Извршења буџета,финансијских планова и фондова 466 

404 Управљање имовином  193 

415 Фондови предузећа и других организација 189 

417 Завршни рачуни, периодични обрачуни, контни планови и 

друго 

7 

42 Кредити и банкарски систем, осигурање и лутрија 0 

43 Порези и доприноси, таксе и накнаде  12 

433 Наплата и повраћај пореза 28 

434 Таксе 9 

435 Пореско књиговодство и анализе 1 

436 Порез на имовину 11 

451 Финансирање школства, науке и културе 25 

454 Непроизводне инвестицје 1 

46 Имовинско-правни предмети 120 

463 Стицање власништва на друштвеној својини, напуштање 

својине, право на грађевинском земљишту 

4 

464 Уговорни промет земљиштем и зградама 3 

465 Експропријација, административни пренос 0 

47 Надзор над финансијским пословањем 18 

5 Здравље и социјално старање 0 

50 Опште о здрављу 3 

501 Заштита и унапређивање човекове средине  99 

51 Превентивна и куративна здравствена делатност 0 
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53 Санитарна инспекција и други облици здравственог надзора 0 

553 Новчане помоћи 0 

560 Заштита омладине и породице 53 

580 Инвалидска својства и инвалидски додаци 154 

586 Заштита бораца 36 

60 Предшколско васпитање 4 

61 Школство 2 

614 Просветна инспекција 35 

63 Библиотеке,архиви,музеји,галерије,изложбе и заштита 

споменика културе  

0 

633 Заштита споменика културе 0 

66 Физичка култура, спорт и шах 0 

67 Стипендије 1 

90 Националне мањине  3 

82 Цивилна заштита  20 

 

УКУПНО 

 

3.531 

 

 

 

редн

и 

број 

врста предмета број предмета/број предмета у 

попису аката 

пренето из 

предходне 

године 

 

укупно 

1 бели вануправни предмети предмети 3.116 0 3.116 

2 предмети у попису 

аката 

7.977 0 7.977 

3 црвени првостепени управни 

предмети по захтеву 

странака 

предмети 180 9 180 

4 предмети у попису 

аката 

1.327 0 1.327 

5 жути првостепени предмети 

по службеној дужности 

предмети 

 

246 0 246 

6  предмети у попису 

аката 

13.345 0 13.345 

7 плави другостепени управни 

предмети по жалби 

предмети 1 0 1 

 

УКУПНО 

предмети 

 

3.543 9 3.543 

предмети у попису 

аката 

3.089 0 3.089 

УКУПНО  

32.824 
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32.824 

 

 

2. МАТИЧАРИ 

 

а) Матичне књиге 

 

 

место 

број уписа у МК број извода из МК број 

уверења 

МКР МКВ МКУ МКР МКВ МКУ Иностр сл. брачно 

ЖАБАЉ 34 55 118 854 232 527 132 15 

ЧУРУГ 15 43 103 582 187 302 127 9 
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ЂУРЂЕВО 12 26 42 0 0 0 0 0 

ГОСПОЂИ 3 9 40 561 151 307 60 6 

УКУПНО: 64 133 303 1.997 570 1.136 319 30 

 

 

 

б) Држављанство 

 

место број уверења упис  у МКР извештаји стат.  извештаји бир. списак 

ЖАБАЉ 448 26 207 118 

ЧУРУГ 321 0 161 146 

ЂУРЂЕВО 0 6 80 63 

ГОСПОЂИНЦИ 357 0 52 48 

УКУПНО 1.126 32 500 375 

 

 

в) Венчања 

 

Место у радно 

време 

ван радног 

врем радним 

данима 

викендом у службеним 

просторијама 

ван 

службених 

просторија 

наплаћено 

таксе 

динара 

ЖАБАЉ 14 3 25 35 7 56.000,00 

ЧУРУГ 4 4 21 27 2 16.000,00 

ЂУРЂЕВО 4 0 17 21 0 0 

ГОСПОЂИНЦИ 0 0 8 8 - - 

УКУПНО 22 7 71 91 9 72.000,00 

 

 

г) Компјутерски унос података 

 

Место МКР МКВ МКУ Изводи 

из МК 

Уверења 

о држав. 

ЖАБАЉ 34 55 118 1.613 448 

ЧУРУГ 15 43 103 - - 

ЂУРЂЕВО 12 26 42 - - 

ГОСПОЂИНЦИ 3 9 40 1.079 357 

УКУПНО 64 133 303 2.692 805 

 

 

3. ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 
 

Редни 

број 

Назив број поднетих 

захтева 

број донетих 

решења 

број жалби 

1. регресирање трошкова превоза ученика 211 211 0 

2. регресирање трошкова превоза студената 18 18 0 

3. општински родитељски додатак 216 216 0 

4. регресирање трошкова боравка 100 100 0 

5. регресирање трошкова ужине 26 26 0 

6. остваривање права на дечији додатак 473 32+417+30 

= 479 

1 

7. остваривање права на родитељски додатак 260 0+263+35 0 
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мајке = 298 

8. остваривање права на накнаду зараде за 

време породиљског одсуства, одсуства са 

рада ради неге детета и одсуства са рада ради 

посебне неге детета 

 

128 

 

74+86+0 = 

160 

 

0 

9. остваривање права на новчану помоћ за 

незапослене мајке за треће дете и четврто 

дете АПВ 

8 

  

8 0 

10. 

 

накнада за незапослене труднице 19 19 0 

УКУПНО 

 

1.459 1.535 1 

Напомена: Жалба уложена на решење дечијег додатка је одбијена као неоснована од стране 

другостепеног органа 

 

 

4. ГРАЂАНСКА СТАЊА 

 

Редни 

број 

Назив поднети 

захтеви 

број 

донетих 

решења 

број  

жалби 

1. грађанска стања 76 76 0 

 

 

5. БОРАЧО –ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

 

Редни 

број 

Назив поднети 

захтеви 

број 

донетих 

решења 

број  

жалби 

1. лична иналиднина 79 79 0 

2. признавање права на породичну инвалиднину 57 57 1 

3. признавање права на месечно новчано примање 53 53 0 

УКУПНО 189 189 1 

 

Напомена: Жалба Г.В. је изјављена на решење о утврђивању погребних трошкова и иста је 

одбијена 

 

6. БИРАЧКИ СПИСАК 

 

а) Јединствени бирачки списак 

 

Редни 

број 

Назив број решења број жалби 

1. Упис по основу стицања пунолетства 341 0 

2. Упис по основу пријаве пребивалишта 257 0 

3. Промена личних података 175 0 

4. Промена адреса пребивалишта 233 0 

5. Упис – гласање по месту пребивалишта 2  

6. Упис – гласање у иностранству 20  

7. Брисање по основу отпуста из држављанства 3 0 

8. Брисање по основу одјаве пребивалишта 206 0 

9. Брисање по основу смрти 392 0 
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УКУПНО 

 

1.629 

 

0 

 

б) Посебан бирачки списак 

 

Редни 

број 

Назив број решења број жалби 

1. Упис – лични захтев 1 0 

2. Упис –пријава пребивалишта 18 0 

3. Промена личних података 168 0 

4. Промена адреса пребивалишта 42 0 

5. Брисање – одјава пребивалишта 16 0 

6. Брисање по службеној дужности 2 0 

7. Брисање по основу смрти 45 0 

 

УКУПНО 

 

292 

 

0 

 

 

 

7. ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНИ КУПЦИ 

 

Редни 

број 

Назив поднети 

захтеви 

број 

донетих 

решења 

број  

жалби 

1. Решења о стицању енергетски заштићеног купца – 

корисници са ниским примањима 

2 2 0 

2. Решења о стицању енергетски заштићеног купца – 

корисници дечијег додатка 

58 58 0 

3. Решења о стицању енергетски заштићеног купца – 

корисници социјалне помоћи 

93 93 0 

 

УКУПНО 

153 153 0 

 

8. АРХИВА 

 

Архивска књига је уредно вођена и решени предмети који су достављени архивару су 

смештени у архиву.  

Урађен је препис архивске књиге за 2019. годину и предлог за излучивање безвредног 

регистратурског материјала завршно са 2017. годином. 

Извршена је припрема за излучивање безвредног регистратурског материјала са роковима 

чувања од 10, 5 и 2 године.  

У току године рађени су тромесечни извештаји о кретању управних предмета за 2020. годину и 

састављен је Годишњи извештај о кретању управних предмета за 2019. годину.  

 

Редни број Назив број архивираних 

предмета 

1 Скупштина општине 1.021 

2 Општинско веће 440 

3 Општинске управе 226 

4 Председник општине 13 

5 Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај 14 

6 Одељење за локални економски развој и привреду 223 

7 Одељење за заједничке стручне послове 37 

8 Одељење за општу управу и друштвене делатности 121 
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9 Одељење за финансије и буџет 0 

10 Одељење за локалну пореску администрацију 43 

11 Одељење за инспекцијске послове 109 

12 Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту 

животне средине 

127 

 

УКУПНО 

 

2.374 

 

У 2019. години издато је на реверс и на увид 150 предмета из архиве. 

 

 

9. ПОВЕРЕНИК ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

  

Редни број Назив број предмета број жалби 

1 Уверења о статуси избеглице 8 0 

2 Решења о престанку статуса 1 0 

УКУПНО 9 0 

 

 

10. КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И 

СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ,  УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ 

 

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 

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. Интерресорна комисија је у току 2020. године одржала шест седница, 

последња седница је одржана у месецу новембру и од тада се седнице комисије нису 

одржавале. 

 

 

Редни 

број 

Назив број 

иницијати

ва 

број 

мишљења 

број 

допуњених и 

измењених 

мишљења 

број 

нерешених 

предмета 

1. Иницијатива Комисије за процену 

потреба за пружање додатне 

образовне, здравствене или 

социјалне подршке детету/ученику  

 

53 

 

19 

 

22 

 

12 

 

 

 

11. САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

У току 2020. године поднете су четири усмене пријаве Саветнику.  Саветник је у сарадњи са 

лекарима у Дом здрављу Жабаљ решио проблеме корисника здравствених услуга везано за 

прегледе- контроле у току пандемије Covida 19, те није покренут поступак. Пацијенти 

контактирају Саветника за заштиту права пацијената телефонским путем  ради упознавања са 

одређеним правима која могу да остваре у оквиру здравствене заштите и ради добијања 

потребних информација везано за лекарске прегледе. 
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12.  САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ 

У току 2020. године нису одржаване седнице Савета за здравље.  

Скупштина општине Жабаљ је на својој 3. седници одржаној 08.11.2020. године, донела 

Решење о именовању Савета за здравље општине Жабаљ.  

Руководилац Одељења је секретар Савета. 

 

 

13. ОДЛУКЕ И ДРУГА АКТА 

Руководилац Одељења је припремио следеће  

1. нацрте Одлука: 

- Одлуку о  изменама Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената 

- Одлуку о мрежи Предшколских установа са седиштем на територији општине Жабаљ 

 

2. нацрте Правилника: 

-  Правилник о канцеларијском пословању општинске управе општине 

Жабаљ 

 

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 2019/2020. годину. 

- Нацрт Закључка Скупштине општине о размартању  Извештај о раду  Средње школе 

Средње школе Основних школа и Предшколских установа за школску за школску 

2019/2020 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 2020/2021 

годину, 

- 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 

 

 

14. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА 

 

Проблеми у раду Одељења настају у току одсуства запослених због дужих боловања због 

опоравка од Короне или коришћења годишњег одмора. У том периоду поједини запослени 

морају да обављају више послова, јер се дешавало да у исто време неколико запослених буде 

на боловању. 

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. 

Због распоређивања запосленог који је обављао послове друштвене бриге о деци, на друго 

радно место у  децембру 2020. године у Одељење је распоређен други запослени на неодређено 

који решава захтеве за родитељски и дечији додатак. Од распоређивања запосленог на 

наведене послове у мају 2019. године решени су заостали предмети те се сада захтеви решавају 

без кашњења. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ОЗАКОЊЕЊЕ И 

САОБРАЋАЈ 

Извештај за 2020. годину је базиран на рад у оквиру Одељења за урбанизам, 

грађевинарство, озакоњење и саобраћај (у даљем тексту: Одељење). Опис послова одељења је 

утврђен Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, 

скупштини општине и општинском правобранилаштву („Службени лист општине Жабаљ“, бр. 

12/2020 – пречишћен текст, 30/2020 и 39/2020 – 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 

 

Место руководиоца одељења сам преузео 01.01.2020. године, а расподела и начин 

извршења послова је добро организован, с тим да је евидентан недостатак броја запослених на 

одређеним пословима, пре свега на пословима издавања грађевинских дозвола. 

 

Највећи део радних задатака у 2020. години у оквиру Одељења односио се на послове 

из области обједињене процедуре и озакоњења. Обједињена процедура обухвата поступак 

издавања локацијских услова, издавања грађевинских дозвола, пријаве радова, издавања 

употребних дозвола, прибављања услова за пројектовање, односно прикључења објеката на 

инфраструктурну мрежу, прибављања исправа и других докумената које издају имаоци јавних 

овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова.   

 

 Број лица ангажованих по основу уговору о привременим и повременим пословима на 

спровођењу Закона о озакоњењу објеката је варирао у току године, мењала су се лица, што 

захтева сталну обуку и ангажовање дела радног времена запослених који то раде дужи 

временски период, што за резултат има мањи број донетих решења о озакоњењу објеката у 

току године од планираног. 

Од почеката примене Закона о озакоњењу до крајa 2020. године, Одељење је издало 630 

решења о озакоњењу објеката. 

 

Крајем 2020. године Одељење је почело да прослеђује елаборате геодетских радова на 

проверу Републичком Геодетском заводу и на тај начин је искључена могућност доношења 

решења о озакоњењу за објекте чији елаборати имају одређене недостатке, а које Одељење није 

објективно у могућности да уочи.    
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На основу Одлуке о такси превозу на територији општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ” број 3/2020), Одељење је обављало проверу возила којим се обавља такси 

превоз и издавало потврде о испуњености услова тих возила за обављање такси превоза. 

 

Током трајања ванредног стања уведеног због ширења вируса COVID-19, Одељење је 

на основу молбе Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине организовало 

превоз медицинског и немедицинског особља које је запослено на Институту, а имају 

пребивалиште на територији општине Жабаљ. 

 

У циљу развоја општине Жабаљ и реализације капиталних и инфраструктурних 

пројектата Одељење има сарадњу са Одељењем за локални економски развој и привреду у делу 

припреме документације за учешће на конкурсима, као и са Одељењем за инспекцијске 

послове, односно грађевинским инспектором. Такође Одељење је узело учешће у раду на 

писању процедуре у оквиру увођењa финансијског управљања и контроле – ФУК, што је уз 

редуковану организацију рада због пандемије вируса COVID-19, такође утицало на обављање 

планираних послова у пуном обиму.  

 

Одељење је у сарадњи са осталим одељењима учествовало у изради Нацрта Одлуке о 

постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном 

земљишту на територији oпштине Жабаљ. 

 

У току 2020. године донета је Одлука о доношењу измена Плана генералне регулације 

насеља Ђурђево у делу блока број 10 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/20), а Одељење је 

укључено у израду Плана генералне регулације насеља Жабаљ, који би у најскорије време 

требао да се појави на поновљеном јавном увиду. Осим планских докумената Одељење 

потврђује и урбанистичке пројекте који се пре потврђивања упућују Комисији за планове на 

стручну контролу. Такође Одељење обављала стручне и административне послове за Комисију 

за планове. 

 

У складу са наредбама и препорукама Владе Србије и Општинког штаба за варедне 

ситуације, а у вези са глобалном пандемијом изазваном вирусом COVID-19 и рад Одељења је 

био прилагођен насталој ситуацији. Рад запослених је организован по тимовима, водећи рачуна 

да таква организација нема негативне последице на ефикасност рада Одељења и безбедност 

здравља запослених. 

 

У току године дошло је до измене одређених прописа: 

 

- Уредба о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 115/20); 

- 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“ број 102/20); 

 

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 постоје 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. 

 

Недостатак техничких средстава се такође одражава на рад Одељења, јер увођење е-

управе и обједињене процедуре, захтева и одговарајућа техничка средства за рад. Одељење је 

крајем 2020. године добило мултифункционални брзи штампач што је умногоме убрзало 
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одређене послове (архивирање, дигитализовање штампаних докумената и њихово слање и сл.), 

али недостатак пре свега рачунарске опреме је и даље евидентан. 

 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај, на крају 2020. године имало је 

укупно 6 запослених, 7 систематизованих радних места и лица ангажована по уговору о 

привременим и повременим пословима. Сарадња међу запосленима и подршка члана 

општинског већа за урбанизам су веома добри. 

  

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Одлуком о општинској управи општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 

23/2017 и 3/2020) 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 одређено је да се у 

оквиру Одељења за имовинске, стамбено-комуналне 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 оквиру Одељења у области имовинско-правних послова вршени су послови на 

непосредном примењивању закона, других прописа и општих актата у области  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 2020. током целог извештајног 

периода, у сарадњи са запосленима у Одељењу  обављала послове на упису јавне својине и 

устројавању евиденције непокретности у јавној својини Општине Жабаљ. За унос у евиденцију 

је у сарадњи са РГЗ Служба за катастар нрпокретности у Жабљу, претходно припремљено 4170 

катастарских парцела и 2534 објеката. Поменути подаци о парцелама и објектима су 

анализирани и проверавани у погледу испуњења услова за састављање НЕП-ЈС образаца и 

слање у централну евиденцију под називом Регистар јединствене евиденције непокретности. 

Осим канцеларијског посла, био је потребан и теренски обилазак појединих локација односно 

објеката, и том приликом су попуњавани обрасци са основним подацима који су касније 

уношени у електронску евиденцију. У општинску евиденцију је унето и описано 2534 објекта 

(нискоградње и високоградње) и 3229 катастарских парцела. Услов за састављање НЕП 

образаца је испуњен за 2318 катастарских парцела за евиденцију земљишта и 1925 за 

евиденцију објеката и то су подаци који су прослеђени у Регистар јединствене евиденције 

непокретности у јавној својини. 

 

Послови 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 су се наставили и у 2020 години кад је закључен још 21 споразум о накнади, што је 

подразумевало исти број усмених расправа и свакодневни рад са странкама. 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, 
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немогућност достављања странкама писмена из разних разлога и  проблема које је и сам 

предлагач експропријације Гастранс доо Нови Сад у 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, 95/2018 и 153/2020), 

односно пријаве општинске имовине и стицања права јавне својине општине Жабаљ на њој је у 

завршној фази а у 2020. години преведено је у општинску својину још 43 катастарске парцеле и 

14 објеката. 

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 

промету непокретности, један уговор о размени непокретности, два уговора о раскиду уговора 

и две брисовне дозволе и 19 предлога одговора на захтев странака Општинском већу. Поводом 

разних захтева, које су подносила физичка и правна лица достављено је осам дописа у виду 

одговора а донето јеи једно решење у поступку утврђивања земљишта за редовну употребу 

објекта, једно решење поводом захтева за исељење бесправно усељеног лица, једно решење 

поводом захтева за признавање власништва и решена су два 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 и 9/2020). Донето је осам решења о конверзији уз накнаду. О овим пословима се 

ресорном министарству редовно достављају извештаји. У извештајном периоду 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 и 

израђивани нацрти аката.  

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, Техничкој 

комисији за оцену студије о процени утицаја на животну средину 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 и 9/2020) 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, извршено  је регистровање промене података о управнику у 

четири раније регистроване  стамбене заједнице. Донето је 4 решења о извршеним променама 

података о професионалном управнику у Регистру стамбених заједница. У складу са обавезом 

јединице локалне самоуправе утврђеном Законом о становању и одржавању 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 



16 

постављања привремених и других објеката, предмета, и то: 45 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, 37 решења о издавању одобрења за заузимање јавне површине у сврху 

постављања баште отвореног типа, 4 решења о издавању одобрења за заузимање јавне 

површине у сврху постављања киоска односно барака, 4  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 сложене процедуре, које трају дуже од уобичајених управних 

поступака. 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 пет 

пројеката од којих је за два пројекта установљена обавеза израде студије о процени утицаја. 

Израђивани су нацрти решења за именовање комисије за процену утицаја као и нацрти решења 

за начин плаћања накнада за рад у овим комисијама. Дато је три 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 и као заинтересовани орган у поступцима 

процене утицаја које је у току године водило Министарство заштите животне средине. 

Обрађена су три предмета у вези са захтевом за информације од јавног значаја из ове области. 

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 једне дозволе за 

управљање отпадом и донета два решења о издавању 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 

територији општине Жабаљ, евиденција о загађивачима односно локални регистар извора 

загађивања животне средине и регистар издатих дозвола о управљању отпадом. Све евиденције 

су су редовно ажуриране и објављене 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. и 2020 

години, обављање послова је сведено на следеће: прикупљање, обрада и достава података о 

енергетском утрошку општине за године 2014.-2019. и успостављању енергетског менаџмента 

Државној ревизорској институцији; прикупљање, обрада и достава података о јавним зградама 

РС, АПВ и ЈЛС на територији општине МГСИ ради израде „Дугорочне стратегије за 

подстицање улагања у обнову националног фонда зграда Републике Србије“; праћење утрошка 

електричне енергије у јавној расвети по уговору јавно-приватног партнерства на територији 

општине Жабаљ у 2020. години са анализом за сваку трафостаницу на месечном нивоу; 
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припрема података за рекламацију рачуна потрошње електричне енергије остварене у 

трафостаници „Жарко Зрењанин“ у Чуругу за потребе јавног осветљења; израда Годишњег 

извештаја о анализи података потрошње електричне енергије за потребе јавног осветљења у 

току 2019. год.; комуникација са Извршиоцем Уговора о ЈПП поводом захтева за добијање 

података о стању мреже јавног осветљења на терену у општини Жабаљ - контрола постојања 

нелегалних прикључења на бројила мреже јавног осветљења, достављање податка о снази 49 

новопостаљених лед светиљки у Чуругу (ван уговора о ЈПП); компаративна анализа података 

потрошње електричне енергије за потребе јавног осветљења у току 2019. и 2020. год.; 

припрема рекламације на рачун за потрошњу електричне енергије - ТС „Железничка станица“ 

у Чуругу; достављање података Одељењу за помоћно-техничке послове о енергетском стању 

управне зграде општине; прикупљање и обрада података у спровођењу Истраживања 

потенцијала биомасе за производњу биогорива и биотечности за потребе Министарства 

рударства и енергетке Републике Србије; разматрање могућности пријаве на конкурс 

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за доделу средстава за 

израду пројектне документације за изградњу инфраструктурних објеката са представницима 

Групе за локални економски развој; прописивање нискобуџетних мера енергетске ефикасности 

(мере домаћинског управљања енергијом); праћење конкурса за доделу финансијских 

средстава у оквиру јавног позива МРЕ ради побољшања енергетске ефикасности; израда базе 

података о јавним објектима у систему општинског енергетског менаџмента; обрада материјала 

за обуку енерегетских менаџера. 

У извештајном периоду Одељење је израдило више нацрта општих аката: Одлуку о 

управљању отпадом на територији општине Жабаљ, Програм за постављање монтажних и 

других објеката  на јавним површинама, Програм отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Жабаљ за 2020. годину, Програм о измени и допуни 

програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ 

за 2020. годину и Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

за 2020.,обраду и образложење Одлуке о изменама Одлуке о снабдевању водом. Одељење је 

радило и на изради пречишћених текстова  одлука из области за које је надлежно.  

Запослени у Одељењу су ради развијања вештина и унапређивања знања похађали низ 

обука које су углавном биле организоване „онлајн“ и већина је била у организацији 

Националне агенције НАЈУ и Сталне конференције градова и општина. 

 У Одељењу је без обзира на ванредно стање које је уведено почетком године испуњен 

план да се успостави база података непокретности и да се исти проследе у Регистар 

јединствене евиденције непокретности што је учињено јер су сви запослени у Одељењу дали 

свој допринос.   

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, кроз похађање обука, семинара, саветовања, 

радионица и слично. У наредном периоду у Одељењу ће бити дат акценат на анализи 

прикупљених података о непокретностима у јавној својини и даљем ажурирању истих.  

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРИВРЕДУ 

I ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕНИХ ПОСЛОВА  

 

1. руководилац одељења 
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А) кретање предмета: У извештајном периоду примљенo je 4 вануправних предмета, и 2 

пописа аката са 102 пријаве за доделу  новчане помоћи привредним субјектима услед COVID-

19 и 6 пријава за субвенционисање камате на кредите предузетницима са територије општине 

Жабаљ. Нема нерешених предмета. 

 Б) организација рада службе: Ова активност је била нарочито изражена приликом промене 

прописа који су битни за надлежости овог одељења у време изостанака са посла појединих 

извршилаца због годишњег одмора, боловања и слично, као и за време рада по тимовима услед 

пандемија корона вируса.  

В) стручни послови: Сачињен нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним 

административним таксама, нацрт Решења о утврђивању цене у оквиру такси тарифе, нацрт 

Програма организације такси превоза за период 2020-2025 годину, нацрт Одлуке о такси 

превозу на територији општине, у оквиру радне групе сачињен нацрт Одлуке за претовар 

рећчних агрегата и шљунка, израда Правилника  и Јавних позива у оквиру Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја; учешће при изради  

Програма о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

Општину Жабаљ у 2020. годину; учешће при изради предлога Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину; учешће у изради Одлуке о 

скидању и продаји усева на пољопривредном земљишту у државној својини. 

Г) сарадња са другим институцијама: Остварена је сарадња са Министарством 

пољопривреде , шумарства и водопривреде; Министарством грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре; Агенцијом за реституцију; покрајинским секретаријатима, РГЗ Службом за 

катастар непокретности Жабаљ; Пореском управом, Сталном конференцијом градова и 

општина и Националном алијансом  за локални економски развој. 

Д) присуствовање на семинарима: присуство на 1 семинару у укупном трајању од 1 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 49 управних предмета по захтеву 

странке и то 22 везаних за питање промене намене пољопривредног земљишта, од којих је 17 

Захтева- Решења о ослобађању од плаћања накнаде и 5 Захтева- Решења о утврђивању накнаде 

(20 решено правоснажно, 2 нису решена до краја године) и 27 за издавање решења о 

коришћењу паркинг простора особа са инвалидитетом без накнаде; 132 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 2020 годину; 89 пријава по 

расписаном јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини; сачињено је 204 уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној 
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својини; обрађено 324 пријава за јавну лицитацују за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини( први и други круг лицитације); сачинјено 149 записника са 

јавне лицитације за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и сачињено 

229 одлука о давању у закуп пољопривредног зенљишта у државној својини и дугих 10 

вануправних предмета решених у току извештајног периода. 

Сачињен је нацрт годишњег програма коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину; 

сачињен нацрт програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Жабаљ за 2020. годину; вођена је евиденција о уплатама закупнине 

по основу закупа пољопривредног земљишта у државној својини; вoђена је евиденција о 

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; у раду Радне групе за групе за спровођење поступка 

скидања и продаје усева са пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Жабаљ. 

В) сарадња са другим институцијама: Остварена је сарадња са Републичком 

пољопривредном инспекцијом, Министарством пољопривреде , шумарства и водопривреде; 

Управом за пољопривредно земљиште; 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 једном једнодневном семинару. 

 

 

3. Стручни и управни послови и области туризма, трговине, угоститељства и занатства 

А) кретање предмета: У овом извештајном периоду примљенa су  12 управна и 24 

вануправна предмета. Сви предмети решени у законом прописаном року.  
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Б) Послови за Агенцију за привредне регистре Београд:  

За АПР је обрађено 191 предмета и по основу тога је остварена уговорена накнада у 

износу од 18.345,00 динара. Преглед послова за АПР  и обарачуната накнада су дати у следећој 

табели. 

 

 

 

 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА – ЗАХТЕВА ЗА АПР 

 ОД 01.01.2020. – 31.12.2020. године обрачуната накнада 

Редни бр.  Укупна 

накнада 

(динара) 

15% наканде (динара) 

1.  оснивање                              115 58.500,00 

 

8.775,00 

 

2.  брисање                                12 14.400,00 

 

2.160,00 

 

3.  извод из регистра                  3 2.700,00 

 

405,00 

 

4.  потврдa                                   1                               500,00 

 

75,00 

5.  промена                                53                          39.750,00 

 

5.962,50 

 

6.  две промене                            3 3.450,00 

 

517,50 

 

7.  поступање по закључку        4 3.000,00 

 

450,00 

 

8.  препис решења                       - -  
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укупно: 

191 122.300,00 18.345,00 

 

 

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 пензијско и 

инвалидско осигурање; Туристичком организацијом општине Жабаљ. 

 

Д) Присуствовање семинарима: Присустрво на два једнодневна семинара и једном 

дводневном семинару. 

 

 

4. послови групе за локално економски развој 

А) кретање предмета: У извештајном периоду обрађено је 15 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 

улице Радна Зона у Жабљу на К.П. 987/1,3102, 10748; КО Жабаљ – II фаза“. Статус 

пројекта: реализован. 

o По расписаном Јавном конкурсу Управе за капитална улагања АПВ а у вези са 

финансирањем и суфинансирањем пројеката у области предшколског образовања и 

васпиања. Назив пројекта: „Реконструкције, адаптације и промене намене објекта 

зграде основног образовања у зграду дечијег вртића и нове градње унутрашње и 

спољне ПП хидрантске мреже Старе русинске школе – завршетак радова“. Статус 

пројекта: није одобрен.  

o По расписаном Јавном позиву Кабинета без портфеља задуженог за демографију и 

популациону политику за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера 

популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. 

години. Назив пројекта „Адаптација - замена кров ног покривача на објекту „Мудра 

сова“ у Жабљу. Статус пројекта: реализован. 

o 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 2020. години.  Назив 

пројекта: „Археолошки парк Чуруг“. Статус пројекта: реализован. 

o По расписаном Јавном позиву Министарства државне управе и локалне самоуправе за 

подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу средстава из Буџетског 
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фонда за програм локалне самоуправе у 2020. години. Назив Пројекта: „Повезивање 

улица Милоша Обилића са улицом Вука Караџића и улица Болничке са улицом 

Арсенија III Чарнојевића у Чуругу“. Статус пројекта: није одобрен. 

o По расписаном Конкурсу Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство а у вези са доделом средстава за одржавање традиционалних манифестација 

у 2020. години на територији АП Војводине. Назив пројекта: „Нова вина Потисја“.  

Статус пројекта: реализован. 

o По расписаном Конкурсу Покрајинског секретаријата за регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу а у вези са суфинансирањем израде 

планова развоја једница локалне самоуправе на територији АП Војводине. Назив 

пројекта: „Израда Плана развоја општине Жабаљ за период 2021-2028. године“. Статус 

пројекта: конкурс је обустављен. 

o По расписаном Конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација а у вези 

са доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2020. 

години. Назив пројекта: „Комплекс спортских терена на кеју у Чуругу“. Статус 

пројекта: није одобрен. 

o По расписаном Конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство а у вези са суфинансирањем уређења атарских путева и отресишта у 2020. 

години. Назив пројекта: „Рехабилитација атарских путева на територији општине 

Жабаљ“. Статус пројекта: реализован. 

o По расписаном Јавном позиву Покрајинског секретаријата за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај а у вези са суфинансирањем израде пројектно техничке 

документације за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката јединица 

локалне самоуправе. Назив пројекта: „Израда пројектно техинчке документације за  

изградњу коловозне конструкције саобраћајнице у улици Солунских добровољаца у 

Ђурђеву“. Статус пројекта: у фази реализације. 

o По расписаном Јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај а у вези са суфинансирањем развоја саобраћаја и путне 

инфраструктуре – техничка документација. Назив пројекта: „Израда пројектно- 

техничке документације за изградњу кружне раскрснице на укрштању улица Светог 

Николе и Николе Тесле у Жабљу“. Статус пројекта: није одобрен. 

o По расписаном Јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај а у вези са суфинансирањем развоја саобраћаја и путне 

инфраструктуре – техничка документација. Назив пројекта: „Опремање раскрснице 

светлосном саобраћајном сигнализацијом раскрсница улица Николе Тесле и Светозара 

Марковића у Жабљу“. Статус пројекта: у фази реализације. 

 

o По расписаном Јавном конкурсу за финансирање пројеката изградње, одржавања и 

опремања спортских објеката у АПВ. Назив пројекта „Санација крова у спортској хали 

у Жабљу“ 

o По расписаном Конкурсу  за доделу бесповратних средстава локалне самоуправе за 

финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала код покрајинског 

секретаријата за привреду и туризам. Назив пројекта „Набавка и уградња урбаног 

мобилијера у општини Жабаљ“. 

o По расписаном Јавном позиву за доделу средстава на уређењу каналске мреже у 

функцији одводњавања пољопривредних земљишта. 

o По расписаном Конкурсу за финансирање посебних програма пројеката изградње, 

одржавања и опремања спортских објеката у АПВ. Назив пројекта „Радови на замени 

паркета у спортској хали у Жабљу“. 

o По расписаном Јавном позиву за учешће у програму: Прилагођање постојећих 

спортских објеката особама са инвалидитетом са пројектом „Уклањање препрека за 

особе са инвалидитетом“. Средства нису одобрена. 

o По расписаном Јавном конкурсу за финансирање пројеката у области заштите и 

очувања културног наслеђа у 2020. години. Конкурисали смо са пројектом „Е-култ 

Жабаљ“. 
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o По расписаном Јавном позиву за подношење захтева ЈЛС за расподелу из буџетског 

фонда за програм локалне самоуправе. Конкурисали смо са програмом  „Реализација 

фестивала – Дани бачких ђаконија“. 

o По расписаном Јавном позиву за Регресирање трошкова превоза ученика средњих 

школа за 2020. годину 

o По расписаном Јавном позиву за регресирање трошкова превоза студената за школску 

2019/2020. годину. 

 

 

 

В) присуствовање на семинарима и другим едукацијама: Учествовање на 3 едукације у 

трајању од по два дана и 2 семинара у трајању од по једног дана. 

Г) сарадња са другим институцијама: Остварена је сарадња са покрајинским 

секретаријатима, Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством 

трговине, туризма и телекомуникација,Кабинетом без портфеља задуженом за демографију и 

популациону политику, Сталном конференцијом градова и општина, Управом за капитална 

улагања АПВ. 

 

II ПОСТУПАЊЕ ПО ЖАЛБАМА НА РЕШЕЊА ОДЕЉЕЊА 

У извештајном периоду није било поступања по жалби. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

 

Предмет:  Извештај о раду од 01.01.2020. до 31.12.2020.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 



24 

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) 

 Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, 68/15, 41/18, 44/18 – 

др. закон, 83/18, 31/19, 9/20) 

 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. 

 

Инспектор за друмски саобраћај и путеве је био ангажован у пословима везаним за сузбијање 

заразне болести COVID-19 на основу налога начелника ОУ Жабаљ и Уредбе о мерама за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19   (Сл.гласник РС бр.122/20) 

Током 2020. године инспектор је био на боловању дужем од месец дана због болести, тачније 

COVID-19. 

 

Поступајући по законима и општинским одлукама инспектор за друмски саобраћај и путеве је 

сачинио 32 записника, донео је 21 решења и поднео 3 захтевa за вођење прекршајног поступка, 

вануправних предмета је било 6. Сви предмети су решени у року. 

 

У току 2020.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 

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=11227801.html&path=11227801.html&queries=zakon+o+prevozu&mark=false&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpToMark=
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=13474801.html&path=13474801.html&queries=zakon+o+prevozu&mark=false&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpToMark=
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=13497701.html&path=13497701.html&queries=zakon+o+prevozu&mark=false&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpToMark=
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=13815701.html&path=13815701.html&queries=zakon+o+prevozu&mark=false&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpToMark=
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=14226701.html&path=14226701.html&queries=zakon+o+prevozu&mark=false&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpToMark=
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=14807001.html&path=14807001.html&queries=zakon+o+prevozu&mark=false&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpToMark=
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=11227901.html&path=11227901.html&queries=odluka+presuda&mark=false&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpToMark=
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=13474701.html&path=13474701.html&queries=odluka+presuda&mark=false&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpToMark=
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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: 

 

  април 2020. Жабаљ, предавање Савеза параплегичара и квадриплегичара 

Србије „Још увек возим“ 

 новембар 2020 „Надзор над применом мера за заштиту становништва од 

заразних болести“ – онлајн обука од стане Националне академије за јавну 

управу 

 

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 01.01.2020. године до  31.12.2020. 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; 
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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. 

 

У извештаваном периоду радни задаци и циљеви су испуњени по утврђеном плану, без 

икаквих примедби и проблема. Није било притужби на рад инспектора. 

 

 

руководилац Одељења 

Ненад Миловац 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ШЕФА ГРУПЕ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

Жабаљ, јануар 2021. године 

С А Д Р Ж А Ј 

 

  

 

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 
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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. 

 

 

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, 98/2013-

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) 

- Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020-одлука 

УС) 

- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015, 44/2018-др.закон и 

95/2018) 

- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018-

аутентично 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, 70/2011-

усклађени 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, 3/2018-

испр., 50/2018-усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019-усклађени дин. изн., 86/2019, 

90/2019-испр., 98/2020-усклађени дин.изн. и 144/2020) 

- 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 2020. године грађевински инспектор jе у циљу стручног усавршавања похађао 

следеће семинаре и обуке: 
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- Вршење инспекцијског надзора-разјашњење недоумица у практичној примени прописа 

о инспекцијском надзору и општем управном поступку у организацији БИЗКОН-а 

(консалтинг у вези са пословањем и осталим управљањем), Београд 20.09.2020.године 

- Обједињена процедура, ПОЕП, уредба о локацијским условима и озакоњење у 

организацији Института за пословна истраживања-МБА, Београд 04.11.2020. године 

 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 
У току 2020. године грађевински инспектор је обављао следеће послове: 

 

- контрола објекта по добијању обавештења о пријему изјаве о завршетку израде темеља 

- контрола објекта по добијању обавештења о пријему изјаве о завршетку објекта у 

конструктивном смислу 

- инспекцијски надзор на основу поднетих представки грађана 

- контрола објеката на основу захтева Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

озакоњење и саобраћај у сврху утврђивања чињеница и достављања извештаја 

надлежном органу који спроводи поступак озакоњења (теренски и канцеларијски 

инспекцијски надзор) 

- редовно праћење промена закона 

- координација рада са осталим инспекцијама, отварање предмета, праћење рока и 

извршења истог и друге техничке припреме 

 

 

 

 

 

1. Укупан број предмета у раду  67 

2. Укупан број предмета у раду у току извештајног периода 60 

3. Број решених предмета у току извештајног периода 57 

4. Број издатих обавештења о инспекцијском надзору 44 

5. Број издатих налога о инспекцијском надзору 71 

6.  Број сачињених записника на терену 75 

7. Број сачињених скица на терену 47 

8. Број сачињених фотографија на терену 842 

9.  Број обавештења о завршетку израде темеља 15 

10. Број обавештења о завршетку објекта у конструктивном смислу 15 

11. Број донетих решења о рушењу 10 

12. Број донетих решења о забрани коришћења 1 

13. Број донетих решења о oтклањању неправилности 2 

14.  Број донетих решења о обустављању поступка 2 

15. Број донетих решења о дозволи извршења 1 

16. Број сачињених извештаја, мишљења и обавештења 55 

17.  Број жалби  4 

18. Број примљених решења другостепеног органа  3 

               

 

                 У току 2020. године грађевински инспектор је поступао и на основу дописа Одељења 

за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај при чему је: 

- извршено 12 инспекцијских надзора (10 теренских и канцеларијских инспекцијских 

надзора и 2 канцеларијска инспекцијска надзора);  

- сачињено 10 записника, 5 скица и 100 фотографија; 

- донето 11 извештаја о утврђеним чињеницама на терену; 

- донета 2 Решења о исправци;  
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- сачињено 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.-31.12.2020. године на 4 управна акта инспектора уложена је 

жалба.  

 

 

                                                                                                 Грађевински инспектор 

                                                                                          Бранка Вуколић, дипл.грађ.инж. 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2020. годину 

 

 

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 и послат на сагласност Министарству заштите 

животне средине. 

 

Инспекцијски надзори током 2020. године вршени су у складу са Годишњим планим 

инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине Oпштинске управе Жабаљ. 

 

Инспектор за заштиту животне средине је током 2020. 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 2020. године у складу са Законом о 

инспекцијском надзору, а ради постизања циља инспекцијског надзора није вршила превентивне 

инспекцијске надзоре због повећаног обима посла (услед пандемије Covid 19 и спровођења 

прописа донетих од стране Владе РС и Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Жабаљ) 

. 

 

Надзираним субјектима је указивано на надлежности инспекције за заштиту животне средине, као 

и на њихове обавезе за примену одредби важећих прописа. 
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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 с тим 

да је у меморандуму на контролним листама вршена измена у смислу да су уношени подаци 

Општинске управе Жабаљ. Праћене су све измене предметних контролних листа.  

 

На основу примене контролних листа у поступциме редовних инспекцијских надзора надзирани 

субјекти су сврстани у одређене категорије прем степену ризика. 

 

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. 

 

Током 2020. 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. 

 

Током 2020.-е године инспекторка за заштиту животне средине сарађивала је са другим 

инспекцијама што је дало позитиван ефекат на целокупан ток инспекцијских надзора. 

 

Полазећи од обавезе која проистиче из члана 10. Закона о инспекцијском надзору, сачињен је 

годишњи план инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину, 

који је одобрен од стране Министарства за заштиту животне средине. 

 

 У складу са наведеним плановима инспекцијског надзора, инспектор је поред редовних 

(надзора предвиђених годишњим планом) обављао и ванредне инспекцијске надзоре. 

 

 По налогу Министарства за заштиту животне средине инспекторка за заштиту животне 

средине је током 2020. 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.  

 

 Контролисане су и активности ЈП Комуналац из Бечеја на месечном нивоу а финансиране 

из Уговора са Општином Жабаљ. 

 

 Инспектор за заштиту животне средине током 2020-е године није располагао службеним 

мобилним телефоном, већ је у пословне сврхе користио приватни. 
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Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције, са полицијским станицом Жабаљ и сектором за ванредне ситуације је на 

задовољавајућем нивоу са тенденцијом даљег повећања и јачања сарадње. 

 

Максимална сарадња је остварена са покрајинском инспекцијом и републичком инспекцијом за 

заштиту животне средине.  

 

Инспектор за заштиту животне средине се придржавао рокова за поступање инспекције. 

 

Током инспекцијских надзора током 2020. године није било жалби, другостепених поступака, нити 

је било покретања управних спорова. На достављане записнике, надзирани субјекти нису 

достављали примедбе. 

 

У 2020. години није поднета ниједна притужба на рад инспектора општинске управе Жабаљ. 

 

Инспектор за заштиту животне средине је током 2020. године је присуствовао следећим обукама: 

 

1. Семинар "Вршење инспекцијског надзора"-разјашњење недоумица у практичној примени 

прописа о инспекцијском надзору и општем управном поступку-29.09.2020. године-Београд, 

"Палас"; 

2. Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2020. 

годину "Добро управљање на локалном нивоу" СКГО-9. октобар – 27.11. 2020. Године 

(електорнскикурс); 

3. Електронски курс "Основе преговарања"-у организацији Центра за кризни менаџмент и 

преговарање, Мите Ружића 8, Београд-од 21.09.2020. године до 03.10.2020. године; 

4. Вебинар-"Загађивање вода"-Анализа стања и препоруке, 23.12.2020. године (НАЛЕД); 

 

Током 2020. Године инспекторка је учествовала у раду Комисије за израду Плана јавног здравља 

на територији општине Жабаљ и задужена је са осталим члановима комисије за спровођење истог. 

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. Обављала је 

послове комуналног инспектора за време трајања ванредног стања и ванредне ситуације услед 

пандемије Covid 19 према налогу начелника општинске управе.  

 

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, а 

такође се  примењује софтвер у оквиру општинске управе Жабаљ чијим коришћењем се формира 

електронска база података о свим предметима и електронска архива предмета. 

 

 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. 

 

Постављени радни циљеви су дефинисани систематизацијом и саставни су део плана рада 

инспектора за заштиту животне средине за 2020. годину и листом радних циљева за 2020. годину. 
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Правилником о систематизацији у оквиру Општинске управе Жабаљ одређено је да инспектор за 

заштиту животне средине прати прописе из своје надлежности; израђује извештаје о раду; 

остварује сарадњу са републичким и покрајинским инспекцијама и другим надлежним државним 

органима у вршењу послова инспекцијског надзора; врши инспекцијски надзор из области заштите 

животне средине који је поверен општини; предузима мере на које је законом или општинским 

одлукама овлашћен; доноси решења и налаже мере за отклањање неправилности у области 

заштите животне средине; спроводи поступак принудног извршења решења; подноси пријаву 

надлежном органу за учињено кривично, привредни преступ или прекршај; обавештава други 

орган ако постојие разлози за предузимање мера за које тај орган надлежан; обавља и друге 

послове које одреди начелник Општинске управе или Председник општине. 

 

Листа радних циљева за период од 01.01.2020.-е године до 31.12.2021. године предвиђа: 

 

1. Редовна контрола у складу са планом надзора за 2020. годину, 

2. Ванредна контрола над применом закона и подзаконских аката,  

3. Размена података и сарадња са покрајинским и републичким инспекторима за заштиту животне 

средине и сарадња са другим инспекторима и органима, а у циљу ефикаснијег вршења надзора. 

 

Предпоставке за остваривање радних циљева предвиђених листом радних циљева за 2020.-у 

годину су: 

 

1. Пун фонд радних сати тј. да инспектор није користио боловања 

2. Да је пун фонд радних сати инспектор обављао искључиво послове  инспекцијског надзора 

тј. да није добијао друге задатке 

3. Да је инспектору службени ауто био доступан све време, 

4. Да је инспектор на располагању имао мобилни телефон. 

 

 

 

 

 

Захтеви за информације достављени од стране Министарства за 

заштиту животне  

средине 

9 

Месечни извештаји управљача заштићеног природог добра 

 Стара Тиса код Бисерног острва 

12 

 

Редовни инспекцијски надзори 

3 

Захтеви за проверу испуњености услова-енергетска лиценца 1 

Захтев  за издавање записника о испуњености услова  за  

издавање дозвола за управљање отпадом 

2 

Поступање по представкама 13 

Захтеви за издавање записника о испуњености националних и 

услова ЕУ за пољопривредна газдинства 

6 

Комуналне делатности 70 службених белешки, 

 2 записника 
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Инспектор  

за заштиту животне средине 

Илијана Поповић 

 

 

 

 

Предмет: Годишњи извештај о раду шефа Групе за послове комуналне 

инспекције-комуналног инспектора од 01.01. до 31.12.2020 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.15/2015 и 11/2017),  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.15/2015 и 11/2017), Одлуке о пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ 

бр.15/2015 и 11/2017), Одлуке о постављању привремених објеката на јавним површинама 

(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.5/2005 и 11/2017), Одлуке о снабдевању водом („Сл.лист 

општине Жабаљ“ бр.18/2014 и 11/2017), 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). Комунални инспектор је због настале епидемије заразне болести 

COVID-19  радио и поверене послове санитарне инспекције у вези примењивања наложених 

мера штаба за ванредне ситуације. 

 

 

Поступајући по наведеним општинским одлукама комунални инспектор је сачинио 555 

записника, донео је 97 решења и поднео 34 захтева за вођење прекршајног поступка урађено је 

57 дописа и направљено је 639 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 6 захтева за покретање прекршајног поступка. 
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На основу Одлуке о зеленим површинама („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015), сачињено је 

128 записника, донето је 39 решења и поднет 4 захтев за вођење прекршајног поступка. 

 

На основу Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Сл.лист општине 

Жабаљ“ бр.3/2010), сачињено је 13 записника, донето је 8 решења и поднето 1 захтева за 

вођење прекршајног поступка. 

 

На основу Одлуке о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015), сачињено је 

111 записника, донето је 8 решења и поднето је 2 захтева за вођење прекршајног поступка на 

основу закона о комуналним делатностима(„Сл.гласник РС“ 104/2016). На основу закона о 

комуналним делатностима(„Сл.гласник РС“ 104/2016)  донето је 3 решења . 

 

На основу Одлуке о пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015), сачињено  је 

104 записника. 

 

На основу Одлуке о постављању привремених објеката на јавним површинама („Сл.лист 

општине Жабаљ“ бр.5/2005), сачињено је 52 записника , донето је 39 решења и поднето је 9 

захтева за вођење прекршајног поступка на основу закона о комуналним делатностима. 

 

На основу Одлуке о снабдевању водом („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.18/2014), сачињена су 3 

записника. 

 

На основу закона о становању и одржавању стамбених зграда(„Сл.гласник РС“ 104/2016) 

сачињено је 1 записник. 

 

На основу Уредбе Владе Републике Србије о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19 (Сл.гласник РС бр.122/20 ) комунални инспектор је направио 131 записника 

и поднео 12 захтева за покретање прекршајног поступка. 

 

Комунални инспектор је у протеклој години учествовао на 2 веминара 

Комунални инспектор је од марта 2021 био ангажован у пословима везаним за сузбијање 

заразне болести COVID-19 на основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болеси COVID-19   (Сл.гласник РС бр.122/20 ) , о чему је свакодневно слао извештај 

надлежним у Јужно Бачком управном округу. 

 

 

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.  

 

Остварена је успешна сарадња са свим јавно комуналним преузећима на територији општине 

Жабаљ.  

 

 

 

Шеф Групе за послове комуналне инспекцијске  

Комунални инспектор 

Ђокица Добановачки 
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ПРЕДМЕТ:  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

         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 2020. 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 2020.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 новог плана и програма наставе и учења за гимназију општег типа,за 

први,други и трећи разред на српском језику у СШ ,,22.октобар“ Жабаљ. 

-  верификација и утврђивање испуњености услова за обављање продуженог боравка у ОШ 

,,Јован Јовановић-Змај“ Ђурђево. 

-   Посебан акценат дат је наСаветодавне посете су извршене у складу са чланом 13. Закона о 

инспекцијском надзору, са циљем превентивног деловања у вези са поступањем основних 

школа,средњих школа и предшколских установа, поводом Организације и спровођења 

образовно-васпитног рада у школској 2020/2021.год.у условима који захтевају примену 

превентивних и заштитних мера у борби против вируса COVID 19.Исти је у вези са  

Закључком Кризног штаба,08 број:53-6306/2020-1од 11.августа 20202.год.и према Стручним 

упуством за организовање и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у 

школској 2020-2021.години;стручним упутством за организовање и остваривање наставе 

непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020-2021.години и 

Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средље школе. 

- Министарство просвете,науке и технолошког развоја,односно Покрајински секретаријат за 

образовање,прописе,управу и националне мањине-националне заједнице, дате су смернице за 

поступање просветног инспектора у службеним саветодавним посетама школама у периоду  

за 2020.године,а у складу са Планом саветодавних посета. У прилогу су дате Чек листе  чија је  
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садржина унапред одређена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја  

У складу са наведеним просветни инспектор је на основу траженог од стране Министарства 

просвете на дневном нивоу обавештавала своје надлежне. 

 

               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. 
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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. 

     У наведеном периоду истиче се веома активна сарадња са родитељима ученика,отклањања 

дилема које су се појављивале током школске године.Посебно се истиче незадовољство 

родитеља око ношења маски њихове деце.     

      

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 у СШ ,,22.октобар“ Жабаљ-промена наставног плана за гимназију-уступање на 

надлежност од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,управу и 

националне мањине-националне заједнице. 

-Извршена је верификација односно преглед и утврђивање испуњености услова за 

верификацију продуженог боравка у ОШ ,,Јован Јовановић-Змај“ Ђурђево и иста је добијена 

након инспекцијског надзора. 

 

Решавано је укупно  35 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  
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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 2020.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 просвете.  
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У периоду школске 2020.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. 

 

-У току 2020.год. је било пријава на преузимања запослених из других установа образовања у 

складу са Законом,односно пријава које су се тицале расписаних Конкурса за пријем у радни 

однос. 

  

-Пружана је правна помоћ странкама, саветодавна  и дате су информације у вези са Законом о 

основама система образовања и васпитања  ,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 2020.год.Министарство просвете је организовало обавезне семинаре за просветне 

инспекторе,у циљу стручног усавршавања,повод је доношење 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 5+1. И то:1),,Препоруке за безбедан повратак у школе,током 

пандемије КОВИД 19“-Министарство просвете;2),,Вршење инспекцијског надфзора“-

Бизикон;3),,Актуелности у пословању установа образовања“-Параграф Лекс Д.О.О; 

4),,Актуелности подршке ученицима из осетљивих група у надлежности ЈЛС“-центар за 

образовне политике и Министарство просвете ;5),,Унапређење доброг управљања на локалном 

нивоу“-СКГО,подршка Владе Швајцарске развоју општина –Swiss-Pro kancelarija UNOPS и 

6),,Добро управљање на локалном нивоу“-СКГО у трајању од 09.октобра до 27.новембра 

2020.год. 

По налогу начелника општинске управе Стевана Деспотова,просветни инспектор обављао је и 

послове комуналног инспектора,у сарадњи са чланом општинског већа , и ПС-Жабаљ,у циљу   
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праћења поштовања мера које је донео Штаб за ванредне ситуације општине Жабаљ,у циљу 

спречавања и сузбијања пандемије заразне болести КОВИД 19.на територији општине Жабаљ. 

У наведеном периоду у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених просветни 

инспектор је заједно са директорима установа образовања спроводио Уредбу коју је донела 

Влада Републике Србије о мерама за спречавање и сузбијање заране болести КОВИД 

19.Настава у школи организовала се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и 

запослених,а у складу са препорукама надлежних органа и институција,у сарадњи са 

Министарством просвете,науке и технолошког развоја-Школске управе Нови Сад. 

Планирање и остваривање часова наставе ,реализација посебног програма основног 

образовања и васпитања ,у складу са упутствима које се односе на остваривање наставе на 

даљину,школама је дата аутономија да утврде време почетка часова и изврше временску 

организацију часова на дневном и недељном нивоу уз сарадњу и подршку са просветним 

инспектором. 
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Школе су ученицима из осетљивих група обезбедиле додатну подршку за укључивање у 

наставу на даљину,све у циљу повратне информације и подстицаја вршњачког учења. 

У току школске године било је и анонимних пријава ,као и писмених од стране родитеља који 

су се тицали вредновања напредовања и ангажовања ученика кроз оцењивање ученика,а у 

складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у школама.Најчешћа 

незадовољства родитеља односила су се на квалитет и обим савладаности програмских 

садржаја у односу на очекиване исходе. 

 

Табеларни приказ: 

  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИНСПЕКТОРА:  Драгица Драгин 

Организациона јединица, место: Општинска управа-одељење за инспекцију 

Жабаљ 

  Извештавање за период од 01.01. 2020. – 31.12.2020. године 

  

 

  

редован надзор, 

број мера 

контролни, 

ванредни, допунски 

надзор, број мера 

редни 

број: врсте података број информација/напомена /исход  

1. укупан број надзора: 35    све решено 

2. укупан број РЕДОВНИХ надзора: 6  (4) 

     5 незнатан:   

3. 

редован надзор (подаци о ризику): 1 низак:                                              

   - средњи:                                                                                                                                                     

   - висок:                                                              

   - 

                                                                                                                                       

критичан:  

4. контролни  надзор: 2 -  спроведене мере 

5. ванредни надзор: 6  - 8 

6. допунски надзор  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+1  1 (2) 4 в(5) 

9. 

надзор који се односио на примену 

закона којим су уређене основе система 

образовања и васпитања и др. прописа у 

установама средњег образовања и 

васпитања  1+1  1(1) 2в ( 4) 

10. 

надзор који се односио на примену 

закона којим је уређено образовање  0  0  0 
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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  0  0  0 

12. 

број надзора који се односио на примену 

закона којим је уређен ученички и 

студентски стандард и др. општих акта  0  0  0 

13. 

надзор који се односио на примену 

закона који уређује заштиту 

становништва од изложености дуванском 

диму и др. општих акта  0  0  0 

14. 

нерегистровани субјекти, број и врста 

мера спроведених према истим   0  0  0 

 

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 

 

Укупно: 6(4)  Укупно: В 6(4)  

1. Радно - правног статуса запослених 2   2(2) 

2. обављања делатности 2   (0) 

3. 

законитости рада и аката установе и 

директора  2   2в (2) 

4. 

поступања по представкама 

заинтересованих лица  4    4В (4) 

5. пријема у радни односа  2    2 

6. 

испуњености услова за рад и обављање 

делатности - профили 2   2в (0) 

7. контроле уписа деце/ученика/стутената  2   0 

8. проглашавања технолошког вишка  0    0 

9. 

законитости организације и спровођења 

поправног испита  0    0 

10. провере веродостојности јавне исправе  0    0 

11. оцењивања - приговор на оцену 1   1 

12. оцењивања - жалба на закључну оцену  0   0  

13. оцењивања - жалба на испит  0    0 

14. 

заштите права деце/ученика/студената - 

дискриминација  1    1 

15. 

заштите права деце/ученика/студената - 

насиље, злостављање и занемаривање 1   1 

16. 

заштите других права 

деце/ученика/студената   0    0 

17. редовности похађања наставе  0    0 

18. 

контроле поступања установе по 

препорукама Заштитника грађана  0    0 

19. основног образовања одраслих  0    0 
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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  

23. 

заштита наставника, запослених од 

насиља и малолетничке делинквенције  0    0 

24. 

акредитације високошколске 

установе/студијског програма/јединице 

ван седишта установе и (или) издавање 

(допуна) решења о дозволи за рад  0    0 

25. Други предмети надзора и изречене мере:    

26. 

превентивно деловање, стручна и 

саветодавна подршка надзираним 

субјектима  19    4(4) 

27. 

решења у првом степену и предмет 

надзора (број решења и кратко описати 

предмет надзора)  0    0 

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 

32. захтеви за покретање судског  поступка  0    0 

33. 

координација инспекцијског надзора са 

инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције  1    1 

34. Прослеђени предмети, број:  

 

    

34.А 

Надзор над радом инспектора – број 

инструкција  0    0 

34.Б 

Надзор над радом инспектора – број 

мера  0    0 

34.В 

Извештаји, обавештења о повереним 

пословима, број: 12 +3 

 12 извештаја;3 

обавештења 

34.Г 

Сарадња са Заштитником грађана, 

Повереником, број:  0    0 

34.Д 

Сарадња са другим министарствима, 

другим државним органима и 

организационим јединицама 

Министарства, број:  1   

Министарство 

просвете,Школска 

управа-Нови Сад1  

 

Напомена:  

1-број инспекцијских надзора планираних Годишњим планом био  је предвиђен 28,а број 

остварених инспекцијских надзора је 35. 
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2-Извештај за 2020.год. сагласно члану  44.Закона о инспекцијском надзору (,,Службени 

гласник РС“,бр36/15,44/2018-др.закон и 95/2018.)сачинила: 

 

                                                                                                                         Просветни инспектор 

                                                                                                                                 Драгица  Драгин 

. 

 

 

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.  
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- 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.  

- 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 2021. 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 2020. 

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, 



43 

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. 

- 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 2021. годину. 

 

 

 

  Табеларни приказ обрађених захтева:  

 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

У oдељењу је у периоду од 01.01.2020 – 31.12.2020. године било запослено осам  службеника, 

од којих руководилац одељења и шеф групе за пореско рачуноводство са звањем самосталних 

саветника, порески књиговођа у звању саветника, порески инспектор у звању саветника од 

Редни 

број 

Назив буџетског корисника Број захтева 

1 Скупштина општине 170 

2 Председник општине  136 

3 Општинско веће 45 

4 Општинска управа 1074 

5 МЗ Жабаљ 290 

6 МЗ Чуруг 169 

7 МЗ Госпођинци 267 

8 МЗ Ђурђево 224 

9 Туристичка организација 230 

10 ОНБ „Вељко Петровић“ 580 

11 ПУ“Детињство“ 547 

12 Канцеларија за инклузију Рома 60 

13 ЈУ „ Спортски објекти“ 374 

14 ОШ „Ђура Јакшић“ 407 

15 ОШ „Милош Црњански“ 452 

16 ОШ „Жарко Зрењанин“ 520 

17 ОШ „Јован Јовановић-Змај“ 408 

18 СШ „22. Октобар“ 478 

19 Центар за социјални рад „Солидарност“  371 

20 Студентске и спортске стипендије 4 

21 Верске и остале услуге заједнице 1 

 У К У П Н О: 6.807 
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25.августа 2020. Год, два извршиоца на пословима пореске контроле у звању млађег саветника, 

један извршилац на пословима пореског извршитеља у звању сарадника и један извршилац на 

пословима пореске евиденције у звању вишег референта. 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. Послови које обављају порески инспектори је захтеван и на овим радним 

местима је потребно да трајно буду  распоређени запослени који би континуирано обављали те 

послове. 

 

Одељење је у горе наведеном периоду извршило следеће послове: 

- израда завршног рачуна за 2019. годину у законском року, 

- евидентирање 3422 пријаве пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге, 

- доношење 11891 решења пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 

2019. годину, као и 212 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 204 пријава - самоопорезивање, 

- донето је  108 решења комуналне таксе за истицање фирме,  

- донето је 96 решења накнаде за коришћење простора на јавним површинама, 

- донето је  12 решења накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за 

сопствене потребе, 

- донета су решења за наканду за заштиту животне средине за 777 обвезника, као и 624 

решења за претходну годину 

- издато је 1042 пореска уверења, 

- донета су решења за 79 захтева за прекњижавање и поврат, 

- обрађено је 156 захтева за одобрење репрограма-одлагање плаћања дугованог пореза. 

 

Одељење је у периоду од  01.01.2020 – 31.12.2020. године наплатило изворне приходе у 

износу   129.016.277 динара, чиме је оставрено 105% плана наплате износа од 122.831.000 

динара, како је за буџет за 2020. Годину пројектовано да ће редовна наплата износити. Приходи 

по основу наканде за заштиту и унапређивање животне средине су у току 2019. И 2020. год 

већим делом године 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 3.000.000 дин је 

наплаћен у дуплом износу, из разлога што није постојао прави плански основ за прецизније и 

реалније антиципирање ни броја обвезника, нити висине појединачних износа задужења, 

пошто је 2020. Година прва година у којој су решења доношена применом новодонете 

регулативе. У овим задужењима и уплатама је део који се односи а задуживања за претходну 

годину, односно за период 27.12-31.12.2019. године. 

 

Задужење порезима, накнадама и таксама по решењима донетим у периоду од 

01.01.2020 – 31.12.2020. године и уплате по рачунима јавних прихода 
 

Износи задужења и наплаћених јавних прихода дати су сумарно по рачуну јавног 

прихода  у табели испод. 

 

Naziv računa Preneti dug 
Preneta 
kamata 

Preneta 
preplata 

PRENET 
DUG IZ 
2019. Zaduženje 

Pripis 
zaduženja 

Ulaz duga 
RPG 

Valorizacija 
RPG 

Otpis 
kam. 
RPG Uplate 

Procenat 
naplate 
zaduženja 

Procenat 
naplate 
ukupno 
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Sekretarijat za 
finansije-Uprava 
za javne prihode 
grada Beograda-
Evidentni račun 
za izvorne javne 
prihode 
naplaćene u 
postupku 
prinudne naplate     101 -101                 

Porez na 
zemljište 4,366,606 5,629,155 660,743 9,335,018   -927 -794 118 7,358 -26,348 100.00 -0.26 

Samodopr.zarade 
zaposlenih       0                 

Samodopr. 
Poljoprivrede 4,308,515 2,309,155 4,076,115 2,541,556   -949 101,331 1,115 31,489 256,152 100.00 3.90 

Samodopr. 
samost. Del. 1,024,803 541,835 126,368 1,440,270     3,583 118 2,894 33,343 100.00 2.12 

Samodoprinos od 
imovine       0                 

Porez na imovinu 
obv. koji ne vode 
poslovne knjige 89,851,628 41,701,630 3,932,724 127,620,534 84,359,666 -981,314 3,258,151 30,098 1,034,701 72,984,691 86.52 34.06 

Porez na imovinu 
obv. koji vode 
poslovne knjige 18,247,354 10,730,651 323,925 28,654,081 31,971,403   1,998,964 13,979 215,829 33,028,423 103.31 54.48 

Porez na akcije 
na ime i udele 171,903 90,812 31,467 231,248   -11,626 -90 0   432 100.00 0.18 

Komunalna taksa 
za držanje muz. 
uređaja     1,028 -1,028                 

Komunalna taksa 
za korišćenje 
reklamnih panoa 2,077 1,097 19 3,155                 

Boravišna taksa       0 4,250               

Posebna 
naknada za zašt.i 
unapr.životne 
sredine 3,727,535 865,452 482,908 4,110,078 6,194,668 5,342 16,133 513 4,612 6,240,419 100.74 57.59 

Naknada za 
korišćenje 
prostora na javnoj 
površini u 
poslovne i druge 
svrhe 149,801 4,160 44,143 109,818 505,478         602,379 119.17 82.89 

Naknada za 
korišćenje javne 
površine za 
oglašavanje 1,784 33 1,980 -163 22,136         17,368 78.46 65.71 

Naknada za 
korišćenje jp 
građ.mat. 3,600 126   3,726                 

Komunalna taksa 
za korišćenje 
vitrina 0   63 -63                 

Komunalna taksa 
za isticanje firme 
na posl. Prost. 27,083,020 21,677,647 975,829 47,784,838 11,895,372 12,506 471,472 7,279 300,985 14,533,538 122.18 23.94 

Kom.taksa za 
korišćenje 
prostora na 
javnim 
površinama  457,287 269,211 139,539 586,959   -15,672 -126,882 314 939 33,353 100.00 3.38 

Komunalna taksa 
za korišćenje 
slobodnih 
površina za 
kampove     1 -1                 

Naknada za 
korišćenje 
građevinskog 
zemljišta 22,892,609 33,083,498 794,560 55,181,547   -94,146 178,535 3,632 327,349 1,304,884 100.00 2.33 

Komunalna taksa 
za zauzeće javne 360 320 422 258       23   3,396 100.00 86.52 
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površine 
građevinskim 
materijalom 

Naknada za 
korišćenje 
građevinskog 
zemljišta od 
pravnih lica       0                 

Naknada po 
osnovu 
konverzije prava 
korišćenja u 
pravo svojine       0                 

Opštinske 
administrativne 
takse 924 287   1,211     -376 1         

Uvećanje 
poreskog duga u 
postupku 
prinudne naplate 145,412 78,350 3,539 220,223       29   4,246 100.00 1.86 

  172,435,218 116,983,419 11,595,476 277,823,161 134,952,973 
-

1,086,786 5,900,026 57,220 1,926,157 129,016,277     

 

 

 

Извештај о пописима аката 

С  обзиром на природу делатности и врсте поступака који се воде код овог Одељења, 

током 2020. год. су  кроз пописе аката вођени следећи предмети: 

 

Р. 

бр. 

Класификациони 

знак Попис аката 

Врста 

предмета 

Бр. 

предм.у 

попису 

ак. 

Начин 

решавања 

Број 

жалби  

Решавање 

по жалби 

Рок 

чувања Количина 

1 43-1 

Примљени  

купопродајни и 

даровни 

уговори Вануправни 725 

допис и 

лектронски 

подаци - - трајно 

електронски-

ЦД 1 ком 

2 43-2 

Примљена 

решења о 

наслеђивању и 

реституцији Вануправни 68 

допис и 

лектронски 

подаци - - трајно 

електронски-

ЦД-1 ком 

3 433-1 

Захтев за 

прекњижавање Вануправни 79  решења - - 5 год 

2 

регистратора 

4 433-2 

Опомене за 

плаћање пореза Вануправни 581 опомене - - 10год 

3 

регистратора 

5 433-3 

Решења 

принудне 

наплате из 

новчаних 

средстава 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 0 - - - - - 

6 433-4 

Решења о 

привременој 

мери 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 0 - - - - - 

7 433-5 

Захтев за 

одлагање 

плаћања дуга 

Првостепени 

по захтеву 

странке 156 решења 0 - 10 год 

2 

регистратора 
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8 434-1 

Решење 

комуналне 

таксе за 

истицање 

фирме на 

пословном 

простору 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 108  решења 2 

усвојена, 

изм . Реш 10 год 

1 

регистратор 

9 434-2 

Решења 

накнаде за 

коришћење 

простора на 

јавним 

површинама 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 96  решења 1 

одустанак 

од жалбе 

10 

година 

1 

регистратор 

10 434-3 

Решења 

накнаде за 

заузеће јавне 

површ.грађ.мат. 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 0  решења 0 - - - 

11 434-4 

Решења 

накнаде за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 777  решењe 1 

измењено 

решење 10 год 

2 

регистратора 

12 434-5 

Решења 

наканде за јп за 

оглашавање 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 12  решењe 0 - 

10 

година 

1 

регистратор 

13 434-15 

Решења 

накнаде за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине за 

претходну 

годину 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 624 решење 0 - 

10 

година 

2 

регистратора 

14 435-1 Р-Налог  Вануправни 41 налог - - 

5 

година 

1 

регистратор 

15 436-1 

Пријава пореза 

на имовину-

правна лица Вануправни 204  пријава - - трајно 

електронски, 

ЈИС ЛПА 

16 436-2 

Пријава пореза 

на имовину-

физичка лица Вануправни 3422  пријава - - трајно 

електронски, 

ЈИС ЛПА и 

20 

регистратора 

17 436-3 

Решења пореза 

на имовину-

правна лица 

Првост. 

управни по 

служб. 

Дужн. 144 

електронска 

решења-

задужења - - 

не доносе се решења, 

самоопрезују се 

18 436-4 

Решења пореза 

на имовину-

физичка лица 

Првост. 

управни по 

служб. 

дужн. 11891  решења 9 

8 

усвојено, 

измењена 

реш трајно 

око 5 

регистратора 

19 436-5 

Решења пореза 

на имовину за 

правна лица за 

претходну 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 8  решење 0 - трајно 

електронски, 

ЈИС ЛПА 
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годину 

20 436-6  

Решења пореза 

на имовину за 

физичка лица 

за пред.годину 

Првост. упр. 

по сл. дужн. 212  решења 0 - трајно 

2 

регистратора 

21 436-7 

Захтеви 

Одељења за 

имовинске, 

стамб-ком. 

послове и ЗЖС 

у пост. 

конверзије  Вануправни 4 обавештење - - 

2 

године 

1 

регистратор 

22 437-1 

Пореско 

уверење  Вануправни 1042  уверења - - 

2 

године 

11 

регистратора 

 

  Прилог: 

Извештај о стањима на рачунима обвезника по рачунима за период  01.01.20 – 31.12.2020. 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

На основу Одлуке о Општинској управи општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ бр. 23/2017, 3/2020) 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; 



49 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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;   
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- 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; 

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; 

 

 

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. 
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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. 

12/2020 – пречишћен текст, 30/2020, 39/2020), и истим  је  систематизовано 7 радних места у 

Одељењу за заједничке стручне послове  и то: 

 

р.бр. назив радног места услови звање 
број 

извр. 
Име и 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 

саветник 1 Давор Шатара 

4. 

Шеф Групе за 

управљање људским 

ресурсима-службеник 

за управљање 

кадровима 

стечено високо 

образовање из области 

правне науке 

саветник 1 
Марија 

Тодоровић 

5. кадровски послови 

стечено високо 

образовање на основним 

академским студијама у 

обиму од 180 ЕСП бодова 

млађи 

сарадник 
1 

Драгиша 

Николић 

6. 

шеф Групе за јавне 

набавке – службеник 

за јавне набавке 

стечено високо 

образовање из области 

правне науке 

самостални 

саветник 
1 

Драгана 

Лазукић 

7. 
послови јавних 

набавки - приправник 

стечено високо 

образовање из области 

економских наука 

млађи 

саветник 
1 

Иван 

Михајловски 

 УКУПНО   7  

 

У Одељењу има запослених 4 (четири) извршиоца на неодређено радно време, и један 

запослени на одређено време: 
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  Радно место – Шеф Групе за управљање људским ресурсима је извршилац Марија 

Тодоровић запослена на одређено време до 30.06.2021. године. 

 Радно место – Послови бесплатне правне помоћи у звању саветника је непопуњено. 

 Радно место – Послови јавних набавке у звању млађег саветника је извршилац Иван 

Михајловски запослен на одређено време у периоду 10.01.2020. године – 09.01.2021. 

године у својству приправника. 

 

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 о организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи, скупштини општине и општинском 

правобранилаштву Општине Жабаљ. 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 2021. годину, 

- спровођење поступка интерног конкурса за пријем запослених на неодређено време у 

Општинску управу  

- спровођење поступка јавног конкурса за пријем четворо запослених на неодређено време у 

Општинску управу,  

- предлог споразуме о Преузимању запослених (споразум за двоје запослених), 

- израда појединачних решења о пријему у радни однос, 

- израда појединачних решења о признавању права запосленима, 

- израда обрасца ПРМ –ново запошљавање и додатно радно ангажовање (8 осам Захтева), 

- предлог плана коришћења годишњих одмора за запослене у ОУ Жабаљ (2 два Плана) 

- израда огласа за попуњавање радних места за интерни и јавни конкурс (у 4 предмета), 

- послови везани за ажурирање података на сајту општине Жабаљ на основу налога 

појединих Одељења , 

- израда регистра важећих општинских прописа  за 2020. г.који су саставни део 

Информатора о раду, 

- спровођење поступка и израда аката по расписаном интерном  конкурсу  (за радна места 

Послови друштвене бриге о деци),  

- израда аката и спровођење јавног конкурса за радна места: Руководилац ЛЕР и привреде; 

Шеф групе за имовинске и стамбено-комуналне послове; Материјално финансијско 



54 

књиговодство; Канцеларијски послови 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, 

- омогућена видљивост Општине као пружаоца услуга на порталу еУправа, 

- пријављивање услуга на порталу еУправа, 

- рад на спровођењу пројекта Савета европе и Европске уније „Људски ресурси фаза 2 – 

Пакет подршке“, 

- израда Предлога Пословника о колегијуму ОУ Жабаљ, 

- израда Предлога Пречишћеног текста одлуке о коефицијентима запослених за обрачун 

плата, 

- израда Предлога Пречишћеног текста одлуке о обављању функција у органима ОЖ, 

- рад у радној групи на изради Правилника о раду ОУ Жабаљ, 

- рад на изради Индекса транспарентности ЛТИ за 2020. годину, 

- рад на изради Предлога Плана рада ОУ Жабаљ за време ванредног стања и ванредне 

ситуације ( 6 Планова рада на месечном нивоу), 

- рад на изради пресека Искоришћености г.о. за ОУ Жабаљ (2 извештаја), 

- рад на изради Предлога Потврде за запослене у ОУ Жабаљ у току ванредног стања и 

ванредне ситуације, 

- рад на изради Предлога Решења о мировању радног односа, 

- рад на изради Предлога Налога за рад Одељења за инспекцијске послове, 

- рад на достави информација по захтевима СКГО, МДУЛС 

У периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. године похађао следеће семинаре: 

- 12.02.2020. год. USAID „Обука за примену закона о заштити података о личности“. 

- 05. – 06.03.2020. год. Седми састанак Мреже СКГО за управљање људским 

ресурсима. 

- 03.07.2020. год. НАЈУ  еУправа „Електронска управа у служби грађана“ - вебинар, 

- 14.08.2020. год. НАЈУ контакт особе - вебинар, 

- 26.08.2020. год. Канцеларија за ИТЕ „Базе података“ - вебинар, 

- 31.08.2020. год. НАЈУ „Решавање конфликта“ - вебинар. 

- 01.09.2020. год. СКГО „Мобинг“ - вебинар. 

- 08,15,16.09.2020. год USAID – „Искуства и добре праксе у обезбеђивању 

транспарентности, учешћа грађана, организовању буџетског процеса и унапређењу 

јавних услуга у САД“. 

- 16.10.2020. год НАЈУ „Управљање људским ресурсима“ - вебинар, 

- 26.27.11.2020. год СКГО „Заштита података о личности“ - вибинар. 

- 24.11.2020. год. Осми састанак Мреже СКГО за управљање људским ресурсима - 

вебинар. 

- 10,11.11.2020. год. СКГО „Управљање нормативним процесима“ – вебинар, 

- 14,15.12.2020. год. СКГО „Управљање учинком“ – вебинар, 

 

У извештајном периоду редовно је ажуриран Информатор о раду органа општине 

Жабаљ (дец. 2020.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 24 захтев за информацијом 

од јавног значаја. Жалби није било.Такође је урађен годишњи извештај Поверенику за 

инормације од јавног значаја о спровођењу Закона о слободном приступу инормацијама од 

јавног значаја и достављен у законском року. 
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 Послови цивилне заштите, одбране и безбедности на раду: 

Опис послова радног места из Правилника о унутршњој организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи: 

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:  

 

Послови секретара Општинског штаба за ванредне ситуације 

 

У току 2020. године одржанo je две редовне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације, 

10 ванредних одржаних седница и 18 ванредних електронских седница. : 

Од тежишних задатака реализовано је: 

 

 На 30. седници Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ одржаној 

дана 28.02.2020. године: 

 обележен је дан цивилне заштите  

 усвојени су закључци о саставу руководилаца и чланова СОТ-ова 
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 утврђен је предлог годишњег извештаја о раду и плана рада Општинског штаба 

за ванредне ситуације Општине Жабаљ 

 утврђен је предлог Закључка о одређивању Субјеката од посебног значаја за 

зштиту и спасавање на територији општине Жабаљ 

 утврђен је предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

ванредне ситуације и заштиту од пожара за 2020. годину 

 

 

 На 31. седници Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ одржаној 

07.05.2020. године :  

 усвојен је записник са 30. седниице штаба 

 чланови штаба су упознати са Кварталним извештајем праћења стања 

оперативних и превентивних мера одбране од поплава на водама другог реда на 

територији општине Жабаљ – други квартал 

 утврђен је Извештај о поступању у раду штаба за ванредне ситуације Општине 

Жабаљ за време ванредног стања (који је саставни део овог извештаја) 

 усвојени су закључци о саставу руководилаца и чланова СОТ-ова. 

Поред горе наведених реализованих задатака о којима је разматрано на седницама Општинског 

штаба за ванредне ситуације, у 2020. години су такође реализовани следећи задаци дефинисани 

позитивним прописима:  

 Општинска управа Жабаљ, Одељење за заједничке-стручне послове и Стручни тим за 

израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама, израдили су План заштите и спасавања у складу са Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 

РС“ бр. 87/2018) , План је предат у новембру надлежном органу на добијање 

сагласности. 

 Скупштина општине је донела Одлуку о усвајању Оперативног плана одбране од 

поплава за воде другог реда на територији општине Жабаљ за 2020. годину.  

 Oбразован је Општински штаб за заштиту стрних усева од пожара у 2020. години и 

донет План заштите стрних усева од пожара у 2020. години. 

 Усвојен је Оперативни план зимске службе за период од 15.11.2020. до 31.03.2021. 

године бр. 781/20 од стране јавног комуналног предузеће у чијој је надлежности израда 

Плана зимске службе ЈКП „Чистоћа“. 

 

Извештај о поступању у раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ 

за време ванредног стања 

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени 

гласник РС“ , бр. 29/20) и Уредбе о мерама за време ванредног стања  (Службени гласник РС“, 

бр. 31/2020, 36 /2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 

58/2020, 60/2020.),  општина Жабаљ је предузела следеће мере: 
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Одржане су следеће ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације: 

 

 12.03.2020. године одржана је ванредна седница на којој је разматрано о превентивним 

мерама поводом коронавируса – није било закључака. 

 15.03.2020. године одржана је ванредна седница поводом предузимања мера поводом 

проглашења ванредног стања на нивоу Републике Србије. Донето је 9 закључака, 1 

препорука и 3 наредбе. Оформљен је „Позивни центар“ и запослени из ПУ 

„Детињство“ су преусмерени да обављају послове у позивном центру; донет је 

закључак о скраћеном радном времену угоститељских објеката; наложено је 

директорима јавних установа и јавних комуналних предузећа да обезбеде 

дезинфекциона средства запосленима; препоручено је да одељења Општинске управе и 

јавне установе које раде са странкама ограниче могућност уласка у просторије тако да у 

исто време може ући највише две особе; Забрањено је одржавање даћа у просторијама 

месне капеле; ограничен је број окупљања у угоститељским објектима; забрањено је 

организовање свечаних догађаја; наложено је јавним комуналним предузећима да 

програме евидентирања наплате прилагоде мерама Владе РС на рачунима за месец: 

фебруар, март и април; наложено је директору ЈУ „Спортси објекти“ да затвори 

објекат; забрањено је коришћење фискултурних сала.   

 18.03.2020. године  одржана је ванредна седница поводом предузимања мера у циљу 

спречавања ширења епидемије изазване коронавирусом. Донето је 7 закључака и 1 

препорука. Наложено је позивном центру да усклади радно време са полицијским 

часом, наложено је Општинској управи да у сарадњи са Домом здравља набави 

бесконтактне топломере и најмање један уручи полицијској станици; уведено је 

скраћено радно време малопродајних објеката, трговинско - занатских радњи и салона 

лепоте и наложено је строго придржавање мера о броју лица у објекту, као и 

коришћења заштитне опреме; наложено је дезинфиковање јавне чесме у Ђурђеву; 

забрањен је рад пијаца и вашара; забрањен је рад Општинске народне библиотеке 

„Вељко Петровић“, наложео је ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Водовод“ да преко својих 

достављача деле сва обавештења која им достави Дом здравља или Општински штаб за 

ванредне ситуације.  

 

Након доношења мере Владе Републике Србије о забрани окупљања већег броја људи у 

затвореном простору, Општински штаб за ванредне ситуације је одржао 10 електронских 

седница:  

 

 21.03.2020. године одржана је електронска седница на којој је донето три закључка. 

Забрањено је јавно окупљање у затвореном простору (не више од 5 особа); 

забрањено је конзумирање хране и пића у угоститељским објектима (дозвољена је 

достава и шалтерска продаја); забрањен је боравак у парковима и јавним 

површинама намењеним за спорт и рекреацију 

 22.03.2020. године одржана је електронска седница на којој су донета два закључка. 

Наложено је позивном центру да усклади радно време са полицијским часом; 
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наложено је Одељењу за инспекцијске посове да обавесте власнике малопродајних 

објеката да ускладе радно време са полицијским часом.  

 26.03.2020. године одржана је електронска седница на којој је донет закључак о 

томе да јавне установе чији је оснивач локална самоуправа обуставе рад и уведу 

неопходна дежурства, директорима јавних установа је наложено да доставе 

спискове запослених који нису радно ангажовани како би се укључили у рад 

волонтерске службе.  

 01.04.2020. године одржана је електронска седница на којој је донет закључак о 

свакодневној дезинфекцији тачно дефинисаних улица у сваком насељеном месту на 

територији општине Жабаљ; дефинисана је количина заштитне опреме, као и 

горива како би се ова мера реализовала; издата је мера о обавези власника 

трговинских радњи да најмање једном дневно изврше дезинфекцију испред својих 

објеката; састављен је списак припадника ДВД-а и достављен МУП-у како би 

могли вршити дезинфекцију улица у току полицијског часа.  

 05.04.2020. године одржана је електронска седница на којој је донет закључак о 

ограничењу радног времена малопродајних објеката и одређен је принцип рада  ког 

се морају придржавати.  

 07.04.2020. године одржана је електронска седница на којој је донет закључак о 

ограничењу радног времена малопродајних објеката и одређен је принцип рада  ког 

се морају придржавати. (принцип рада је усклађен на основу полицијског часа) 

 15.04.2020. године одржана је електронска седница на којој је донет закључак о 

ограничењу радног времена малопродајних објеката и одређен је принцип рада  ког 

се морају придржавати за време ускршњих празника.  

 21.04.2020. године одржана је електронска седница на којој је донет закључак којим 

је дозвољен рад послодавцима из области пружања услуга, попут 

аутомеханичарских и вулканизерских радњи, обућара, кројача, хемијских чишћења, 

школа за обуку возача, као и послодавцима из области трговине на мало; 

препоручено је малопродајним објектима да усклађују своје радно време по 

принципу да објекти морају бити затворени сат времена пре почетка полициског 

часа, док исти могу бити отворени сат времена након завршетка полицијског часа 

(изузетак је петак, када поједини малопродајни објекти могу бити отворени од 4 

часа због старијих грађана); дозвољен је рад пијаца уз обавезну примену заштитне 

опреме. 

 26.04.2020. године одржана је електронска седница на којој је донет 

закључак којим се дозвољава рад фризерским и козметичким салонима, 

салонима за негу лепоте, као и фитнес центрима и теретанама почев од 27.04.2020. 

године уз појачану дезинфекцију објеката, као и коришћење заштитне опреме; 

препоручен је рад у групама и рад по прринципу заказивања термина како би се 

избегло окупљање већег броја људи; у прилогу закључка су достављене 

инструкције за рад које је издао Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID 

19 

 28.04.2020. године одржана је електронска седница на којој је донет 

закључак о набавци горива Општинском ватрогасном савезу за потребе 

дезинфекције одређених делова улица у сва четири насељена места.  

 

За време трајања ванредног стања Општински штаб за ванредне ситуације општине 

Жабаљ донео је 29 закључака, 3 наредбе и 2 препоруке. Општински штаб је такође у 
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периоду ванредног стања свакодневно достављао извештаје МУП-у, Сектору за 

ванредне ситуације, Управи за ванредне ситације у Новом Саду. Сваког четвртка 

достављан је Извештај о стању и предузетим активностима штаба; сваког дана у 9 

часова и 22 часа достављана је табела о расположивим волонтерима на територији 

општине; сваког дана до 16 часова достављан је Извештај о раду позивног центра.  

 

 

Ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације након ванредног 

стања  

 

 06.07.2020. године одржана је ванредна седница поводом доношења нових мера за 

сузбијање ширења коронавируса. На седници је донето 4 закључка и једна препорука.  

 16.07.2020. године одржана је ванредна седница поводом доношења нових мера за 

сузбијање ширења коронавируса. На седници су донете две наредбе и један закључак.   

 17.07.2020. године одржана је електронска седница штаба на којој је предложено 

проглашење ванредне ситуације за целу територију општине Жабаљ.Донета су два 

закључка и  18.07.2020. проглашена је ванредна ситуација.  

  22.07.2020. године одржана је електронска седница на којој је донета наредба у којој су 

обухваћене све мере предложене од Кризног штаба РС, такође је донета једна 

препорука.  

 10.08.2020. године одржана је електронска седница на којој је донета Наредба о измени 

и допуни наредбе ОШВС, као и закључак о набавци заштитних маски и средстава за 

дезинфекцију.  

 13.08.2020. године одржана је електронска седница на којој је донета Наредба о измени 

наредбе. 

 17.08.2020. године одржана је електронска седница на којој је ОШВС донео закључак 

којим се предлаже укидање ванредне ситуације за целу територију општине Жабаљ. 

Предлог је усвојен. Ванредна ситуација је укинута истог дана.  

 25.08.2020. године одржана је ванредна седница ОШВС са тачком дневног реда 

„Предузимање превентивних мера због коронавируса – почетак и организација рада 

предшколске установе „Детињство““ 

 02.09.2020. године одржана је електронска седница на којој је донета Наредба ОШВС.  

 04.09.2020. године одржана је ванредна седница са тачком дневног реда „Анализа и 

разматрање ефеката након донетих мера за сузбијање заразне болести КОВИД 19“. 

Седници присуствују директори свих основних школа, средње школе и предшколске 

установе.  

 24.09.2020. године одржана је ванредна седница на којој је донета Наредба о изменама 

наредбе и извршена тренуутна анализа епидемиолошке ситуације на територији 

општине. 

 28.10.2020. године одржана је ванредна седница на којој је извршена тренутна анализа 

епидемиолошке ситуације на територији општине. 

 09.11.2020. године одржана је ванредна седница на којој је извршена тренутна анализа 

епидемиолошке ситуације на територији општине. 

 13.11.2020. године одржана је ванредна седница на којој је извршена тренутна анализа 

епидемиолошке ситуације на територији општине. На захтев Дома здравља Жабаљ 
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ОШВС је донео закључак и предложио Председнику општине проглажење ванредне 

ситуације због повећаног броја заражених. Ванредна ситуација је проглашена за целу 

територију општине истог дана.  

 17.11.2020. године одржана је електронска седница на којој је донета Наредба о 

изменама наредбе. 

 04.12.2020. године одржана је електронска седница на којој је донета Наредба о измени 

наредбе, као и Закључак о набавци шатора са грејним телима за потребе ковид 

чекаоунице у Дому здравља.  

 

У периоду од 06.07.2020. – краја 2020. године ОШВС Општине Жабаљ је донео  10 наредби, 

16 закључака и две препоруке. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације Жабаљ је у 2020. године одржао 2 редовне седнице, 10 

ванредних одржаних седница и 18 ванредних – електронских седница на којим је донето 

укупно 45 закључака, 13 наредби и 4 препоруке. Ванредна ситуација је проглашена два пута 

због ширења коронавируса и још увек је на снази у јануару 2021. године.  

ОШВС Општине Жабаљ је  квалитетно реализовао све задатке из своје надлежности, као и 

друге задатке које су наложили МУП-Сектор за  ванредне ситуације – Управа за ванредне 

ситуације, Републички штаб за ванредне ситуације и Окружни  штаб за ванредне ситуације. 

 

Носиоци реализације наведних активности су  Општински штаб за ванредне ситуације у 

сарадњи са  одељењем Општинске управе општине Жабаљ и Сектора за ванредне ситуације - 

Управе за ванредне ситуације у Новом Саду . 

 

Вануправни предмети у 2020. години 

 

Послови цивилне заштите 

82- 1/2020-I  

Квартални извештај о стању предузетих активности на оперативним и превентивним мерама 

одбране од поплава на водотоковима другог реда- први   квартал 

82 -3/2020-I  

Квартални извештај о стању и довођењу система за јавно узбуњивање (сирена) у функцију- 

први квартал 

82- 4/2020-I 

Извештај о поступању у раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ  

82-7/2020-I  

Извештај о поступању у раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ за 

време ванредног стања  
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82- 8/2020-I  

Извештај и анализа о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ 

непосредно пре и током ванредног стања  

82-9/2020-I 

Квартални извештај о стању предузетих активности на оперативним и превентивним мерама 

одбране од поплава на водотоковима другог реда- други  квартал  

82-10/2020-I 

Квартални извештај о стању и довођењу система за јавно узбуњивање (сирена) у функцију- 

други квартал  

82-11/2020- III-03 

Предлог Закључка о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на 

територији општине Жабаљ 

82-13/2020-III-03 

Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за ванредне ситуације и заштиту од 

пожара за 2020. годину 

82-14/2020-I 

Квартални извештај о стању и довођењу система за јавно узбуњивање (сирена) у функцију- 

трећи квартал + акустичка студија 

82-15/2020-I 

Квартални извештај о стању предузетих активности на оперативним и превентивним мерама 

одбране од поплава на водотоковима другог реда- трећи  квартал  

82-16/2020-I 

Ажурирање базе података „Адресар“ 

82-17/2020- III-03 

Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за ванредне ситуације и заштиту од 

пожара за 2020. годину 

82-18/2020-I 

Квартални извештај о стању предузетих активности на оперативним и превентивним 

мерама одбране од поплава на водотоковима другог реда- четврти квартал 

82-19/2020- III-03 

Оперативна евиденција из области ванредних ситуација у општини Жабаљ у 2020. години 

82-20/2020- I  
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Квартални извештај о стању и довођењу система за јавно узбуњивање (сирена) у функцију- 

четврти квартал 

82-21/2020- III-03 

Извештај о планираним и утрошеним средствима намењеним за ванредене ситуације 

217-1/2020- III-03 

Достава података о реалним финансијским потребама за 2020. годину – за ребаланс 

217-3/2019- III 

Захтев за добијање сагласности на Програм основне обуке радника из области заштите од 

пожара 

217-4/2020- III-03 

Нацрт Одлуке о усвајању Програма мера и радова на смањењу ризика од поплава  поплава  на 

територији општине Жабаљ за 2020. годину 

217-10/2020- I 

Достава података ради ажурирања Плана гашења шумских пожара и пожара на отвореном 

простору 

217-11/2020- I 

Извештај о реализацији активности o предузимању оперативних и  превентивних мера одбране 

од поплава на водама II реда 

217-12/2020- I 

Извештај о предузетим превентивним и оперативним мерама  - опасност од настанка пожара на 

отвореном простору  

217-13/2020- III-03 

Предлог оперативног плана  - пожари на отвореном 

217-16/2020- III-03 

Предлог решења о образовању Општинског штаба за заштиту стрних усева од пожара у 2020. 

години и предлог Плана заштите стрних усева од пожара у 2020. години 

217-19/2020- I 

План активности на предузимању превентивних и оперативних мера и задатака заштите и 

спасавања у наступајућем летњем периоду 

217-20/2020- I 

Извештај о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећи зимски период на 

територији општине Жабаљ 
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02-93/2020- III-03 

Израда печата и штамбиља за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације 

 

Послови безбедности на раду  

16-1/2020-III-03 

Стручни налаз – извештај о прегледу и испитивању електричних инсталација у радним 

просторијама Општинске управе  

16-2/2020- III-03 

Стручни налаз – извештај о прегледу и испитивању громобранских инсталација  

16-3/2020- III-03 

Извештаји о раду лица за БЗР Општине Жабаљ 

16-4/2020- III-03 

Одлука о покретању поступка допуне акта о процени ризика радних места  

 

Послови одбране  

 

80-1-1/2020- III-03  

Овлашћење за лица која преузимају наређења о предузимању мера приправности и друга 

оперативна документа  

80-1-2/2020- III-03  

Обавештење – израда сопствених планова одбране субјеката планирања за одбрану  

80-1-3/2020- III-03  

Решење о формирању комисије за уништавање строго поверљивих и других докумената из 

Плана одбране Општине Жабаљ  

80-1-4/2020- III-03  

Извештај о поступању са документима која су стављена ван снаге  

80-1-5/2020- III-03  

Захтев за доставу података – систематизација  
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80-1-6/2020- III-03  

Ажурирање података у евиденцији ЈЛС  

80-1-7/2020- III-03  

Извод из Плана усклађивања мобилизацијских припрема  

80-1-8/2020- III-03  

Извештај о предузимању мера приправности  

80-1-9/2020- III-03  

Достава записника о сравњењу података РО  

80-1-10/2020- III-03  

Записник о сравњењу података о распоређеним обвезницима радне обавезе  

80-1-11/2020- III-03  

Обука лица која обављају послове планирања припрема за одбрану  

80-1-12/2020- III-03  

Упутство о изменама упутства о јединственој методологији за израду планова одбране и 

мерама безбедности у изради планова одбране  

80-1-13/2020- III-03  

План обуке и Упутство о измени Упутства...  

80-1-14/2020- III-03  

Наређење председника Републике о спровођењу Плана одбране РС  

80-1-15/2020- III-03  

Примена степена мера приправности - обавештење  

80-1-16/2020- III-03  

Усклађивање планских докумената субјеката планирања – продужење рока  

80-1-17/2020- III-03  

Исказивање података о потребама за вршење производње и пружање услуга – допуна података  

80-1-18/2020- III-03  

Прибављање сертификата за приступ подацима за правна лица  

80-1-19/2020- III-03  

Захтев за попуну обвезницима радне обавезе  
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80-1-20/2020- III-03  

Решење о овлашћењу лица за обављање послова припрема за одбрану  

80-1-21/2020- III-03  

План организације и функционисања Општине Жабаљ  

80-1-23/2020- III-03  

План мера безбедности и заштите  

80-1-24/2020- III-03  

План функционисања цивилне заштите, осматрања и обавештавања  

80-1-25/2020- III-03  

Допуна података 

80-1-26/2020- III-03  
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План измештања на ратне локације  

80-1-27/2020- III-03  

Захтев за попуну непокретним стварима  

80-1-28/2020- III-03  

Решење о одређивању резервне ратне локације  

80-1-29/2020- III-03  

Упутство о припремама Општине Жабаљ за измештање на резервне ратне локације  

80-1-30/2020- III-03  

Записник о предатом документу – ПЛАН ОДБРАНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ  

80-1-31/2020- III-03  

Записник о обиласку и пружању стручне помоћи са Општином Жабаљ – центар ЦМО  

80-1-32/2020- III-03  

Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

у органима Општине Жабаљ у случају ратног и ванредног стања  

80-1-33/2020- III-03  

Захтев за попуну обвезницима радне обавезе  

80-1-34/2020- III-03  

Попуна непокретним стварима из пописа  

80-1-35/2020- III-03  

Обрасци ЕСП 7-12  

80-1-36/2020- III-03  

Процена потреба за склонишним простором за склањање становништва у ратном и ванредном 

стању  

80-1-37/2020- III-03  

Потребе за средствима заштите услед епидемије за ЦМО  

80-1-38/2020- III-03  

План сравњења података за 2021– радна обавеза  

80-1-39/2019- III-03  
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Записник о предатим документима (рез.знак за лег. извршилаца мера приправности, резервни 

знак за преношење наређења, резервни знак за лег. приликом преношења наређења, резервни 

сигнал и резервна кодна ознака)  

 

Присуствовање семинарима и другим едукацијама:  

 

31.07.2020. – ФУК – управљање ризицима – Пројекат Релоф 2  

12.10.2020. – Безбедност и заштита на раду - у пар корака до очувања физичког здравља на 

раду– Национална академија за јавну управу  

29.10.2020. - Безбедност и заштита на раду – мобинг, спречавање и заштита од злостављања на 

раду – Национална академија за јавну управу  
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Стечено формално образовање, друга знања и вештине које могу имати значаја за рад у 

Општинској управи:  

Стечено високо образовање (240 ЕСПБ бодова) из области правних и пословних наука, 

програм: Менаџмент у пословно-цивилној безбедности.  

Положен стручни испит за рад у органима државне управе.  

Положен стручни испит из области заштите од пожара  

Веома добро познавање рада електронске писарнице и уопште канцеларијског пословања. 

Веома добро познавање рада у Word-u, Excel-u и Power Point-u.  

Веома добро познавање Енглеског језика (конверзацијски, писани)  

Возачка дозвола Б категорије.  

 

Група за управљање људским ресурсима 

У члану 23. Одлуке  о Општинској управи Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 

број 23/2017 и 3/2020) 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 

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 године 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 
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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. 

 У извештајном периоду, од стране шефа Групе, обављани су следећи послови: 

1. израда Извештаја о раду Шефа групе за управљање људским ресурсима за 2019. 

годину; 

2. спровођење  завршног дела поступка оцењивања  запослених   за 2019. годину: 

- прибављање недостајуће документације од оцењивача;  

- израда предлога решења о оцењивању чији је доносилац начелник Општинске 

управе и дистрибуција истих. 

3. спровођење поступка оцењивања запослених за 2020. годину: 

- израдa предлога  Листе службеника, оцењивача и контролора у процесу 

оцењивања за 2020. годину и то предлога основног текста и предлога три текста 

о изменама и допунама; 

- праћење утврђивања листи радних циљева; 

-  праћење  динамике  подношења кварталних извештаја о оцењивању;  

- израда предлога листи радних циљева и  белешки  о привременом оцењивању 

службеника чији је оцењивач Председник општине;  

- обавештавање оцењивача о обавезама за чије извршење рокови пристижу или 

су исти, евентуално, истекли; 

- израда интерних досијеа за све службенике који се оцењују; 

- израда табеларног прегледа о динамици достављања документације за 2020. 

годину;  

- у својству оцењивача - израда аката у области оцењивања за 2020. годину за 

једног извршиоца у Групи за управљање људским ресурсима; 

4. прослеђивање  e-mail порука руководиоцима одељења о понудама за спровођење обука 

на теме из надлежности тих одељења (у просеку – око четири поруке недељно); 

5. сачињавање пречишћеног текста Одлуке о Општинској управи Општине Жабаљ; 

6. сачињавање обрасца решења о отказу уговора о раду; 

7. рад на изради предлога  Упутства о спровођењу поступка оцењивања у Општинској 

управи Жабаљ; 

8. сарадња са оцењивачима службеника у смислу давања инструкција и мишљења о 

конкретним питањима која су постављали оцењивачи као и ради договора о начину 

решавања појединих питања из ове области; 

9. учешће у раду Комисије за спровођење интерног конкурса које подразумева: 

- израду предлога појединачних аката и пратеће документације за спровођење 

јавног конкурса за пријем у радни однос и припрему за њихово архивирање и 

- организацију седница Комисије. 

10. учешће на online обукама на којима су стечени сертификати или потврде о обављеној 

обуци и то за следеће теме: 

- Људски ресурски и развој ЈЛС; 

- У пар корака до очувања физичког здравља на раду; 

- Превазилажење стреса; 

- Канцеларијско пословање; 

- Откријте своје „најбоље ја“; 

- Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи (Пројекат Савета 

Европе – фаза 2); 

- Комуникација за запослене у јединицама за управљање људским ресурсима; 

- Управљање учинком запослених у јединицама локалне самоуправе – фаза 2 и 

- Кадровска евиденција запослених. 
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11. израда аката и остале документације (прегледи, извештаји и информације о одређеним 

врстама података о активностима и организацији рада Општинске управе)  у оквиру 

спровођења пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“ који 

финансира Делегација Европске уније у Србији и Савет Европе а реализују Стална 

конференција градова и општина у Београду и Министарство државне управе и локалне 

самоуправе; шеф Групе се у обављање ових активности укључила у јулу 2020. године; 

12. послови из претходне алинеје обухватају: 

- сачињавање организационе шеме Општинске управе; 

-  израду предлога Анализе циклуса оцењивања за период 01.01. – 31.12.2019. 

(статистички подаци о броју службеника, преглед обука на основу поднетих 

годишњих извештаја о оцењивању, статистички приказ оцена и мерила 

оцењивања - у  апсолутним цифрама и процентуално, Анализа коментара 

службеника по категоријама и учесталости јављања и друго); 

- сачињавање прегледа интерних база података које користе запослени – по 

одељењима; 

- израду бројчаног приказа података  о запосленима у Општинској управи Жабаљ 

(укупан број радних места за службенике и намештенике, број радних места по 

организационим јединицама, укупан број службеника по звањима и њихов 

приказ по одељењима,  укупан број намештеника и приказ по одељењима, 

распон контроле – однос броја руководилаца и запослених у организационој 

јединици и друго);  

- израду посебног приказа за Службу за буџетску инспекцију и Групу за интерну 

ревизију као  и за Кабинет председника општине;  

- учешће у изради Извештаја о спроведеној анализи потреба за стручним 

усавршавањем за 2021. годину у ОУ Жабаљ (посебно у делу који се односи на 

Збирни преглед потреба за стручним усавршавањем које су основа за 

планирање програма стручног усавршавања али и у другим сегментима – по 

инструкцијама консултаната);  

- учешће у изради Плана комуникације за 2020.  годину; 

- израду презентације на тему „Подршка шефа групе за управљање људским 

ресурсима у дефинисању радних циљева у процесу оцењивања запослених у 

општинској управи; 

- учешће у изради Смерница за управљање људским ресурсима; 

- учешће у утврђивању и сачињавању прегледа тема за израду Посебног 

програма стручног усавршавања; 

- учешће у изради Извештаја о спроведеној анализи потреба за стручним 

усавршавањем;    

- достављање података из Одлуке о Општинској управи Општине Жабаљ, 

Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву Општине 

Жабаљ и Кадровског плана; 

- учешће у изради Оперативног (акционог) плана за унапређење функције 

управљања људским ресурсима у Општинској управи Жабаљ; 

13. сачињавање Извештаја о потребама за стручним усавршавањем који се подноси 

Националној академији за јавну управу; 

14. израду Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини општине и 

Општинском правобранилаштву општине Жабаљ и  

15. обављање других послова по непосредном налогу Начелника Општинске управе и 

Руководиоца Одељења за заједничке стручне послове. 

У извештајном периоду Шеф Групе  је била на одсуствовању због болести и 

спровођења оперативног захвата након чега је следио дужи опоравак,  укупно  у трајању од 

08.01. до  23.05.2020. године. У току јануара месеца, пре одласка на болничко лечење, код 
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куће је  радила на финализовању процеса оцењивања за 2019. годину и спровођењу јавног 

конкурса за пријем у радни однос за једног извршиоца.  

За  обављање послова шефа Групе обезбеђени су у току извештајног периода још 

бољи технички услови за рад који су и раније били на завидном нивоу.  

Гледано са позиције шефа Групе, сарадња  са руководиоцем Одељења, као и 

инструкције за рад које су од њега добијане, су били на високом професионалном нивоу 

заснованом на квалитетној и коректној комуникацији.  

 

У оквиру радног места Кадровски послови урађено је следеће: 

 

1. Донети акти 

 

НАЗИВ АКТА 

број 

обрађених аката 

Решење о коефицијенту   46 

Решење о прековременом раду 615 

Решење о пријему у радни однос   19 

Решење о распоређивању  53 

Решење о стицању вишег звања - 

Решења о престанку радног односа  14 

Решење о јубиларној награди 6 

Решење о праву на отпремнину 3 

Решење о праву на годишњи одмор 230 

Решење о плаћеном и неплаћеном  одсуству 47 

Решење о  солидарној помоћи 83 

Решење о породиљском одсуству и одсуству ради неге детета 1 

Јавни конкурс - 

Потврде 22 

Пријава за полагање стручног испита 1 
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Решење о мировању права и обавеза из радног односа 6 

Решење о престанку мировања права и обавеза из радног односа - 

Решење о дадатној основици 4 

Решење о прераспорели радног времена - 

Решење о накнади штете за неискоришћени годишњи одмор 1 

Уговори о привременим и повременим пословима  26 

Споразум о раскиду уговора о ППП   - 

Решење о исправци грешке  - 

Уговор о делу  2 

 

У К У П Н О: 1177 

 

 

 

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. 

  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 организацији и ситематизацији 

радних места у Општинској управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву 

општине Жабаљ („Сл. лист општине Жабаљ“  бр. 12/2020, -пречишћен текст, 30/20, 39/20). 

 

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: 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; најмање три године радног искуства у струци; 

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 120 вануправна предмета, 

од којих су 120 решена у току извештајног периода. 
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Вануправни предмети Председника општине на обради у групи у извештајном периоду 01.01- 31.12.2020. 

године 

Ред.број 
Класификациони 

знак предмета 

Примљено 

захтева 

Решено у 

извештајном 

периоду 

Остало 

нерешено 
Напомена 

1 404 80 80 0 

   Укупно: 80 80 0   

 

 

Вануправни предмети Општинске Управе на обради у групи у извештајном периоду 01.01- 31.12.2020. године 

Ред.број 
Класификациони 

знак предмета 

Примљено 

захтева 

Решено у 

извештајном 

периоду 

Остало 

нерешено 
Напомена 

1 404 40 40 0 

   Укупно: 40 40 0   

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

Техничка опремљеност запослених је углавном задовољавајућа, рад се одвија на 

рачунарима, мада је потребно заменити појединачну рачунарску опрему  због дотрајалости. 

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 2020. 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 вебинара 

присуствовања семинарима из области: радних односа – примена новог Закона о раду; измене 

прописа којим се уређује минули рад и отпремнина; примена Закона о запосленима у АП и 

ЈЛС; Заштите, безбедности и здравља на раду; обука запослених на пословима јавних набавки 

у примени Закона о јавним набавкама; 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, као и преплата на стручни часопис 

„Правни саветник“ 

У току извештајне године није било већих одсустава запослених, сем редовног 

коришћења годишњих одмора. Рад Одељења за заједничке стручне послове је и за време 

ванредног стања и ванредне ситуације проузроковане пандемијом COVI-19 био организован 

несметано.  

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

РАЗРАДА ОПИСА ПОСЛОВА РУКОВОДИОЦА  ОДЕЉЕЊА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИХ 

ПОСЛОВА 

 

-ОРГАНИЗУЈЕ И УПРАВЉА РАДОМ ОДЕЉЕЊА-ДРАПШИН ДАРКО 

 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. 

Од 17.03.2020. одн. Увођења ванредног стања ситуација у Одељењу се битно мења у смислу 

одговора на ПАНДЕМИЈУ .Одељење је понело највећи терет пандемије у смислу дезинфекције 

зграда и канцеларија,поделе заштитне опреме,контроле уласка... 

Својим радом ЗАДОВОЉАВА захтеве и потребе радног места 

-ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИСУТНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОДЕЉЕЊУ 

За сваког радника се води евиденција присутности и предаје одељењу финансија  на крају 

месеца. 

   годишњи одмори за 2019-2020 

 

име и презиме       укупно дана го       искоришћено     неискоришћен    план коришћења го у 

2020. 
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Драпшин Дарко 30 23 7 16.07.  

Ђурановић Далибор 28 21 4 20.07.  

Славиша Живковић 30 30 0 05.04.  

Никола Петровић 30 0 30 ПЕНЗИЈА  

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   ПЕНЗИЈА  

Николић Гордана 25   ПЕНЗИЈА  

Ковачев Милош 28 -  август  

Марјанов Мира 25 15 10 децембар  

Мркшић Јован 03.11.2020.     

 

 

 

 

-ВРШИ ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ИНФОРМИСАЊЕМ ГРАЂАНА О РАДУ  ОРГАНА 

ОПШТИНЕ 

Ова ставка из описа је везана за оне ситуације када радник обезбеђења није у могућности да 

проблем било које врсте  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 (плану)за потребним радовима  у наредној години. Како све треба 

планирати  тако и одржавање објекта као и улагање у исти.Са одређеном фирмом склапамо 

уговор за претходно поднети захтев од стране Одељења за помоћно техничке послове .У 

уговору предвиђамо и прецизирамо радове који су набројани при подношењу захтева.Тако смо 

започели реконструкцију канцеларија враћених од Пореске управе где смо их окречили средили 

и набавком наручили израду намештаја.Ради се о две канцеларије  које су комплет опремљене 

новим намештајем.Такође и плакари у ходнику Одељења за привреду.Просторију за припрему 

топлих напитака смо комплет средили наручивши нову белу технику (фрижидер и уградни 

шпорет,индукциона плоча)као и кухињски намештај.Претходни је био стар преко 40 година. 

 

-ПРАТИ СТАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИСТИХ 
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У плану за 2021.је планирано кречење фасаде са дворишне стране зграде  као и зграде Народне 

одбране,која захтева и презиђивање (гаража у канцеларију),реновирање,промену столарије. 

 

-ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ИСПРАВНОСТ СЛ.АУТОМОБИЛА И ЊИХОВУ 

РЕГИСТРАЦИЈУ 

Општинска управа Жабаљ располаже са пет службених аутомобила: 

1.Дачија Логан(инспекција) 

2.Шкода  Суперб(2008) 

3.Опел Мерива(2015)  

4.Шкода суперб(2015) 

5.Дачија Сандеро(2020)  

 

Аутомобили у саставу возног парка Општине Жабаљ су исправни и регистровани.За њихово 

одржавање је задужен  Ауто центар Максимовић из Чуруга.Поднетим захтевом за употребу 

службеног возила запослени ће бити вожени на наведену локацију.Одељење за помоћно 

техничке послове је по успостављању ванредног стања добило још једну обавезу а то је достава 

решења о самоизолацији.На овом послу су ангажовани Драпшин Дарко, Јован Мркшић  и 

Герић Предраг.То подразумева одлазак у Нови сад,санитарна инспекција ,по позиву као и 

подела тих решења. 

 

-СТАРА СЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ НАДЗОРУ НАД ОБЈЕКТОМ И САРАЂУЈЕ СА 

НОСИОЦИМА ПОСЛОВА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

-ОРГАНИЗУЈЕ УПОТРЕБУ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА И ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈ О 

УТРОШЕНОМ ГОРИВУ И ПРЕЂЕНОЈ КИЛОМЕТРАЖИ 

 

1.Дачија Логан(инспекција) са пређених 21250км 

2.Шкода  Суперб(2008) са пређених 55378км 

3.Опел Мерива(2015) са пређених 40.700км 

4.Шкода суперб(2015) са пређених 51400км 

5.Дачија Сандеро(2020) са пређених 5880км 

По уговору о набавци горива који смо потписали са Лукоил-ом смо обезбедили уредно 

снабдевање горивом службене аутомобиле(404-30/2020-IV) у количини од 5500литара бензина 

као и 9000 литара дизел горива.При планирању за следећу годину смо водили рачуна и о томе 

да ново набављено возило користи бензин и да се потрошња обе врсте деривата изједначила. 

ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ ТРЕБОВАЊА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ  

ОПШТИНЕ 

У потрошни материјал  спада све оно што Општина потроши за свој рад током одређеног 

временског периода.Зато је ова ставка у опису посла руководиоца одељења најобимнијаи 

захтева годишњу(дугогодишњу) анализу утрошених средтава.Спектар набавки је разноврстан и 
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у том раду прикупљања података свакако  треба поменути сарадњу са групом за Јавне набавке и 

одељењем Финансија као и са осталим одељењима у погледу количина ,квалитета 

,капацицитета и свих других особина предметне набавке.У потрошни материјал спада 

превасходно канцеларијски материјал али њега прате такође и набавке које захтевају исто 

толико пажње и представљају предуслов за несметано функционисање Општинских 

органа.Руководилац прави финансијски план за наредну годинуна којем треба да постоји све 

оно што омогућава функционисање(канц.материјал, гориво,средства за 

хигијену,ел.енергија,грејање,регистрација службених возила,текуће одржавање 

објекта,тонери,вода у балонима ,храна и пиће ,репрезентација,сервиси 

сл.возила,ППапарата,котларнице,фотокопира...Али овде се реализација планираног не завршава 

јер током следеће године следи реализација планираног као и праћење фактура и уговора уз 

посебан осврт на утрошак планираних средстава. 

 

ОБЕЗБЕЂУЈЕ ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ 

И ова обавеза руководиоца  у опису послова руководиоца  Одељења за помоћно техничке 

послове  је уско везана за набавке.Тако руководилац Одељења предвиђа за следећу 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 службених возила,котларница (ове 

године је постављено аутоматско регулисање паљења/гашења грејања),сервис ПП 

апарата,сервис фотокопира,рециклажа тонера... 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ОБЈЕКТА 

Физичко –техничко обезбеђење је поверено професионалној агенцији која се бави тим послом. 

Наравно да и поред те чињенице Руководилац Одељења је природом посла везан за обављање 

Послова физичко техничког обезбеђења. 

  

 

СТАРА СЕ О ПРИМЕНИ ПРОПИСА У ВЕЗИ СА ИСТИЦАЊЕМ ЗАСТАВА И ГРБОВА НА 

ОБЈЕКТИМА И У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА. 

Са проширивањем капацитета указала се потреба за набавком  нових застава ,посебно 

унутрашњих ,свечаних као и због увођења новог Празника Заставе (15. Септембар).И поред 

бројних проблема, у врло кратком року,смо успели да у сва 4 насељена места поставимо 500 

заставица. За следећу годину смо планирали 300.000,00 као наменска средства за ову врсту 

набавке. 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКАТА ПРОСТОРА ИСПРЕД 

ОБЈЕКАТА КАО И ДВОРИШТА 

У оквиру Одељења четири запослене раднице се старају о хигијени објекта.У оквиру својих 

послова ,су преузели и дезинфекцију објеката на свака два сата и контролу спровођења мера 

Владе Републике Србије у спречавању ширења пандемије вируса ковид -19. 
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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 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 Одељења за помоћно техничке послове 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 осветлењу. 

СТАРА СЕ О ПРИМЕНИ ПРОПИСА О ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ 

У објектима општине  Жабаљ постоји укупно 25 противпожарних апарата.Од тога су:с-1 

3ком.с-2 1ком,с-6 5ком,с.6а  1ком,с-9 3ком,с-9а  12ком.цо2-5  1ком. Сви апарати се редовно 

конролишу и сервисирају .Последња провера и сервис је урађен 18.12.2020. Ангажована фирма 

која се бави сервисирањем ја Вулкан инжењеринг доо из Новог Сада. 

 

СТАРА СЕ О СПРОВОЂЕЊУ УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА 

То подразумева пријем захтева запослених који иду на службени пут који на посебном обрасцу 

попуњавају 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 

управе  или члав Општинског већа)доставља одељењукоје врши распоред полазака за ту 

недељу.Сви поласци су према предатом распореду(захтеву). 

 

ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ ПОРТИРА,ВОЗАЧА,ДОСТАВЉАЧА СПРЕМАЧИЦА.  

Послове смо организовали  и тако да се нађемо  свим одељењима на располагању тако да смо у 

току 2020.били ангажовани на подели позива за изборе за  Савете Месних заједница .Тако да је 

2020. Са обзиром да је то и изборна година имали посла по основу избора напретек.Том 

приликом је подељено око 15000 разних писмена. У месту Чуруг смо остали без запосленог 

који је отишао у пензију. 

 

СТАРА СЕ О ИСПРАВНОСТИ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ 

Води рачуна да се на време ураде све провере везано за систем грејања пре грејне сезоне 

.Управљање системом грејања смо и аутоматизовали,те је сада много лакше  

Управљати системом.Остаје нам праћење као и  

 

 

ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ КОЈЕ ОДРЕДИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ. 
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Својим радом ЗАДОВОЉАВА захтеве и потребе радног места 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

На основу измене Одлуке о Општинској управи општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ бр. 3/2020) којом су уређена основна начела рада Општинске управе, међу њима и 

унутрашња организација, образовано је ново Одељење за послове органа општине које је 

постало оперативно од јуна месеца 2020. године. Према интерном договору, у случају да није 

именован руководилац Одељења, радом Одељења руководи заменик начелника Општинске 

управе.  

Одељење за послове органа општине има следеће надлежности:  

- израђује нацрте и предлоге прописа и других општих аката којима се уређују следећа 

питања: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; 

- 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 о ажурности 

објављених података; 

- обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

У оквиру Одељења закључно са 31.12.2020. године попуњена су радна места руководиоца 

Одељења и 4 запослена који обављају административне послове за органе Општине и њихова 

радна тела. 

Посао Одељења је био пружање подршке свим Одељењима и другим органима општине 

Жабаљ у писању општих и посебних аката и предлога аката за Општинско веће и Скупштину 

општине, подршка у расписивању конкурса, као и скенирање предмета насталих у раду органа 

општине Жабаљ (Председник Општине, Општинско Веће, Скупштина општине, Општинска 

управа). Послове секретара испред Одељења обављала је до половине новембра месеца 

Јадранка Савин, а након тога Михајло Миловац. Велики део посла обављен је за време 

припрему и објављивање аката, наредби Штаба на ванредне ситуације услед ситуације 

изазване пандемијом вируса COVID-19. 

 

 

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 (у фебруару месецу) 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.  
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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 26.10.2012. године републички комунални инспектор је извршио инспекцијски надзор у 

Општини Жабаљ којем су присуствовали начелник Општинске управе и руководилац Одељења 

за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. Предмет 

инспекцијског надзора је био контрола начина обављања комуналне делатности зоохигијене 

прописане одредбама Закона о комуналним делатностимa. Наложене мере су до дана 

подношења овог извештаја извршене 

4. Покрајински инспектор за контролу службене употребе језика и писма у јуну месецу се 

писмено обратио и тражења су прослеђена надлежним ЈКП и установама 

5. Водни инспектор, грађевински инспектор и урбанистични иснпектори нису били у 

редовном инспекцијском надзору због пандемије вируса COVID-19, комуникација 

обављана телефонским путем 

 

 

    

 

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 2020. године, запослено је четири лице на неодређено време (2 са ВСС и 2 са ССС) по 

основу сагласности за стално запослење добијених у децембру 2019. године и један запослени 

је преузет од другог корисника јавних средстава (ВСС), а Општинску управу је напустило 

четири радника запослена на неодређено време (1 са ВСС дао откат и 3 са ССС по основу 

пензионисања). У новембру месецу је за 3 стално запослена лица одређено мировање радног 

односа због именовања на функцију код другог корисника јавних средстава. На интерном 

плану дошло је до организационих промена због потреба процеса рада и поштовања законских 

новина а све у циљу што бољег и ефикаснијег премошћавања рада у условима ванредног стања 

и ванредне ситуације проглашене због пандемије вируса COVID-19. 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). Запослени су 

похађали све обавезне обуке и семинаре који не изискују финансијске трошкове, а у складу са 

финансијским могућностима, а претежно су похађане обуке путем видео комуникације, са 

плаћањем котизација или бесплатне (СКГО, НАЛЕД, НАЈУ и обуке у оквиру Пројеката), а све 

у циљу додатног унапређења знања запослених. бВећина службеника је креирала налоге на 

Порталу НАЈУ како би могли да прате акредитоване обуке из својих делокруга рада.    

Поред кадровских проблема, 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, а нарочито се осетило у раду надлежних инспектора који су били 

оптерећени сталним контролама примене мера заште становништва од  видуса COVID-19. 

Неколико месеци органиозован је и рад у тимовима који је претпостављао смењивање тимова 

на недељном нивоу на раду од куће и на радним местима, комуникација са странкама 

одржавана је добрим делом године редуковано, или електронским путем. Приметна је била и 

већа тенденција повлачења података по службеној дужности преко Информативног система 

еЗУП и повећан број апликација грађана путем Портала еУПРАВА.  

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. Оваква 
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обавеза добила је и своју званичну формулацију доношењем Правилника о канцеларијском 

пословању Општинске управе општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 7/2020), 

а истим је устројено поступање са предметима и списима, од поднетог захтева до архивирања. 

Један од најзначајнијих послова у 2020. години је рад током целе година на активностима у 

вези успостављања система финансијског управљања и контроле (посао окончан доношењем 

Одлуке о обједињеном усвајању свих процеса и процедура 19.10.2020. године) у чему је Радна 

групе, заједно са другим запосленима из свих организационих јединица Општинске управе, 

одиграла велику улогу и урадила највећи део посла, уз менторску подршку из пројекта 

РЕЛОФ2 – успостављање система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије. 

Такође, после вишегодишњег чекања, уз подршку истог пројекта, обезбеђено је и менторство 

од овлашћеног лица Министарства финансија које је предуслов за полагање испита за лиценцу 

за интерног ревизора.  

Други битан посао који је Општинска управа урадила је унос података у програм о евиденцији 

имовине општине Жабаљ који је започет крајем 2019. године, уз рад на терену и 

канцеларијски, окончан у децембру 2020. године. У питању је важан посао који омогућава 

општини Жабалј увид у целокупну имовину и стање исте, те је у случају потребе лако 

проверити конкретну непокретност и урадити План отуђења или давања у закуп одређене 

непокретности. 

Као веома велики успех у 2020. години треба истаћи да је у периоду од  01.01.2020 – 

31.12.2020. године надлежно Одељење Општинске управе наплатило изворне приходе у износу   

129.016.277 динара, чиме је оставрено 105% плана наплате износа од 122.831.000 динара, како 

је за буџет за 2020. годину пројектовано да ће редовна наплата износити. Све је то остварено у 

јеку пандемије видуса COVID-19 уз умањену привредну активност и проактивног приступа 

запослених у циљу наплате прописаних накнада.  

Свакако је битан изазов представљало спровођење Закона о озакоњењу објеката. У складу са 

законским изменама које су ступиле на снагу 06.11.2018. године, и другим изменама 

прописаним од стране државе (еШалтер, еДостава) измењена је комуникација са РГЗ 

(прибаљање потврде о видљивости, давање сагласноти на елаборате и сл.) па је долазило, а и 

даље долази до одређених проблема у тумачењу, као и редовних проблема око исправки 

Извештаја о затеченом стању са елаборатом и пројектом од стране овлашћених пројектаната и 

геометара које су странке ангажовале. Било је и промена лица ангажованих на пословима 

озакоњења објеката што је додатно успорило рад, те је до краја 2020. године укупно озакоњено 

нешто више од 15% објеката за ккоје је издато решење о рушењу и прибавњена потврда о 

видљивости од стране РГЗ. План је да се темпо рада убрза и да се у ту сврху, као и за посао на 

обједињеној процедури (преко ЦЕОП) у надлежном Одељењу ангажује лице грађевинске или 

архитектонске стручне спреме.  

Што се решења која се тичу одлучивања о правима из области друштвених делатности крајем 

године је трајно распоређен још један правник на тим пословима те се очекује да до половине 

2021. године неће бити пробијања законских рокова на овим пословима (уколико не буде 

дужег одсуства услед болести). Проблем је свакако представљала чињеница да је запослена 

која дуго ради на тим пословима скоро шест месеци била на боловању па се није могло 

очекивати, узевши у обзир пандемију видуса COVID-19.  

У 2020. години дошло је и до одређених позитивних корака у унапређењу пословања 

Општинске управе кроз електронско пословање чему је допринела и забрана рада са странкама 

у одређеном периоду године због ванредног стања и ванредне ситуације у општини Жабаљ 

изазване пандемијом видуса COVID-19. 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 (део захтева и документације стизао је путем мејла и на тај начин и послат 

одговор странкама), 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 
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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. 

У наредном периоду припоритети рада Општинске управе биће усмерени на замену мрежне 

инфраструктуре у згради Општине због све учесталијих проблема са интернет конекцијом, што 

ствара велике проблеме у раду целокупне управе и других органа општине Жабаљ. Такође је у 

плану набавка сервера за доменске мејлове и израда нове веб презентације општине Жабаљ (уз 

подршку у оквиру пројекта који финансира USAID), уз доношење општинских 

одлука/правилника везаних за информационо-комуникационе технологије и заштиту података 

о личности. Исто тако, потребно је извршити опсежну анализу пописане општинске имовине, 

преоверити постојање ваљаног правног основа коришћења објеката, стања појединих објеката 

и дефинисање ону имовину коју је потребно предложити Општинском већу и Скупштини 

општине ради отуђења. Ради унапређења рада Општинске управе, транспарентности и односа 

према грађанима, а уз подршку из пројекта Унапређење административне ефикасносни и 

делотворности на локалном нивоу, пажња ће бити усмерена на формирање регистра 

административних поступака и успостављање јединственог управног места, као и пружање 

услуга грађанима електронским путем.   

 

Начелник Општинске управе 

Стеван Деспотов 
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