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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 3 Жабаљ,  21.02.2013. Година 42 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/11 

и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. тачка 2. 

Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012), а на предлог Општинског 

већа, Скупштина општине је на 8. седници одржаној 21.02.2013. године, донела  

 

О Д Л У К У 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“ број 25/2012), члан 

2. мења се и гласи: 

„Члан 2. 

Буџет општине Жабаљ за 2013. годину састоји се од:  

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

У динарима 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 

и пренета средства из предходних година 

 ( 7+ 8+3 ) 

744.604.509,00 

1.1.    ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  ( 7)  732.125.046,65 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(8)  

- 

1.3. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ 12.479.462,35 

2.  Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ( 

4+ 5+6) 

744.604.509,00 

2.1.     ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)  689.403.319,00 

2.2.     ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5) 48.701.190,00 

2.3.     ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61) 6.500.000,00 

 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( 7+8)-( 4+ 5) 

-5.979.462,35 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

( 7+8)-(4+5)+( 92- 62) 

  

 -5.979.462,35 
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Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Неутрошена средства из предходне године 12.479.462,35 

Издаци за отплату главнице  (категорија 61) 6.500.00000 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 5.979.462,35 

 

У динарима 

 

Опис 

Економска 

класификација 

Буџет за 2013. 

годину 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 744.604.509,00 

   

1. Порески приходи 71 368.014.876,00 

   

1.1 Порез на доходак грађана 711 316.624.876,00 

      1.2 Порез на имовину 713 51.390.000,00 

      1.3 Порез на наслеђе и поклон 7133 3.130.000,00 

      1.4 Порез на пренос апсолутних права 7134 30.260.000,00 

2. Непорески приходи  27.762.000,64 

   

      2.1 Порез на добра и услуге 714 24.762.000,64 

      2.2 Други порези 716 3.000.000,00 

   

3. Донације и трансфери  234.769.391,00 

-трансфери од другог нивоа власти 733 234.769.391,00 

   

4. Приходи настали употребом јавних  

средстава 

 85.914.000,00 

-приходи од имовине 741 67.555.000,00 

-приходи од продаје добара и услуга индиректних 

буџетских корисника 

 

742 

 

15.094.000,00 

-Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 3.265.000,00 

   

5. Остали непорески приходи  15.664.779,01 

-Мешовити и неодређени приходи 7451 14.664.779,01 

-Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

предходне године 

 

7721 

 

1.000.000,00 

   

      6. Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 

 

3 

12.479.462,35 

 

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: 

 

                                                                                                  У динарима 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

  

744.604.509,00 
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Текући расходи: 4 689.403.319,00 

1. Расходи за запослене 41 167.271.299,00 

-Плате и додаци запослених 411 131.776.763,00 

-Социјални доприноси на терет послодавца 412 23.589.201,00 

-Накнаде у натури 413 1.828.750,00 

-Социјална давања запосленима 414 6.464.585,00 

-Накнаде трошкова за запослене 415 2.852.000,00 

-Награде запосленима и остали посебни расходи 416 760.000,00 

2. Коришћење услуга и роба 42 279.332.481,00 

-Стални трошкови 421 46.911.600,00 

-Трошкови путовања 422 3.748.000,00 

-Услуге по уговору 423 99.400.242,00 

-Специјализоване услуге 424 89.663.561,00 

-Текуће поправке и одржавање 425 12.729.700,00 

-Материјал 426 26.879.378,00 

3. Употреба основних средстава 43 10.000,00 

-Упореба основних средстава 431 10.000,00 

4. Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 

 

44 

 

3.100.000,00 

-отплата домаћих камата 441 2.900.000,00 

-пратећи трошкови задуживања 444 200.000,00 

5. Субвенције 45 57.389.141,00 

-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

 

451 

57.389.141,00 

-Субвенције приватним предузећима 454  

6. Дотације и трансфери 46 100.974.762,00 

- трансфери осталим нивоима власти 463 94.628.762,00 

- дотације организ.обавезног соц.осиг. 464 4.346.000,00 

-Остале дотације и трансфери 465 2.000.000,00 

7. Социјално осигурање и социјална заштита  

47 

 

39.880.000,00 

-Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 39.880.000,00 

8. Остали расходи 48 25.856.568,00 

-Дотације невладиним организацијама 481 20.980.333,00 

-Порези обавезне таксе и казне 482 565.000,00 

-Новчане казне и пенали по решењу судова 483 1.850.000,00 

-Накнада штете од елементарних непогода 484 961.235,00 

-Накнаде штете за повреде 485 1.500.000,00 

9. Резерве 49 15.589.068,00 

-средства резерве 499 15.589.068,00 

Издаци за нефинансијску имовину 5 48.701.190,00 
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10. Основна средства 51 46.701.190,00 

-Зграде и грађевински објекти 511 40.453.190,00 

-Машине и опрема 512 4.880.000,00 

-Нематеријална имовина 515 1.368.000,00 

11. Природна имовина 54 2.000.000,00 

-Земљиште 541 2.000.000,00 

12. Отплата главнице 61 6.500.000,00 

-Отплата главнице 611 6.500.000,00 

 

Буџет за 2013. годину састоји се од: 

- прихода и примања у износу од 744.604.509,00 динара; 

- расхода и издатака у износу од 744.604.509,00 динара; 

- буџетског дефицита у износу од -5.979.462,35 динара. 

Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове Одлуке у износу од -5.979.462,35 

динара,  и  средства за отплату дуга у износу од 6.500.000,00 динара  обезбедиће се из неутрошених 

средстава из предходних година у износу од 12.479.462,35 динара.“ 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. број: „13.000.000,00“ замењује се бројем: „12.069.067,49“. 

 

 

Члан 3. 

У члану 4. став 1. број: „3.500.000,00“ замењује се бројем: „3.520.000,51“. 

 

Члан 4. 

У члану 5. у табели број 3, после редног броја 38. додаје се нови редни број 39. који гласи: 

Р.

бр 

Назив 

капиталн

ог 

пројекта 

Година 

почетка 

финансира

ња 

пројекта 

Година 

завршетка 

финансира

ња 

пројекта 

Укупн

а 

вредно

ст 

пројек

та 

2013 201

4 

201

5 

Корисн

ик  

Изво

р 

фина

нс 

01 

Конт

о из 

Одлу

ке 

39

. 

Куповина 

куће у  

Ђурђеву 

2013 2013 545.23

6 

545.2

36 

0 0 Фонд 

солидар

не 

стамбен

е 

изградњ

е 

01 511 

 

са тим да се укупна вредност инвестиција из табеле 3. мења тако да уместо износа „125.416.955“ стоји износ 

„125.962.191“. 

 

Члан 5. 

Члан 6. мења се и гласи: 

„Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу 744.604.509,00 динара по врстама односно 

економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: 
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Ек. 

класиф. 

Извори 

финанс. 
Примања 

Укупна 

средства 

1   2   

321   Утврђивање резултата пословања      12,479,462.35 

321311   Нераспор.вишак прихода 12,479,462.35 

        

711                       Порез на доходак, добит и капиталне добитке                                     316,624,876.00 

711111   порез на зараде 257,000,000.00 

711121   порез на приходе од самосталних делатности 7,410,000.00 

711122   порез на приходе од самосталних  делатности - паушал 8,850,000.00 

711143   порез на приходе од непокретности 5,194,000.00 

711145   порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 369,000.00 

711147   порез на земљиште 5,600,000.00 

711183   самодопринос из прихода земљорадника 100,000.00 

711184   самодопринос из прихода самосталних делатности 20,000.00 

711191   порез на друге приходе 32,081,876.00 

        

713   Порез на имовину     51,390,000.00 

713121   порез на имовину физичких лица 7,000,000.00 

713122   порез на имовину правних лица 11,000,000.00 

713311   порез на наслеђе и поклон 3,130,000.00 

713421   порез на пренос апсолутних права-непокретности 23,500,000.00 

713422   порез на пренос апсолутних права-хартије од вредности   

713423   порез на пренос апсолутних права-моторна возила 6,760,000.00 

713611    порез на акције на име и уделе   

        

714   Порез на добра и услуге 24,762,000.64 

714431   Комунална такса за коришћење рекламних паноа 10,000.64 

714513   комунална такса за држање моторних возила 11,850,000.00 

714514   годишња  накнада за друмска моторна возила 7,730,000.00 

714543   Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 22,000.00 

714549   накнада од емисије СО2   

714552   боравишна такса 150,000.00 

714562   посебна накнада за зашиту  и унапређење животне средине 5,000,000.00 

        

716   Други порези                3,000,000.00 

716111    ком. такса за истицање фирме на пословном простору 3,000,000.00 

        

732   Донације од међународних организација   

732151   Текуће донације од међ.организација   

        

733   Трансфери од других нивоа власти (грантови)                                                                   234,769,391.00 
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733158   ненаменски трансфери од АПВ                          185,943,391.00 

733154   тек. нам. трансфер од Републике   

733156   тек. нам. трансфер од АПВ 26,136,000.00 

733252   капитални наменски трансфер од АПВ 22,690,000.00 

        

741   Приходи од имовине     67,555,000.00 

741151   камате на средства буџета 700,000.00 

741511   накнада за коришћење минералних сировина   

741522   закуп пољопривредног земљишта 53,500,000.00 

741531   комуналне таксе за коришћење простора 300,000.00 

741533   Комунална такса за коришћење слободних површина 5,000.00 

741535   Комунална такса за заузеће јавних површина 50,000.00 

741534   накнада за коришћење грађевинског зељишта 13,000,000.00 

741536   Накнада за коришћ.г.з. од пр.лица   

        

742   Приходи од продаје добара и услуга                                                                              15,094,000.00 

742151 
  

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 

организација у корист нивоа општине                                                                                

742152 

  
приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини које користе општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 1,700,000.00 

742153 
  

приходи од  закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 

општине 14,000.00 

742251   општинске административне таксе 1,650,000.00 

742253   накнада за уређење грађевинског земљишта 1,700,000.00 

742351 
  

приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 

општина 1,060,000.00 

742372 
  

приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се 

остварују додатним активностима 8,970,000.00 

        

743   Новчане казне и одузета имовина корисника                        3,265,000.00 

743324   Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3,000,000.00 

743351   приходи од навчаних казни у прекршајном поступку 265,000.00 

        

744   Добровољни трансфери од физичких и правних лица   

744151 
  

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 

нивоа општине   

        

745                   Мешовити и неодређени приходи                                  14,664,779.01 

745151   Мешовити и неодређени приходи у корист општине 6,623,301.01 

      8,041,478.00 

        

771   Меморандумске ставке за рефундацију 1,000,000.00 

771111   Меморандумске ставке за рефундацију 1,000,000.00 
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911   Примања од дом.задуживања   

911451   Примања од задуживања код посл.бан.   

  10 Примања од задуживања код посл.бан.   

        

    УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 744,604,509.00 

 

 

Члан 6. 

Члан 7. мења се и гласи: 

„Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: 

 

Економска 

класифика

ција 

 

О П И С 

 

Укупна средства 

1 2 5 

41 Расходи за запослене 167.271.299,00 

411 Плате и додаци запослених 131.776.763,00 

412 Социјални доприноси 23.589.201,00 

413 Накнаде у натури 1.828.750,00 

414 
Социјална давања запосленима 6.464.585,00 

415 Накнаде за запослене 2.852.000,00 

416 
Награде,бонуси и остали расходи 760.000,00 

42 Коришћење услуга и роба 279.332.481,00 

421 Стални трошкови  46.911.600,00 

422 Трошкови путовања 3.748.000,00 

423 Услуге по уговору 99.400.242,00 

424 Специјализоване услуге 89.663.561,00 

425 Текуће попр. и одржавање 12.729.700,00 

426 Материјал 26.879.378,00 

43 Употреба осн. средстава 10.000,00 

431 Употреба основних средстава 10.000,00 

44 Отплата камата 3.100.000,00 

441 Отплата домаћих камата 2900.000,00 

444 Пратећи тр. задуживања 200.000,00 

45 Субвенције 57.389.141,00 

451 
Субвенције јавним нефин. предузећима 57.389.141,00 

454 Тек.субвенц.приватним предузећима - 

46 Донације и трансфери 100.974.762,00 

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 94.628.762,00 

464 Дот.орг.обав.соц.осигурања 4.346.000,00 

465 Остале дон.дот. и трансфери 2.000.000,00 

47 
Права из социјалног осигурања 39.880.000,00 
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472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 39.880.000,00 

48 Остали расходи 25.856.568,00 

481 Дот.е невлад. организацијама 20.980.333,00 

482 Порези,обавезне таксе и каз. 565.000,00 

483 Новчане казне и пенали 1.850.000,00 

484 Накнада штете 961.235,00 

485 Накнада штете за повреду 1.500.000,00 

49 Резерве 15.589.068,00 

499 Средства резерве 15.589.068,00 

51 Основна средства 46.701.190,00 

511 Зграде и грађ. објекти 40.453.190,00 

512 Машине и опрема 4.880.000,00 

513 Oстале непо. и опрема - 

515 Нематеријална имовина 1.368.000,00 

54 Природна имовина 2.000.000,00 

541 Природна имовина 2.000.000,00 

61 Отплата главнице 6.500.000,00 

611 Отплата главнице 6.500.000,00 

62 Набавка дом.фин.имовине  

621 Набавка фин.имовине  

 УКУПНИ РАСХОДИ:  744.604.509,00 

 

II.ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 7. 

Члан 8. мења се и гласи: 

„Укупни расходи и издаци, укуључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 

744.604.509,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима 

и исказују у колони 7. 
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Опис Укупна средства 

1 2 3 4 5   6 7 

1 1   

    

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

    111   Извршни и закодонавни органи   
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      1 411   Плате и додаци запосл. 2,790,409.00      

      2 412   Соц. доприноси на терет послодавца  499,489.00      

      3 414   Соц. давања запосленима   

      4 415   Накнада за запослене   

      5 416   Награде, бонуси и остали расходи   

      6 421   Стални трошкови 190,000.00      

      7 422   Трошкови путовања 85,000.00      

      8 423   Услуге по уговору 10,000,000.00      

      9 424   Специјализоване услуге  8,500,000.00      

      10 426   Материјал 20,000.00      

      11 482   Порези обавезне таксе и казне... 5,000.00      

      12 515   Нематеријална имовина 50,000.00      

            Извори финансирања за функцију 111:   

          01 Приходи из буџета 22,139,898.00      

            Укупно за функцију 111: 22,139,898.00      

    160       
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту   

                

      13 481   Дотације невлад.организацијама 1,000,000.00      

            -финансирање политичких субјеката   

            Извори финансирања за функцију 160:   

          01 Приходи из буџета 1,000,000.00      

            Укупно за функцију 160: 1,000,000.00      

      

    

      

  2     ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА   

    160   

Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту   

                

      14 
416   

Награде бонуси и остали посебни расходи   

      
15 

421   Стални трошкови   

      16 422   Трошкови путовања    
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      17 423   Услуге по уговору 50,000.00      

      18 426   Mатеријал 50,000.00      

            Извори финансирања за функцију 160:   

          01 Приходи из буџета 100,000.00      

            Укупно за функцију 160: 100,000.00      

                

            ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:   

          01 Приходи из буџета 23,239,898.00      

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 23,239,898.00      

                

2 1   

    

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ   

    111   Извршни и законодавни органи   

                

      19 411   Плате и додаци запослених 19,492,267.00      

      20 412   Соц. доприноси на терет послодавца 3,489,116.00      

      21 413   Накнаде у натури 70,000.00      

      22 414   Социјална давања запосленима 140,305.00      

      23 415   Накнаде за запослене 422,000.00      

      24 416   Награде бонуси и остали расходи   

      25 421   Стални трошкови 2,321,000.00      

      26 422   Тр. путовања 633,000.00      

      27 423   Услуге по уговору 19,065,000.00      

          01 Закуп пољ.земљ.         10.125.000,00   

          01 Приходи из буџета       8.881.543,51      

          13 Нераспоређ.вишак прих.   58.456,49   

      28 424   Специјализоване услуге 15,908,561.00      

          01 Прих.из буџета      9.859.695,27   

          01 Закуп пољ.земљ.     6.048.865,73   

      29 425   Текуће поправке и одржавање 147,700.00      
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      30 426   Материјал 900,000.00      

      

30-

1 481   Дотације невладиним организацијама 200,333.00      

      31 482   Порези и таксе 10,000.00      

      

31-

1 484   

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних 

узрока 526,235.00      

          01 Приходи из буџета                                   100,73   

          01 Закуп пољопривредног земљишта  526.134,27   

      32 512   Машине и опрема 200,000.00      

      33 515   Нематеријална имовина 100,000.00      

            Извори финансирања за функцију 110:   

          01 Приходи из буџета               46,867,060.51      

          01 Закуп пољопривредног земљишта   16,700,000.00      

          13 Нераспоређ.вишак прих. 58,456.49      

            Укупно за функцију 110: 63,625,517.00      

                

  2 110       

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ                                  

Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови и спољни послови   

                

      34 422   Трошкови путовања   

      35 423   Услуге по уговору 1,250,457.00      

          01 Приходи из буџета                700.000,01   

          13 Нераспоређ. вишак прихода 550.456,99   
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Средства опредељена овом позицијом у износу 

187.515,99 динара су средства АПВ за 2011 годину 

а у износу 362.941,00 динара за 2012. годину, 

намењена за финансирање Локалне акционе групе.   

      36 424   Специјализоване услуге   

      37 426   Материјал   

      38 481   Дотације невладиним организацијам   

      39 512   Машине и опрема   

            Извори финансирања за функкцију 110:   

          01 Приходи из буџета 700,000.01      

          13 Нераспоређени вишак прихода 550,456.99      

            Укупно за функцију 110: 1,250,457.00      

                

  3   

    

  КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА   

    090   

Социјална  заштита некласификована на 

другом месту   

                

      40 465   Остале донације  дотације и трансфери 2,000,000.00      

            Плате и соц.допр.                         800.000,00   

            Соц.допр. послодавца                  200.000,00   

            Услуге по уговору                      1.000.000,00   

            Извори финанс. за функцију 090:   

          01 приходи из буџета  2,000,000.00      

            Укупно за функцију 090: 2,000,000.00      

                

  4 170       ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ   

                

      41 441   Отплате домаћих камата 2,900,000.00      
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      42 444   Пратећи трошкови задуживања 100,000.00      

        01    Приходи из буџета                      97.962,78   

        13   Нерасп.вишак прихода                   2.037,22   

      43 611   Отплата главнице дом.кредиторима 6,500,000.00      

            Извори финансирања за функцију 170:   

          01 Приходи из буџета 9,497,962.78      

          13 Нераспоређени вишак прихода 2,037.22      

            Укупно за функцију 170: 9,500,000.00      

                

  5 111        ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ   

                

      44 481   Дотације невладиним организацијама 2,450,000.00      

            

Ова апропријација користиће се за финансирање 

невладиних организација и удружења   

      45 499   Средства резерве           15,589,068.00      

      

45-

1     Стална буџетска резерва          3.520.000,51   

      

45-

2     Текућа буџетска резерва         12.069.067,49        

            Извори финансирања за функцију 111:   

          01 приходи из буџета  18,039,068.00      

            Укупно за функцију 111: 18,039,068.00      

                

    840       ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   

                

      46 481   Дотације невладиним организацијама 1,500,000.00      

            Извори финансирања за функцију 840:   

          01 Приходи из буџета 1,500,000.00      

            Укупно за функцију 840: 1,500,000.00      

                

  6 830       УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА   
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      47 423   Услуге по уговору  3,500,000.00      

            

Ова апропријација користиће се за финансирање 

услуга локалних радио-станица и ТВ услуга.   

            Извори финансирања за функцију 830:   

          01 Приходи из буџета 3,500,000.00      

            Укупно за функцију 830: 3,500,000.00      

                

            ЈКП "ЧИСТОЋА"   

  7 620       Развој заједнице   

                

      48 451   

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 26,301,000.00      

          01 Приходи из буџета                          20.460.000,00   

          01 Приход из буџета-закуп пољ.земљ.  5.600.000,00                

          13 Нераспоређ.вишак прихода                  241.000,00   

            Извори финансирања за функцију 620:   

          01 Приход из буџета              20,460,000.00      

          01 Закуп пољ.земљишта                    5,600,000.00      

          13 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 241,000.00      

            Укупно за функцију 620: 26,301,000.00      

                

  8 620       JKP "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ"   

            Развој заједнице   

                

      49 451   

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 6,560,000.00      

            Извори финансирања за функцију 620:   

          01 Приходи из буџета 6,560,000.00      

            Укупно за функцију 620: 6,560,000.00      

                

  9         
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

"СОЛИДАРНОСТ"   
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    090   
Социјална заштита некласификована на 

другом месту   

                

      50 463   Донације и трансфери осталим нивоима власти 13,783,464.00      

            Накнаде за социјалну заштиту из буџета:   

            

-Право на трошкове превоза , лекарског прегледа и 

трошкове прихватања корисника              

300.000,00   

            

-Право на трошкове сахране корисника 

1.500.000,00   

            

-Право на трошкове превоза ученика     

2.000.000,00   

            

-Право на једнократну новчану помоћ    

3.000.000,00   

            -Персонални асистент                                212.500,00   

            Функционисање Центра за социјални рад:   

            Плате и додаци  запослених         2.923.820,00      

          01 Приходи из буџета                          2.810.000,00   

          13 Нераспоређени вишак прихода        113.820,00   

            Соц. Допр.   на терет посл.               612.144,00                 

          01 Приходи из буџета                             591.000,00   

          13 Нерасп. вишак прих.                             21.144,00                                                               

            Накнаде у натури                            1.000.000,00   

            Социјална давања запосленима     1.005.000,00         

            Накнаде за запослене                        120.000,00   

            Стални трошкови                                150.000,00                          

          01  Приходи из буџета                             110.000,00   

          13 Нерасп.вишак прихода                           40.000,00   

            Tрошкови путовања                             180.000,00   
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            Услуге по уговору                                150.000,00   

            Специјализоване услуге                                                 

            Тек. попр. и одрж.                                250.000,00   

            Материјал                                             380.000,00           

             Приходи из буџета                              331.370,77   

          13  Нерасп.вишак прихода                          48.629,23   

            

Порези обавезне таксе                                                  

30.000,00   

            Машине и опрема                

            Укупни извори финансирања за поз.50:    

          01 Приходи из буџета                        13.559.870,77   

          13 Нераспоређени вишак прихода          223.593,23   

      51 472   Студентске стипендије  4,000,000.00      

      52 472   Кадровачке помоћи 50,000.00      

                

            
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА 

"ЧУРУГ"   

                

      53 463   Трансфери од осталих нивоа власти 575,900.00      

          01 Приходи из буџет                      340.000,00   

          13 Нераспоређени вишак прихода  235.900,00   

            Извори финансирања за функцију 090:   

          01 Приходи из буџета 17,949,870.77      

          13 Нераспоређени вишак прихода 459,493.23      

            Укупно за функцију 090: 18,409,364.00      

                

  10   

    

  ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ   

    070   
Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту   

                

      54 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,030,000.00      

          01 

Приходи из буџета                                      

450.500,00              
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          13 

Нерсп. вишак прих. из ранијих година      

7.579.500,00   

      55 481   Дотације невладиним организацијама 300,000.00      

            

Црвени крст - Ова апропријација намењена је за 

спровођење јавних овлашћења и програма (по 

Закону о Црвеном крсту).   

            Извори финансирања за функцију 070:   

          01 Приходи из буџета 750,500.00      

          13 Нераспор.вишак прихода  7,579,500.00      

            Укупно за функцију 070: 8,330,000.00      

      

    

      

  11     ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ   

    760   Здравство некласификовано на другом месту   

                

      56 463   Донације и трансфери осталим нивоима власти 450,000.00      

            Услуге мртвозорства   

      57 464   Дотације орг.обавезног соц. осигурања 4,346,000.00      

            

Ова апропријација користиће се за финансирање 

оснивачких права над корисником   

            Извори финанасирања за функцију 760:   

          01 Приходи из буџета 4,796,000.00      

            Укупно за функцију 760: 4,796,000.00      

      

    

      

  12     СШ "22. ОКТОБАР"   

    920   Средње образовање   

            

      58 463   Донације и трансфери осталим нивоима власти 13,903,567.00      

                

          13 Плате и додаци запослених                114.450,00   

          13 Социјални доприноси на терет посл.    20.490,00   
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            Накнаде у натури                              1.700.000,00   

            Соц.давања запослени                          60.000,00   

            Накнада за запослене                       1.700.000,00   

            Награде,бонуси и остали расходи       200.000,00        

            Стални трошкови                               5.550.000,00   

            Трошкови путовања                              230.000,00   

            Услуге по уговору                                 650.000,00   

            Специјализоване услуге                         70.000,00   

            Текуће поправке и одржавање             400.000,00          

            Материјал                                             580.000,00   

            Пратећи тр.  задуживања                       10.000,00   

            Згр. и грађ. објекти                            2.118.627,00   

            Машине и опрема                                  500.000,00   

            Извори финансирања за функцију 920:   

          01 Приходи из буџета          13,768,627.00      

          13 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 134,940.00      

            Укупно за функцију 920: 13,903,567.00      

                

  13 912 

    

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

            

      59 463   Донације и трансфери осталим нивоима власти 35,314,912.00      

                

            Накнаде у натури           2,800,000.00      

            Соц.давања запосленима  286,000.00      

            Накнаде за запослене     3,500,000.00      

            Нагр.,бон. и ост.пос. расх.  1,280,000.00      

            Стални трошкови         14,620,350.00      

            Трошкови путовања                  588,000.00      

            Услуге по уговору            2,568,000.00      
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            Спец. услуге                           221,000.00      

            Тек.  поправке и одрж.  1,730,000.00      

            Материјал                    2,003,000.00      

            Пратећи тр.  задуж.            75,000.00      

            Порези обавезне  таксе  240,000.00      

            Новчане казне и пенали   

            Зграде и грађ. објекти  3,703,562.00      

            Машине и опрема            1,700,000.00      

            Нематеријална имовина          

            Извори финансирања за функцију 912:   

          01 Приходи из буџета               35,314,912.00      

            Укупно за функцију 912: 35,314,912.00      

                

            

Средства апропријације у глави 14 користиће се за 

финансирање следећих корисника, у складу са 

њиховим финансијским плановима   

                

            14.1 ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"   

                

            Накнаде у натури                               800.000,00   

            Соц.давања запосленима                    86.000,00   

            Накнаде за запослене                     1.600.000,00   

            Награде,бонуси  и остали расходи    700.000,00    

            Стални трошкови                             5.545.350,00   

            Трошкови путовања                            128.000,00   

            Услуге по уговору                               868.000,00   

            Специјализоване услуге                     121.000,00   

            Текуће поправке и одржавање           780.000,00           

            Материјал                                            903.000,00   

            Пратећи трошкови задуживања           25.000,00   
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            Порези обавезне таксе                         30.000,00    

            Зграде и грађ. објекти                         800.000,00   

            Машине и опрема                                700.000,00   

            Извори финансирања за подглаву 14.1:   

          01 Приходи из буџета                         13.086.350,00   

            Укупно подгл. 14.1:                      13.086.350,00   

                

            14.2 ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"   

                

            Накнаде у натури                                600.000,00   

            Соц.давања запосленима.                 150.000,00   

            Накнаде за запослене                      1.200.000,00   

            Награде,бонуси и остали расходи      300.000,00                 

            Стални трошкови                              4.035.000,00   

            Трошкови путовања                            230.000,00   

            Услуге по уговору                               900.000,00   

            Специјализоване  услуге                       50.000,00   

            Тек. поправке и одржавање                600.000,00         

            Материјал                                            530.000,00                       

            Пратећи трошкови задуживања            20.000,00        

            Порези обавезне таксе                       170.000,00   

            Новчане казне и пенали          

            Зграде и грађевински објекти   

            Машине и опрема                              1.000.000,00   

            Извори финансирања за подглаву 14.2:   

          01 Приходи из буџета                            9.785.000,00   

            Укупно подгл. 14.2:                         9.785.000,00   

                

            14.3 ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"   
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            Накнаде у натури                            1.400.000,00   

            Социјална давања запосленима        50.000,00     

            Накнаде за запослене                      700.000,00   

            Награде,бонуси и остали расходи   280.000,00      

            Стални трошкови                           5.040.000,00   

            Трошкови путовања                         230.000,00   

            Услуге по уговору                            800.000,00   

            Специјализоване услуге                    50.000,00   

            Тек. поправке и одржавање             350.000,00                

            Материјал                                         570.000,00   

            Пратећи тр. задуживања                   30.000,00              

            Порези обавезне таксе                     40.000,00   

            Зграде и грађ. Објекти                  2.903.562,00   

            Новчане казне и пенали          

            Извори финансирања за подглаву 14.3:   

          01 Приходи из буџета                     12.443.562,00                                                        

            Укупно подгл. 14.3.                  12.443.562,00   

                

  14 910       
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"   Основно и 

предшколско образовање                   

      60 463   Донације и трансфери осталим нивоима власти 30,600,919.00      

                

            Плате и додаци запослених      9.048.920,00       

          01 Приходи из буџета                    8.935.100,00   

          13 Нераспоређ.вишак прихода            113.820,00   

            Социјални доприноси                 1.581.999,00   

          01 Приходи из буџета                     1.561.623,00   

          13 Нераспоређ.вишак прихода            20.376,00   

            Накнаде у натури                       2.496.000,00   
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            Социјална давања запосленима     50.000,00             

            Накнаде за запослене                   722.000,00             

            Наг. Бон. и остали посебни расх.  400.000,00   

            Стални трошкови                        6.000.000,00     

            Трошкови путовања                       100.000,00   

            Услуге по уговору                          800.000,00   

            Специјализоване услуге                600.000,00   

            Текуће поправке и одржавање  2.972.000,00    

            Материјал                                       620.000,00             

            Пратећи трошкови задужуживање            

            Порези обавезне таксе и казне      10.000,00   

            Зграде и грађ. објекти                 5.200.000,00   

            Машине и опрема              

            Извори финансирања за функцију 910:   

          01 Приходи из буџета              30,466,723.00      

          07 Трансфери од осталих нивоа власти   

          13 Нераспоређени вишак прихода 134,196.00      

            Укупно за функцију 910:  30,600,919.00      

                

  15 980       ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФ.    

            НА ДРУГОМ МЕСТУ   

      61 423   Услуге по уговору 200,000.00      

          01 Приходи из буџета                       200.000,00   

      62 472   Накнаде за социјалну заштиту из буџета 27,800,000.00      

          01 Приходи из буџета                       20.790.617,58   

          07 Трансфери од осталих нивоа вл.   7.000.000,00   

          13 Нераспор.вишак прихода                      9.382,42   

            

Средства ових апропријација намењена  су за 

финансирање месечних карти, бесплатне ужине 

ученицима основних школа, регреса дела 

трошкова целодневног и полудневног боравка   
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деце предшколског узраста трећег односно 

четвртог реда рођења, поклон књига за Вуковце и 

одличне ученике, поклон пакета за новорођенчад 

као и књиге  за децу из материјално угрожених 

породица. 

            користиће се за финансирање    

            регреса ђачких и студентских   

            месечних карти, бесплатне ужине   

            ученицима основних школа,    

            регреса дела трошкова    

            целодневног и  полудневног боравка   

            деце предшколског узраста   

            трећег односно четвртог реда   

            

рођења, као и и пакетиће за децу прекшколског 

узраста, поклон књига за Вуковце   

            и одличне ученике , поклон    

            пакета за новорођенчад као и књиге    

            за децу из материјално угрожених   

            породица.   

            Извори финансирања за функцију 980:   

          01 Приходи из буџета 20,990,617.58      

          07 Трансфери од осталих нивоа власти 7,000,000.00      

          13 Нераспоређени вишак прихода 9,382.42      

            Укупно за функцију 980: 28,000,000.00      

                

  16 820 

    

  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ 

НА ДРУГОМ МЕСТУ    

            

      63 481   Дотације невлад. организацијама 3,000,000.00      

            

Ова апропријација користиће се за финансирање 

културно уметничких друштава и културних 

манифестација   
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            Извори финансирања за функцију 820:   

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00      

            Укупно за функцију 820: 3,000,000.00      

                

  17 810       УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА   

                

      64 481   Дотације невлад. организацијама 11,380,000.00      

                

            

Ова апропријација користећи се за финансирање 

Спортског савеза општине Жабаљ у складу са 

Програмом као и спортских манифестација.    

            Извори финансирања за функцију 810:   

          01 Приходи из буџета 11,380,000.00      

            Укупно за функцију 810: 11,380,000.00      

                

            

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ   

  18 140       Основно истраживање   

                

      65 423   Услуге по уговору 3,310,000.00      

          01 Приходи из буџета                            3.000.000,00   

          13 Нераспоређени вишак прихода           310.000,00   

            Извори финансирања за функцију 140:   

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00      

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 310,000.00      

            Укупно за функцију 140: 3,310,000.00      

                

            НОВО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ   

  19 620       Развој заједнице   
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65-

1 451   

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 12,128,141.00      

            Извори финансирања за функцију 620:   

          01 Приходи из буџета 12,128,141.00      

            Укупно за функцију 620: 12,128,141.00      

                

            ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:   

          01 Приходи из буџета 262,669,482.65      

          01 Закуп пољопривредног земљишта 22,300,000.00      

          13 Нераспоређени вишак прихода 9,479,462.35      

          07 Трансфери од осталих нивоа власти 7,000,000.00      

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 301,448,945.00      

3     

    

      

  1     ОПШТИНСКА УПРАВА   

    130   Опште услуге   

      66 411   Плате и додаци запослених 63,577,993.00      

      67 412   Социјални доприноси на терет послодавца 11,380,461.00      

      68 413   Накнаде у натури 1,318,750.00      

      69 414   Социјална  давања запосленима 3,000,000.00      

        01   Приходи из буџета                        2.000.000,00   

        03   Социјални доприноси                     1.000.000,00   

      70 415   Накнаде за запослене 1,100,000.00      

      71 416   Награде, бонуси и остали расходи 350,000.00      

      72 421   Стални трошкови 19,000,000.00      

      73 422   Тр. путовања 1,350,000.00      

      74 423   Услуге по уговору 8,600,000.00      

          01 Приходи из буџета                            7.850.000,00   

          01 Прих. од новч. казни за саобр. Прекр. 750.000,00   

      75 424   Спец. услуге 1,461,000.00      
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          01 Приходи из буџета                                711.000,00   

          01 Прих. од новч. казни за саобр. Прекр. 750.000,00   

      76         

      77 425   Текуће поправке и одржавање 5,565,000.00      

          01 Приходи из буџета                            5.300.000,00   

          01 Прих.од новч. казни за саобр. Прекр. 265.000,00   

      78 426   Материјал 6,850,000.00      

          01 Приходи из буџета                             6.350.000,00   

          01 Приходи од новч.казни за саобр.прекр.500.000,00   

      79 444   Пратећи тр. задуживања 100,000.00      

      80 482   Порези, обавезне таксе 100,000.00      

      81 483   Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000.00      

      82 511   Зграде и грађевински објекти 3,200,000.00      

      83 512   Машине и опрема 4,000,000.00      

          01 Приходи из буџета                          3.000.000,00   

          01 Прих.од новч. казни за саобр. прекр.1.000.000,00   

            Извори финансирања за функцију 410:   

          01 Приходи из буџета 130,253,204.00      

          03 Социјални доприноси 1,000,000.00      

            Укупно за функцију 130: 131,253,204.00      

                

                

  2   

    

  ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАЉ    

    473   Туризам   

                

      84 411   Плате и додаци запослених 2,301,604.00      

      85 412   Соц. доприноси на терет послодавца 411,739.00      

      86 413   Накнаде у натури 50,000.00      

      87 414   Социјална давања запосленима 70,000.00      
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      88 415   Накнаде за запослене 130,000.00      

      89 416   Награде бонуси и остали расходи   

      90 421   Стални трошкови 235,000.00      

      91 422   Трошкови путовања 400,000.00      

      92 423   Услуге по уговору 1,000,000.00      

      93 425   Текуће поправке и одржавање 20,000.00      

      94 426   Материјал 50,000.00      

      95 482   Порези обавезне таксе и казне 20,000.00      

      96 512   Опрема и машине 30,000.00      

            Извори финансирања за функцију 473:   

          01 Приходи из буџета 4,718,343.00      

            Укупно за функцију 473: 4,718,343.00      

                

  3   

    

  ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ   

    421   Пољопривреда   

                

      97 421   Стални трошкови 748,000.00      

      98 422   Трошкови путовања 320,000.00      

      99 423   Услуге по уговору 4,050,000.00      

      100 424   Специјализоване услуге 520,000.00      

      101 425   Текуће поправке и одржавање 650,000.00      

      102 426   Материјал 580,000.00      

      103 451   Субвенције јавним нефинансијским организ. 12,400,000.00      

          01 Приходи из буџета                          3.000.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп               2.000.000,00   

          07 Трансфери од осталих нив.вл.      7.400.000,00   

      104 515   Нематеријална имовина 220,000.00      

            Извори финанс. за функцију 421:   

          01 Приходи из буџета 10,088,000.00      



21.02.2013.                  Службени лист општине Жабаљ              број 3     страна 28 

          01 Закуп пољопривредног земљишта 2,000,000.00      

          07 Трансфери од осталих нив.вл. 7,400,000.00      

            Укупно за функцију 421: 19,488,000.00      

                

  4     

    

ЈП "РАЗВОЈ "   

    620   Развој заједнице   

                

      105 411   Плате и додаци запослених 5,915,000.00      

      106 412   Соц. доприноси на терет послодавца 1,060,000.00      

      107 413   Накнаде у натури 100,000.00      

          01 Приходи из буџета                                  50.000,00   

          01 Наменска средства буџ. корисника        50.000,00   

      108 414   Социјална давања запосленима 200,000.00      

          01 Приходи из буџета                                 100.000,00   

          01 Наменска средства буџ. корисника       100.000,00   

      109 415   Накнаде за запослене 750,000.00      

          01 Приходи из буџета                                700.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисник           50.000,00   

      110 416   Награде бонуси и остали расходи          100,000.00      

          01 Наменска средства буџ.корисника          100.000,00   

      111 421   Стални трошкови 12,400,000.00      

          01 Приходи из буџета                           12.310.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисник           90.000,00   

      112 422   Трошкови путовања 270,000.00      

          01 Приходи из буџета                                200.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисник           70.000,00   

      113 423   Услуге по уговору 26,102,500.00      

          01 Приходи из буџета                          22.297.500,00   

          01 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ.3.000.000,00   
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          01 Наменска средства буџ.корисника      805.000,00   

      114 424   Специјализоване услуге 48,410,000.00      

          01 Приходи из буџета                           25.000.000,00    

          01 Наменска средства буџ.корисника       720.000,00   

          07 Трансфери од ост.нивоа власти     22.690.000,00    

      115 425   Текуће попр. и одржавање 1,225,000.00      

          01 Приходи из буџета                            1.045.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника       180.000,00   

      116 426   Материјал 8,445,000.00      

          01 Приходи из буџета                             7.770.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника       675.000,00   

        481   Дотације невладиним организацијама   200,000.00      

          01 Наменска средства буџ.корисника      200.000,00   

      117 482   Порези обавезне таксе и казне 310,000.00      

          01 Приходи из буџета                               290.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника        20.000,00   

      118 483   Новчане казне и пенали 1,550,000.00      

          01 Приходи из буџета                            1.200.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника      350.000,00   

      119 511   Зграде и грађевински објекти 11,252,500.00      

          01 Приходи из буџета                            9.452.500,00   

          01 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ 1.800.000,00   

      120 512   Машине и опрема 350,000.00      

      121 541   Природна имовина 2,000,000.00      

            Извори финансирања за функцију 620:   

          01 Приходи из буџета 89,740,000.00 

          01 Закуп пољопривредног земљишта 4,800,000.00 

          01 Наменска средства буџетског корисника 3,410,000.00      

          07 Трансфери од ост.нивоа власти          22,690,000.00      
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          13 Нераспоређени вишак прихода   

            Укупно за функцију 620:  120,640,000.00      

                

  5 560       

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ   

                

      122 481   Дотације невлад. организацијама 300,000.00      

            

Ова апропријација користиће се за финансирање 

еколошких друштава и удружења општине Жабаљ   

      123 421   Стални трошкови 300,000.00      

      124 423   Услуге по уговору 1,900,000.00      

            

Ова апропријација користиће се за финансирање 

Програма и пројеката из области заштите животне 

средине   

      125 424   Специјализоване услуге 4,500,000.00      

            

Ова апропријација користиће се за финансирање 

Програма и пројеката из области заштите животне 

средине и у оквиру ње 2.000.000,00 су наменска за 

третман амброзије.   

      126 426   Материјал  500,000.00      

      127 485   Накнада штете за повреду 1,500,000.00      

      128 512   Машине и опрема   

            Извори финансирања за функцију 560:   

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00      

            Укупно за функцију 560: 9,000,000.00      

                

  6   

    

  ФОНД СОЛ. СТАМБ.ИЗГРАДЊЕ   

    610   Стамбени развој   

                

      129 421   Стални трошкови 5,000.00      

      130 422   Трошкови путовања   

      131 423   Услуге по уговору 70,000.00      
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      132 424   Специјализоване услуге   

      133 425   Текуће поправке и одржавање   

      134 426   Материјал 32,378.00      

      135 482    Порези обавезне таксе и казне   

      136 511   Зграде и грађевински објекти 805,000.00      

            Извори финансирања за функцију 610:   

          01 Наменска средства буџетског корисника 912,378.00      

            Укупно за функцију 610: 912,378.00      

                

  7   

    

  

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА   

    320   Услуге противпожарне заштите   

                

      137 423   Услуге по уговору 1,750,000.00      

      138 425   Текуће поправке и одржавање 292,000.00      

      139 426   Материјал   

      140 512   Машине и опрема   

      141 481   Дотације невладиним организацијама 600,000.00      

      142 484   Накнада штете од елем.непогода 435,000.00      

            Извори финансирања за функцију 320:   

          01 Приходи из буџета 3,077,000.00      

            Укупно за функцију 320: 3,077,000.00      

                

  8         ФОНД ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ   

                

    320       Услуге противпожарне заштите   

      143 481   Дотације невладиним организацијама   

            Извори финансирања за функцију 320:   

          01 Приходи из буџета   

            Укупно за функцију 320:   
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  9     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   

    160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 

на другом месту   

      144 411   Плате и додаци запослених 2,597,682.00      

      145 412   Соц. доприноси  на терет послод. 465,004.00      

      146 414   Соц. давања запосленим 1,199,280.00      

      147 416   Нагр. бонуси и остали посебни расходи 100,000.00      

          01 Наменска средства буџ. корисника    100.000,00   

      148 421   Стални трошкови 5,362,600.00      

          01 Приходи из буџета                      4.408.600,00   

          01 Наменска сред. Буџ. корисника      954.000,00   

      149 422   Трошкови путовања 360,000.00      

          01 Приходи из буџета                             60.000,00   

          01 Наменска средства буџ. Корисника 300.000,00   

      150 423   Услуге по уговору 16,202,285.00      

          01 Приходи из буџета                          4.103.185,00   

          01 Приходи из буџета-закуп               10.600.000,00    

          01 Наменска средства буџ. корисника 1.499.100,00   

      151 424   Специјализоване услуге 8,814,000.00      

          01 Приходи из буџета                           1.014.000,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                              7.800.000,00   

      152 425   Текуће поправке и одржавање 3,930,000.00      

          01 Приходи из буџета                           1.810.000,00          

          01 Наменска средства буџ. корисника   120.000,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                              2.000.000,00   

      153 426   Материјал 1,616,000.00      

          01 Приходи из буџета                           1.410.000,00   

          01 Наменска средства буџ. Корисника    206.000,00   
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      154 431   Употреба осн.средстава 10,000.00      

          01 Наменска средства буџ. корисника      10.000,00   

      155 481   Дотације невлад. орг. 50,000.00      

          01 Наменска средства буџ. Корисника     50.000,00   

      156 482   Порези обавезне таксе и казне 120,000.00      

          01 Приходи из буџета                                90.000,00   

          01 Наменска средства буџ. корисника      30.000,00   

      157 511   Зграде и грађ. објекти 12,495,690.00      

          01 Приходи из буџета                          5.095.690,00   

          01 Приходи из буџета-закуп                 4.000.000,00   

          01 Наменска средства буџ. корисника     400.000,00   

          13 Нерасп.вишак прихода-закуп п.з      3.000.000,00   

      158 512   Машине и опрема 50,000.00      

          01 Наменска средства буџ.  корисника   50.000,00   

      159 515   Нематеријална имовина 468,000.00      

            Извори финансирања за функцију 160:   

          01 Приходи из буџета 22,721,441.00      

          01 Наменска средства буџетских  корисника 3,719,100.00      

          01 Приходи из буџета-закуп пољопривр.земљишта  24,400,000.00      

          13 Нераспоређ.вишак прихода 3,000,000.00      

            Укупно за функцију 160:  53,840,541.00      

      

    

      

        Средства апропријација у глави 6.    

        користећи се за финансирање    

        следећих корисника у складу са    

        њиховим финансијским плановима:   

                

            6.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ   

        411    Плате и додаци  запослених          726.255,00   
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        412    Социјални доприноси                      130.003,00   

        414   Соц.давања запосл.                         600.000,00   

        416   Награде,бонуси....   

        421    Стални   трошкови                        3.470.000,00   

          01 Приходи из буџета                         3.000.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника   470.000,00   

        422    Трошкови путовања                           10.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника     10.000,00   

        423    Услуге по уговору                          8.000.000,00   

          01 Приходи из буџета                          1.880.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп                 5.600.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника     520.000,00   

        424   Специјализоване услуге                  4.320.000,00   

          01 Приходи из буџета                               420.000,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                              3.900.000,00   

        425    Тек. попр. и одрж.                            1.100.000,00   

          01 Приходи из буџета                               500.000,00           

          01 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ.  600.000,00   

        426    Материјал                                           900.000,00   

        511   Зграде и грађ.објекти                      3.100.000,00    

          01 Приходи из буџета                           2.100.000,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                             1.000.000,00   

        512   Машине и опрема                                   

            Извори финансирања за подглаву 6.1:   

          01 Приходи из буџета                      10.256.258,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                       11.100.000,00   

          01 Наменска сред. буџ. корисник   1.000.000,00   

          07 Трансфери од ост.нив.вл.    

          13 Нерасп.вишак прихода    
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            Укупно подглава. 6.1:                22.356.258,00                   

                

            6.2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ   

        411    Плате и додаци   запослених          695.082,00        

        412    Соц. доприноси                                124.422,00   

        414    Соц. давања запосл.                       300.000,00   

        416    Награде бонуси ...                           100.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисн.       100.000,00   

        421    Стални трошкови                             655.000,00   

          01 Приходи из буџета                            355.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника   300.000,00   

        422    Трошкови  путовања                        230.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника   230.000,00   

        423    Услуге по уговору                         4.818.250,00   

          01 Приходи из буџета                          1.245.150,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                             3.000.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника   573.100,00   

        424    Специјал.  услуге                           4.300.000,00   

          01 Приходи из буџета                             400.000,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                            3.900.000,00   

        425    Тек. попр. и одржавање                 1.070.000,00   

          01 Приходи из буџета                             350.000,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                                600.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника    120.000,00   

        426    Материјал                                          260.000,00           

          01 Приходи из буџета                             160.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника    100.000,00   

        431    Употреба осн. средстава                    10.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника      10.000,00   
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        481    Дот. невлад.орган.                               50.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника       50.000,00   

        482    Порези обавезне ...                             60.000,00   

          01 Приходи из буџета                                30.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника       30.000,00   

        511    Зграде и грађ. објекти.                    5.900.000,00   

          01 Приходи из буџета                           1.500.000,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                              1.000.000,00   

          13 Нерасп.виш. Прих. (закуп пољ.зем.) 3.000.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника     400.000,00   

        512    Машине и опрема                                 50.000,00      

          01 Наменска средства буџ.корисника       50.000,00   

            Извори финансирања за подглаву 6.2:   

          01 Приходи из буџета                     5.159.654,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                      8.500.000,00   

          01 Наменска сред.буџ.корисник    1.963.100,00   

          07 Трансф. од ост.нив. вл.     

          13 Нерасп.вишак прихода               3.000.000,00   

            Укупно подгл. 6.2:                      18.622.754,00                 

                

            6.3: МЗ      ГОСПОЂИНЦИ   

        411    Плате и додаци  запослених           627.918,00       

        412   Соц.доприноси                                 112.401,00   

        414   Солидарна давања запосленима     130.000,00   

        416   Награде,бонуси....   

        421    Стални трошкови                              663.600,00   

        422    Тр. Путовања                                      50.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника      50.000,00   
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        423   Услуге по уговору                           1.649.600,00   

          01    Приходи из буџета                          449.600,00   

          01   Закуп пољ.земљ.                          1.000.000,00                               

          01 Наменска средства буџ.корисника    200.000,00   

        424    Специјал. услуге                               104.000,00   

        425    Тек. попр. и одрж.                                900.00,00                         

          01 Приходи из буџета                              500.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ. 400.000,00                               

        426    Материјал                                           256.000,00         

          01 Приходи из буџета                              150.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника     106.000,00   

        511    Зграде  и грађ. oб.                           2.495.690,00   

          01 Приходи из буџета                            1.495.690,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                              1.000.000,00                               

        512    Машине и опрема                                         

            Извори финансирања за подглаву 6.3:   

          01 Приходи из буџета                        4.233.209,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                           2.400.000,00   

          01 Наменска средства буџ. кор.          356.000,00   

          13 Нерасп.вишак прихода     

            Укупно подгл. 6.3:                       6.989.209,00              

                

            6.4 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО   

        411    Плате и додаци  запослених          548.427,00         

        412    Соц. доприноси                                 98.178,00            

        414   Солидарна давања запосленим      169.280,00   

        416   Награде,бонуси....                                              

        421    Стални трошкови                             574.000,00   

          01 Приходи из буџета                            390.000,00   
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          01 Наменска средства буџ.корисника   184.000,00   

        422    Тр. путовања                                      70.000,00   

          01 Приходи из буџета                              60.000,00   

          01 Наменска средства буџ.корисника     10.000,00   

        423    Услуге по уговору                         1.734.435,00   

          01 Приходи из буџета                            528.435,00   

          01 Приходи из буџета-закуп пољ.зем 1.000.000,00                             

          01 Наменска средства буџ.корисника    206.000,00   

        424   Специјализоване услуге                      90.000,00   

        425    Тек. попр. и одрж.                              860.000,00   

          01 Приходи из буџета                             460.000,00   

          01 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ  400.000,00                             

        426    Материјал                                          200.000,00   

        482   Порези обав.таксе и казне                   60.000,00   

        511   Зграде и грађ. објекти                     1.000.000,00   

        01   Приходи из буџета-закуп                 1.000.000,00   

        515   Нематеријална имовина                     468.000,00   

            Извори финансирања за подглаву 6.4:   

          01 Приходи из буџета                        3.072.320,00   

          01 Закуп пољ.земљ.                          2.400.000,00   

          01 Наменска средства буџ. кор.         400.000,00   

          07 Трансф.од ост.нив.вл.    

            Укупно подгл. 6.4:                         5.872.320,00           

  10   

    

  ПУ "ДЕТИЊСТВО "   

    911   Предшколско образовање   

                

      160 411   Плате и додаци запослених 27,399,836.00      

        01   Приходи из буџета                          22.534.836,00   

        07   Трансфери од ост.нивоа власти       4.865.000,00   
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      161 412   Соц. Доприноси 4,904,739.00      

        01   Приходи из буџета                            4.033.739,00   

        07   Трансфери од ост.нив.вл                     871.000,00   

      162 413   Накнаде у натури 100,000.00      

      163 414   Соц. давања запосленима 1,340,000.00      

          01 Приходи из буџета                               290.000,00   

          07 Фонд за здравство                            1.000.000,00   

          16 Родитељски динар                                 50.000,00   

      164 415   Накнаде за запосл. 450,000.00      

      165 416   Награде и бонуси и остали расходи  210,000.00      

      166 421   Стални трошкови 4,350,000.00      

          01 Приходи из буџета                             3.800.000,00   

          16 Родитељски динар                                550.000,00   

      167 422   Трошкови путовања 200,000.00      

          16 Родитељски динар                                200.000,00   

      168 423   Услуге по уговору 450,000.00      

      169 424   Спец. услуге 1,550,000.00      

          01 Приходи из буџета                                 750.000,00   

          16 Родитељски динар                                800.000,00   

      170 425   Тек. попр. и одрж. 200,000.00      

          01 Приходи из буџета                                100.000,00   

          16 Родитељски динар                                100.000,00   

      171 426   Материјал 7,566,000.00      

          01 Приходи из буџета                                666.000,00   

          16 Родитељски динар                            6.900.000,00   

      172 472   Накнаде за соц. заштиту    

      173 482   Порези,обавезне таксе и казне   

      174 511   Зграде и грађев. објекти 10,000,000.00      

          01 Приходи из буџета                             5.000.000,00   
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          07 Трансф. од осталих нивоа власти    5.000.000,00   

      175 512   Машине и опрема 100,000.00      

            Извори финансирања за функцију 911:   

          01 Приходи из буџета 38,484,575.00      

          07 Трансфери од осталих нивоа власти 11,736,000.00      

          16 Родитељски динар 8,600,000.00      

            Укупно за функцију 911: 58,820,575.00      

      

    

      

  11     ОНБ "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"   

    820   Услуге културе   

            

      176 411   Плате и додаци запослених 7,701,972.00      

      177 412   Социјални  доприноси на терет послодавца 1,378,653.00      

      178 413   Накнаде у натури 190,000.00      

      179 414   Социјална давања запосленима 515,000.00      

          01 Приходи из буџета                             195.000,00   

          04 Сопствени прих. буџетских корисник  320.000,00   

      180 415   Накнаде за запослене   

      181 416   
Награде и бонуси 

  

      182 421   Стални трошкови 2,000,000.00      

      183 422   Тр. путовања 130,000.00      

          01 Приходи  из буџета                              80.000,00   

          04 Сопствени прих. буџетских корисника 50.000,00   

      184 423   Услуге по уговору 1,900,000.00      

      185 424   Спец. услуге   

      186 425   Текуће попр. и одрж. 700,000.00      

      187 426   Материјал 270,000.00      

      188 482   Порези, обавезне таксе   

      189 511   Зграде и грађ. објекти 2,700,000.00      
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      190 512   Машине и опрема 150,000.00      

       191 513   Остала осн. средства   

      192 515   Нематеријална имовина 530,000.00      

            Извори финансирања за функцију 820:   

          01 Приходи из буџета 17,795,625.00      

        
  04 

Сопствени приходи буџетских корисника 370,000.00      

        
  07 

Трансф.од осталих нивоа власти   

            Укупно за функцију 820: 18,165,625.00      

                

            ИЗВОРИ ФИН. ЗА РАЗДЕО 3:   

          01 Приходи из буџета 325,878,188.00      

          01 Закуп пољопривредног земљишта 31,200,000.00      

          01 Наменска средства буџетских корисника 8,041,478.00      

          03 Социјални доприноси 1,000,000.00      

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 370,000.00      

          07 Трансфери  од осталих нивоа власти 41,826,000.00      

          13 Нераспоређени вишак прихода 3,000,000.00      

          16 Родитељски динар 8,600,000.00      

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 419,915,666.00      

                

            УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:   

          01 Приходи из буџета 611,787,568.65      

          01 Закуп пољопривредног земљишта 53,500,000.00      

          01 Наменска средства буџетских корисника 8,041,478.00      

          03 Социјални доприноси 1,000,000.00      

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 370,000.00      

          07 Трансфери од осталих нивоа власти 48,826,000.00      

          13 Нераспоређени вишак прихода 12,479,462.35      

          16 Родитељски динар 8,600,000.00      
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            УКУПНИ РАСХОДИ: 744,604,509.00      

 

 

I. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 7. 

Члан 11. мења се и гласи: 

 БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2013. ГОДИНИ   

 Табела 2. 

Ред.бр. Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава локалне власти 

Број запосл. 

на неодређено 

време 

Број запосл. 

на одређено 

време 

Укупан број 

запосл. 

1 2 3 4 5(3+4) 

1. Органи и организације локалне 

власти 

 69 29  98  

1a Изабрана лица  0 11   11 

1б Постављена лица и запослени  69 18  87  

2. Установе које се финансирају из 

буџета (осим предшколских 

установа)  

16 2 18 

  2.1   Tуристичка организација 

Жабаљ 

3 1 4 

  2.2   ОНБ "Вељко Петровић" 13 1 14 

3. Привредна друштва и остали 

облици организовања чији је 

једини оснивач локална власт и 

месне заједнице (индиректни 

корисници буџета) 

4 0 4 

  3.1   Месна заједница Жабаљ 1 0 1 

  3.2   Месна заједница Чуруг 1 0 1 

  3.3   Месна заједница Госпођинци 1 0 1 

  3.4   Месна заједница Ђурђево 1 0 1 

4. Укупно за све кориснике буџета на 

које се односи Закон о одређивању 

максималног броја запослених у 

локалној администрацији (1б+2+3) 

89 31 120 

5. Предшколске установе 62 5 67 

  5.1  ПУ "Детињство" Жабаљ 45 5 50 

  5.2  ПУ при ОШ "Ђура Јакшић" 

Чуруг 

17 0 17 

6. Укупно за све кориснике 

буџетских средстава (4+5) 

151 36 187 
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Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2013. годину обезбеђују се средства за укупан број запослених на 

одређено и неодређено време из предходне табеле. 

 

 

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

      

     Tабела 1.  

Ред.бр. 
Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава локалне власти 

Маса средстава за плате 

исплаћена за август 2012. 

године 

Маса средстава за плате 

планирана за 2013. 

годину 

Буџетска 

средства  

Остали 

извори 

Буџетска 

средства  

Остали 

извори 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Органи и организације локалне 

власти 8,034,108   101,229,735   

2. Предшколске установе 3,011,055 433,334 37,065,298 5736000 

3. Установе културе 720,685   9,080,625   

4. 
Остале установе из области јавних 

служби 215,345   2,713,343   

5. 

Јавна предузећа, дирекције и фондови 

основани од стране лок. власти који 

се финансирају из јавних прихода 

чија је намена утврђена посебним 

законом 
553,353   6,975,000   

6. Остали индиректни корисници буџета 326,522   3,631,110   

  
Укупно за све кориснике буџетских 

средстава  12,861,068 433,334 160,695,111 5,736,000 

 

Члан 8. 

У члану 32. после става 6. додаје се став 7. који гласи: 

„Обим субвенција за 2013. годину се увећава  због оснивања новог јавног комуналног предузећа у износу 

12.128.141,00 динара.“ 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ.“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број : 400-15/2013-I 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                            др Драган Злоколица с.р.    
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На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

119/2012), члана 5. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

88/2011) и члана 39. тачка 9. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 

8/2012) Скупштина општине Жабаљ, на 8. седници, дана 21.02.2013. године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ 

 

 

I. ОСНИВАЊЕ И ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Члан 1. 

Оснива се Јавно комунално предузеће „Услуге и одржавање“ Жабаљ (у даљем тексту: Јавно 

комунално предузеће)  ради обезбеђивања услова за трајно и континуирано обављање комуналне делатности 

управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама, одржавање јавних зелених површина, 

димничарске услуге, као и њиховог развоја и унапређења и обезбеђивања техничко-технолошког и 

економског јединства, у циљу задовољавања животних потреба физичких и правних лица на територији 

општине Жабаљ.  

Делатности од општег интереса из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће обавља у складу са 

законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, законом којим се уређује обављање комуналних 

делатности, другим прописима и општим актима Оснивача.  

 

Члан 2. 

Ова одлука садржи одредбе о: оснивачу; пословном имену и седишту;  заступању; капиталу, 

имовини,  располагању стварима у јавној својини и задуживању; делатностима; органима; општим актима; 

јавности рада; међусобним правима, обавезама и одговорностима оснивача и Јавног комуналног предузећа и 

обезбеђивању  заштите општег интереса; условима и начину утврђивања и распоређивања добити и покрићу 

губитака; положају запослених и другим питањима од значаја за обављање комуналних  делатности ради 

којих је основано Јавно комунално предузеће. 

 

Члан 3. 

Оснивач Јавног комуналног предузећа је општина Жабаљ, у чије име оснивачка права остварује 

Скупштина општине Жабаљ, Жабаљ, Николе Тесле 45 (у даљем тексту: Оснивач).  

 

Члан 4. 

Јавно комунално предузеће има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом и овом одлуком. 

Јавно комунално предузеће уписује се у регистaр који води надлежан орган, у складу са законом 

којим се уређује правни положај привредних друштава и законом којим се уређује поступак регистрације. 

 

 II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  

      ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 5. 

Јавно комунално предузеће послује и учествује у правном промету под пословним именом: Јавно 

комунално предузеће „Услуге и одржавање“ Жабаљ. 

Јавно комунално предузеће може у пословању, поред пословног имена из става 1. овог члана, да 

користи и скраћено пословно име  ЈКП „Услуге и одржавање“. 
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Члан 6. 

Седиште Јавног предузећа је Трг Светог Саве бб , Жабаљ. 

 

Члан 7. 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа може променити пословно име и седиште, уз 

сагласност Оснивача.  

 

Члан 8. 

Пословно име и седиште исписује се на српском језику ћириличким писмом и на језику русинске 

националне мањине, у складу са Статутом општине.  

 

Члан 9. 

Јавно комунално предузеће име свој печат и штамбиљ.  

Изглед и садржина печата и штамбиља блише се уређује Статутом Јавног комуналног  предузећа.  

 

Члан 10. 

Јавно комунално предузеће може да има свој знак. 

Употреба, изглед и садржина знака ближе се уређује Статутом Јавног комуналног предузећа. 

 

 

 III. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 11. 

Јавно комунално предузеће заступа и представља директор, у складу са законом.  

Статутом Јавног комуналног предузећа ближе се уређују питања која се односе на  давање пуномоћја 

за заступање и овлашћења директора за давање и опозив прокуре. 

 

 

IV. КАПИТАЛ И ИМОВИНА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ    

      ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 12. 

Капитал Јавног комуналног предузећа дели се на уделе,  у складу са законом. 

Улози из става 1. овог члана могу бити новчани и неновчани и изражавају се у динарима. 

Неновачни улози могу бити у стварима и правима.  

Оснивач стиче уделе у Јавном комуналном предузећу по основу улагања средстава у јавној својини. 

 

Члан 13. 

Основни капитал Јавног комуналног предузећа чини улог у новцу у укупном износу од 500 евра у 

динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

Улог у новцу, у висини утврђеној у ставу 1. овог члана, као и трошкове око уписа Јавног комуналног 

предузећа у регистар код надлежног органа,  обезбеђује Оснивач из буџета Општине.  

 

Члан 14. 

Јавно комунално предузеће има своју имовину којом управља и располаже, у складу са законом, овом 

одлуком и уговором. 

Имовину Јавног комуналног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, 

новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног 

комуналног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.  

Јавно комунално предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима својине,  у складу 

са законом, овом одлуком и уговором. 

 Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.  
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Члан 15. 

Јавно комунално предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје 

који су у функцији обављања претежне делатности за коју је основано.  

Изузетно од става 1. овог члана, када се отуђење објеката и других непокретности, постројења и 

уређаја мора да изврши ради њихове замене због дотрајалости, модернизације или техничко-технолошких 

унапређења, прибавља се претходна сагласност Оснивача.  

Непокретним стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа у 

складу са законом, Јавно комунално предузеће може располагати, уз сагласност Оснивача. 

Располагање стварима у јавној својини које нису пренете у капитал јавног предузећа врши се под 

условима, на начин и по поступку прописаним законом којим се уређује јавна својина.  

 

Члан 16. 

Јавно комунално предузеће може улагати капитал у друга друштва капитала за обављање делатности 

од општег интереса или делатности која није делатност од општег интереса. 

Одлуку о улагању капитала доноси Надзорни одбор, уз претходну сагласност Оснивача. 

 

Члан 17. 

За обављање и развој делатности од општег интереса за које је основано,  Јавно комунално предузеће 

стиче и прибавља средства из:  

1) прихода остварених обављањем делатости утврђених овом одлуком и Статутом Јавног комуналног 

предузећа; 

2) буџета Оснивача, Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије; 

3) кредита; 

4) улагања домаћих и страних лица, у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и 

концесије и 

5) других извора, у складу са законом. 

 

Члан 18. 

Јавно комунално предузеће може се дугорочно задуживати ради обезбеђивања средстава за 

финансирање инвестиција предвиђених програмом пословања, као и  краткорочно  за одржавање текуће 

ликвидности. 

Одлуку о дугорочном задуживању доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

Укупно краткорочно задуживање у току календарске године не може прећи укупно остварени приход 

Јавног комуналног предузећа у претходној календарској години.  

У циљу задужења под најповољнијим тржишним условима, набавка кредита, као облика 

финансијских услуга, спроводи се по поступку утврђеном  законом којим се уређују јавне набавке. 

 

 

V. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 19. 

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 

- 96.03 погребне и сродне делатности. 

Поред претежне делатности из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће обавља и следеће 

делатности: 

- 46.22 трговина на мало на тезгама и пијацама, 

- 33.20 монтажа индустријских машина и опреме, 

- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови, 

- 49.41 друмски превоз терета, 

- 49.42 услуге пресељења, 

- 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају, 

- 70.10 управљање економским субјектом, 
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- 70.22 консултантске активности у вези с пословањем и осталим  

                управљањем, 

- 77.11 архитектонска делатност, 

- 77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт, 

- 77.39 изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и  

                материјалних добара, 

- 81.21 услуге редовног чишћења зграда, 

- 81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме, 

- 81.29 услуге осталог чишћења, 

- 81.30 услуге уређења и одржавања околине, 

- 82.30 организовање састанака и сајмова, 

- 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, 

- 01.30 гајење садног материјала, 

- 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада, 

- 82.99 остале услужне активности подршке пословању. 

 Поред наведених, Јавно комунално предузеће може да обавља и друге  делатности које служе 

обављању претежне делатности и друге делатности утврђене Статутом, у складу са законом. 

О промени делатности из става 2. и 3. овог члана одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

  

Члан 20. 

За обављање делатности из члана 19. ове одлуке Јавно комунално  предузеће организовано је као 

јединствена радна целина.  

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу 

доноси директор. 

На акт из става 2. овог члана  сагласност даје надлежни орган Оснивача, у складу са Статутом 

општине.  

  

Члан 21. 

Јавно комунално предузеће може основати зависно друштво капитала за обављање делатности из 

члана 19. ове одлуке. 

Одлуку из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор, уз претходну сагласност Оснивача. 

 

 

VI. ОРГАНИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 22. 

Управљање  Јавним комуналним  предузећем организовано је као једнодомно. 

Органи Јавног комуналног предузећа су: 

1. Надзорни одбор и 

2. директор. 

 

1) Надзорни одбор 

 

Члан 23. 

Надзорни одбор има председника и два члана.  

У Надзорни одбор именује се један представник запослених у Јавном комуналном предузећу, на 

начин одређен Статутом Јавног комуналог предузећа.  

Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина општине на период од четири године.  

 

Члан 24. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:  

1) да је пунолетно и пословно способно; 
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2) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године; 

3) да је стручњак у једној или више области из комуналних делатности ради чијег обављања је 

основано Јавно комунално предузеће; 

4) да има најмање три године искуства на руководећем положају; 

5) да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; 

6) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног 

саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране 

обављања претежне делатности Јавног комуналног  предузећа. 

 

Члан 25. 

Председнику и члановима Надзорног одбора мандат престаје: 

- истеком периода на који су именовани,  

- оставком или  

- разрешењем.  

 

Члан 26. 

Оставка се подноси у писаном облику и не мора бити образложена.  

 

Члан 27. 

Скупштина општине ће разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода на 

који је именован, уколико: 

1) Надзорни одбор не достави на сагласност годишњи програм пословања; 

2)  Скупштина општине не буде дала сагласност на достављени финансијски извештај Јавног 

комуналног  предузећа; 

3) пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње 

да директор Јавног комуналног предузећа, кршењем својих дужности, несавесним 

пословањем или на други начин делује на штету Јавног комуналног предузећа. 

Скупштина општине може разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода 

на који су именовани уколико Јавно комунално предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

 

Члан 28. 

Председник и чланови Надрзорног одобора којима је престао мандат на један од начина утврђених 

чланом 25. ове одлуке, дужни су да врше послове из своје надлежности до именовања новог Надзорног 

одбора, односно до именовања новог председника или члана Надзорног одбора. 

 

Члан 29. 

Надлежности Надзорног  одбора су: 

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног комуналног предузећа и стара се о 

њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

3) доноси годишње програме пословања, уз сагласност Оснивача; 

4) надзире рад директора; 

5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног комуналног предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 

политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје Јавног комуналног предузећа и доставља их Оснивачу ради 

давања сагласности; 

8) доноси Статут, уз сагласност Оснивача; 

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност 

Оснивача; 



21.02.2013.                  Службени лист општине Жабаљ              број 3     страна 49 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност 

Оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или  радњи у складу са законом, овом 

одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа; 

12) закључује уговор о раду са директором;  

13)  врши и друге послове у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, 

прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и  овом одлуком. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора 

или друго лице у Јавном комуналном предузећу.  

 

Члан 30. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине, на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног комуналног предузећа. 

До утврђивања висине накнаде за текућу годину, обрачун и исплата накнаде из става 1. овог члана 

врши се аконтативно.  

 

2) Директор 

 

Члан 31. 

Директора именује Скупштина општине, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

За директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује 

област рада  и Статутом Јавног комуналног предузећа. 

По истеку мандата исто лице може бити поново именовано неограничени број пута. 

Директор се именује по поступку утврђеном законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. 

 

Члан 32. 

Директор заснива радни однос на одређено време.  

Директор је јавни функционер у смислу закона којим се уређује област вршења јавних функција.  

 

Члан 33. 

Директор представља и заступа Јавно комунално предузеће, води пословање и одговоран је за његов 

законити рад. 

Поред послова из става 1. овог члана, директор: 

1) организује и руководи процесом рада; 

2) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

3) предлаже финансијске извештаје; 

4) извршава одлуке Надзорног одбора; 

5) врши и друге послове одређене законом, овом одлуком и Статутом Јавног комуналног 

предузећа. 

 

Члан 34. 

Директор има право на зараду, а може имати право и на стимулацију у случају када Јавно комунално 

предузеће послује са позитивним резултатима.  

Стимулација из става 1. овог члана не може бити одређена као учешће у расподели добити, а посебно 

се исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја. 

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине, на предлог Надзорног одбора или 

Општинског већа.  
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Члан 35. 

Директору престаје мандат:  

- истеком периода на који је именован; 

- оставком или 

- разрешењем.  

У случају престанка мандата по било ком основу утврђеном у ставу 1. овог члана Скупштина 

општине доноси решење о престанку мандата директора.  

Даном доношења решења из става 2. овог члана престају сва права и обавезе директора која 

произилазе из вршења те функције. 

 

Члан 36. 

Директор оставку подноси Скупштини општине у писаном облику. 

Оставка не мора бити образложена.  

 

Члан 37. 

Скупштина општине разрешиће директора пре истека периода на који је именован,  на образложени 

предлог Надзорног одбора,  у следећим случајевима: 

1) уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора утврђене овом 

одлуком и Статутом Јавног комуналног  предузећа; 

2) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног 

пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и 

организовању послова у Јавном комуналном предузећу, дошло до знатног одступања од 

остваривања основног циља пословања Јавног комуналног предузећа, односно од плана 

пословања Јавног комуналног предузећа; 

3) уколико у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну 

затвора; 

4) у другим случајевима прописаним законом. 

Скупштина општине може да разреши директора по поступку и у случајевима утврђеним законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа. 

 

Члан 38. 

Скупштина општине доноси решење о суспензији директора уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу с рада прописане 

законом којим се уређује област рада. 

 

Члан 39. 

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора на период који није дужи од шест 

месеци,  уколико: 

1) донесе решење о престанку  мандата директора због испуњености неког од услова из члана 

35. став 1. ове одлуке; 

2) донесе решење о суспензији директора у складу са чланом 38. ове одлуке; 

3) наступи смрт или губитак пословне способне директора. 

Изузетно, у случајевима прописаним законом којим се уређује положај јавних предузећа, Скупштина 

општине може донети решење о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора.  
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VII. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 40. 

Општи акти Јавног комуналног предузећа су Статут, правилници и други акти којима се на општи 

начин уређују одређена питања од значаја за рад Јавног комуналног предузећа. 

Статут мора бити у сагласности са законом и овом одлуком. 

Други општи акти из става 1. овог члана морају бити усаглашени са Статутом.  

 

Члан 41. 

Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа којим се уређују следећа питања: 

пословно име и седиште; заступање; делатности; имовина и средства за обављање делатности; расподела 

добити и покриће губитка; органи (услови за именовање, односно разрешење, мандатни период на који се 

именују и начин престанка мандата, надлежности, право на накнаду и друго); општи акти; јавност рада; 

послова тајна; заштита животне средине; положај запослених и друга питања од значаја за рад Јавног 

комуналног предузећа.  

 

VIII. ЈАВНОСТ РАДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 42. 

Рад Јавног комуналног предузећа је јаван. 

За јавност рада одговоран је директор. 

Статутом Јавног комуналног предузећа утврдиће се које се исправе и подаци сматрају пословном 

тајном. 

 

Члан 43. 

Јавност рада обезбеђује се редовним извештавањем јавности о усвојеном програму рада Јавног 

комуналног предузећа и његовој реализацији по кварталима, као и о другим чињеницама које могу бити од 

интереса за јавност, а нарочито:  о ревидираним финансијским годишњим извештајима и мишљењу 

овлашћеног ревизора на њега; извештајима о посебним или ванредним ревизијама; о саставу Надзорног 

одбора; о имену директора; о организационој структури Јавног комуналног предузећа и о начину 

комуникације са јавношћу. 

Јавно комунално предузеће је у обавези да на својој интернет страници објављује податке из става 

1.овог члана. 

 

IX. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ   

      ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 44. 

Јавно комунално предузеће дужно је да комуналне делатности,  које су му овом одлуком поверене, 

обавља и унапређује континуирано и квалитетно, у складу са циљевима ради кога је основано, а на основу 

дугорочних, средњорочних и годишњих планова рада и развоја. 

Годишњи план садржи елементе прописане законом којим се уређује положај јавних предузећа. 

Оснивач даје сагланост на годишњи план и прати његову реализацију, на начин прописан законом 

којим се уређује положај јавних предузећа. 

Јавно комунално предузеће усклађује своје планове из става 1.овог члана са законима, планским и 

програмским актима Оснивача. 

Оснивач и Јавно комунално предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности 

уредити уговором, у складу са законом. 

 

Члан 45. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у обављању претежне делатности Јавног комуналног 

предузећа Оснивач, на предлог Општинског већа, даје сагласност на:  
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1) Статут; 

2) давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису 

из оквира делатности од општег интереса; 

3) одлуку о ценама комуналних услуга за које је основано Јавно комунално предузеће; 

4) располагање средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног 

предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег 

интереса, у складу са овом одлуком; 

5) акт о општим условима за пружање комуналних услуга; 

6) улагање капитала; 

7) статусне промене; 

8) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 

одлуку о својинској трансформацији; 

9) друге одлуке, у складу са законом којим се уређују комуналне делатности и овом одлуком. 

 

Члан 46. 

Ако се у случају штрајка запослених у Јавном комуналном предузећу не обезбеде услови за 

остваривање минимума процеса рада и Општинско веће оцени да могу наступити штетне последице за 

живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовиме или друге штетне неотклоњиве 

последице,  може предузети следеће мере:  

1) увести радну обавезу; 

2) радно ангажовати запослене из других техничко-технолошких система или запослити и радно 

ангажовати друга лица; 

3) покренути поступак за утврђивање одговорности директора и председника и чланова 

Надзорног одбора.  

 

Члан 47. 

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа, Оснивач може предузети мере 

којима се обезбеђују услови за несметано функционисање Јавног комуналног предузећа, у складу са законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа и законом којим се уређују комуналне делатности.  

За време ратног стања или непосредне ратне опасности Оснивач може у Јавном комуналном 

предузећу утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за општину Жабаљ. 

 

 

X. УСЛОВИ И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И ПОКРИЋА  

     ГУБИТКА JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 48. 

Пословни резултат Јавног комуналог предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по 

поступку утврђеном законом  којим се уређује положај јавних предузећа. 

 

Члан 49. 

Уколико Јавно комунално предузеће у свом пословању оствари добит, одлуку о висини и расподели 

добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује на 

рачун прописан за уплату јавних прихода. 

 

Члан 50. 

Уколико Јавно комунално предузеће послује са губитком, остварени губитак утврђује се у складу са 

законом. 

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.  
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XI. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ  

      ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Члан 51. 

Права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се законом којим се уређује област рада, 

колективним уговором код послодавца и уговором о раду, односно правилником о раду. 

Колективни уговор код послодавца закључују Председник општине у име Оснивача, 

репрезентативни синдикат код послодавца у име запослених  у Јавном комуналном предузећу и послодавац. 

Колективни уговор из става 2. овог члана у име послодавца потписује директор Јавног комуналног 

предузећа.   

 

Члан 52. 

Јавно комунално предузеће је у обавези да обезбеди запосленима рад на радном месту и у радној 

околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду у складу са законом којим се уређује 

безбедност и здравље на раду и актом о процени ризика на радном месту и у радној околини.  

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду, у складу са актима из 

става 1. овог члана, ближе се уређују  колективним уговором код послодавца, уговором о раду, односно 

правилником о раду.  

 

Члан 53. 

Запослени у Јавном комуналном предузећу остварују право на штрајк, у складу са законом којим се 

уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором код послодавца и другим актом.  

У случају штрајка запослених у Јавном комуналном предузећу Општинско веће предузима мере ради 

обезбеђивања обављања комуналних делатноси које су поверене Јавном комуналном предузећу, у складу са 

законом којим се уређују комуналне делатности и овом одлуком.  

 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 54. 

На питања која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе закона којима се уређује правни 

положај јавних предузећа. 

 

Члан 55. 

Јавно комунално  предузеће почиње са радом даном уписа у регистар привредних друштава. 

 

Члан 56. 

Питања која се односе на преузимање послова, средстава  и запослених од досадашњих носилаца 

уредиће се посебним уговором који се закључује између Јавног комуналног предузећа, Оснивача и месних 

заједница, као досадашњих носилаца комуналних делатности.  

Уговор из става 1. овог члана потписују вршилац дужности директора у име Јавног комуналног 

предузећа, Председник општине у име Оснивача и председници савета месних заједница.  

 

Члан 57 

До именовања Надзорног одбора, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа и овом одлуком, именује се привремени Надзорни одбор у саставу:  

a. Љиљана Узелац, председник, 

b. Светлана Петаков, члан, 

c. Драган Хорват,  члан. 

Привремени Надзорни одбор из става 1. овог члана  има сва права, обавезе и овлашћења Надзорног 

одбора. 
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Члан 58. 

Председник и чланови привременог Надзорног одбора имају право на накнаду за рад у Надзорном 

одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине посебним актом.  

 

Члан 59. 

Привремени Надзорни одбор дужан је да донесе Статут Јавног комуналног предузећа и достави га 

Скупштини општине на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

 

Члан 60. 

До именовања директора Јавног комуналног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, у складу са 

законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, за вршиоца дужности именује се Небојша 

Аврамов, ЈМБГ 2907969800090.  

Вршилац дужности директора из става 1. овог члана организује послове у вези са регистрацијом 

Јавног комуналног предузећа у регистру привредних субјеката и обавља друге послове из надлежности 

директра, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и овом одлуком.  

 

Члан 61. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број :02-36/2013-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 

На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на 8.седници одржаној 21.02. 2013. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРОГЛАШЕЊУ 2013. ГОДИНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 

250. ГОДИШЊИЦЕ ОД ОСНИВАЊА ШАЈКАШКОГ БАТАЉОНА 

 

 

I 

Година 2013. се, на подручју које обухвата Општина Жабаљ, проглашава годином обележавања 250. 

годишњице од оснивања Шајкашког батаљона. 

 

II 

Шајкашки батаљон је у периоду од 1763. до 1873. године,  као специјална војнограничарска формација,  

обављао  значајну војну и безбедносну улогу на просторима на којима је деловао. 

 

III 

У 2013. години у Општини Жабаљ, низом манифестација обележиће се 250. годишњица од оснивања 

Шајкашког батаљона. 
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Органи Општине Жабаљ, месне заједнице у насељеним местима Општине Жабаљ,  јавна предузећа и  

установе чији је оснивач Општина Жабаљ, као и удружења чији се рад финансира из буџета Општине 

Жабаљ, усагласиће своје активности у 2013. години са активностима Одбора за обележавање 250. 

годишњице од оснивања Шајкашког батаљона.  

 

Одбор из претходног става формираће Општинско веће Општине Жабаљ. 

 

IV 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:011-1/13-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Сл. гласник РС“ 

бр.119/2012), члан 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 

62/06, 47/11 и 93/12) и члана 39. став 1. тачка 34. Статута општине Жабаљ („Сл. лист општине Жабаљ“ бр. 

08/2011 и 08/2012),  Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној  дана 21.02.2013. године,  

донела је  

ОДЛУКУ 

О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се условни отпис камата и мировање обавезе плаћања неплаћених  изворних  

прихода доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, услови и обим отписа обрачунате, а 

неплаћене камате на обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године по основу 

одређених локалних јавних прихода, као и отпис камате у другим случајевима прописаним овом  одлуком  за 

обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године.  

 

Члан 2. 

Изрази који се користе у овој одлуци  имају следеће значење:  

 

1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице, које на дан 31. октобра 

2012. године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу изворних  јавних прихода;  

2) Локални јавни приходи су јавни приходи које утврђују, наплаћују и контролишу јединице 

локалне самоуправе на основу закона, односно одлука њихових скупштина. 

3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. 

године, а који је евидентиран у пореском рачуноводству  надлежног одељења јединице локалне самоуправе, 

на дан 31. октобра 2012. године;   

4) Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг;  

5) Текуће обавезе су обавезе по основу свих локалних јавних прихода које периодично доспевају за 

плаћања у смислу пореских прописа и градских одлука  почев од 1. јануара 2013. године;  

6) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који уређују рачуноводство и 

ревизију, разврстано као велико правно лице;  
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7) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице које није велики 

порески обвезник у складу са тачком 6) овог члана.  

8) Надлежни орган је Служба за локалну пореску администрацију, код које се порески обвезник 

задужује обавезама по основу локалних јавних  прихода.  

 

Члан 3. 

Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке, мирује од 1. јануара 

2013. године, на начин и по поступку прописаним овом одлуком.  

Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2014. године.  

Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2013. године.  

Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског дуга, односно за чију наплату је покренут 

поступак принудне наплате, остварује право на мировање главног пореског дуга у смислу става 1. до 3. овог 

члана.  

Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног пореског дуга у случају из 

става 1. до 3. овог члана, као и у случају када је, ради принудне наплате пореског дуга, установљена забрана 

располагања новчаним средствима на текућем рачуну.  

Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију наплату је покренут поступак принудне 

наплате, осим у случају када је ради принудне наплате пореског дуга установљена забрана располагања 

новчаним средствима на текућем рачуну, односно за који је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се на 

основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, подноси надлежном органу.  

 

Члан 4. 

За време мировања главног пореског дуга до његове отплате у целости, не тече камата.  

За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом потрошачких цена, почев од 1. 

новембра 2012. године до отплате дуга у целости. 

 

Члан 5. 

Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање, 

почев од 1. новембра 2012. године до 31. децембра 2012. године, плати најкасније до 31. јануара 2013. 

године.  

Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је да од 1. јануара 2013. 

године редовно плаћа текуће обавезе. 

 

Члан 6. 

Пореском обвезнику који изврши уплату главог пореског дуга у целости, извршиће се отпис камате. 

Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се 50% камате по истеку 

2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.  

 Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку 

првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта 2013. године. 

Отпис камате, као и обавезе из става 1. и 2.овог члана, врши надлежни орган по службеној дужности. 

Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао само 

камату, а који до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар 2012. године, 

надлежни орган по службеној дужности отписује камату.  

 

Члан 7. 

Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга, престане да редовно измирује 

текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за припадајућу камату обрачунату у складу са прописом који 

уређује порески поступак и пореску администрацију, на први дан месеца који следи месецу у којем није 

измирио своју текућу обавезу.  

Над пореским обвезником који у периоду плаћања главног пореског дуга на рате, не измири текућу 

обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи поступак принудне наплате сходно пропису који уређује 

порески поступак и пореску администрацију.  
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Члан 8. 

 Порески обвезници из члана 6. става 2. и 3. ове одлуке стичу право на плаћање главног пореског дуга 

на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то: 

 - мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године; 

 - велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године. 

 За време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је дужан да редовно плаћа текуће 

обавезе. 

Члан 9. 

 Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, надлежни орган отписаће камату и: 

 - пореском обвезнику који нема текуће обавезе; 

 - пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по основу једнократне пореске обавезе;  

 - предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног органа. 

 Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао само 

камату, а који нема текуће обавезе, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.  

 

Члан 10. 

 У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода мировања главног пореског дуга, прекида се 

застарелост права на наплату пореског дуга, а период за који је утврђено мировање пореског дуга не 

урачунава се у рок застарелости. 

 За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга. 

 

Члан 11. 

 На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган прекида поступке принудне наплате. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Жабаљ“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:436-6/13-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 

На основу члана 4. став 2, а у вези са чланом 65. став 1.  Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 119/2012), члана 5. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 88/2011) и члана 39. тачка 9. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ, на 8. седници, дана 21.02.2013. године, 

доноси  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ ЖАБАЉ 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се измена Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Водовод општине 

Жабаљ“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/1998, 8/2000, 13/2010, 17/2010 и 8/2012) уписаног у 
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регистар Агенције за привредне регистре решењем бр. БД. 73919/2005 од 01.07.2005. године, са уписаном 

променом пословног имена решењем бр. БД. 85258/2012 од 26.06.2012. године (у даљем тексту: Јавно 

комунално предузеће), ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.  

 

Члан 2. 

Ова одлука садржи одредбе о: циљевима оснивања Јавног комуналног предузећа; оснивачу; 

пословном имену и седишту;  заступању; капиталу, имовини,  располагању стварима у јавној својини и 

задуживању; делатностима; органима; општим актима; јавности рада; међусобним правима, обавезама и 

одговорностима оснивача и Јавног комуналног предузећа и обезбеђивању  заштите општег интереса; 

условима и начину утврђивања и распоређивања добити и покрићу губитка; положају запослених и другим 

питањима од значаја за обављање комуналне делатности ради које је основано Јавно комунално  предузеће. 

 

II. ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 3. 

Јавно комунално предузеће основано је ради обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности 

снабдевање водом за пиће, као делатности од општег интереса, њеног развоја и унапређења и обезбеђивања 

техничко-технолошког и економског јединства у циљу задовољавања животних потреба физичких и правних 

лица на територији општине Жабаљ. 

Делатност од општег интереса из става 1. овог члана Јавно комунално  предузеће обавља у складу са 

законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, законом којим се уређује обављање комуналне 

делатности ради које је основано, другим прописима и општим актима Оснивача.  

 

III. ОСНИВАЧ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 4. 

Оснивач Јавног комуналног предузећа је општина Жабаљ, у чије име оснивачка права остварује 

Скупштина општине Жабаљ, Жабаљ, Николе Тесле 45 (у даљем тексту: Оснивач). 

 

 IV. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

       ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 5. 

Јавно комунално предузеће послује и учествује у правном промету под пословним именом: Јавно 

комунално предузеће „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ. 

Јавно комунално предузеће може у пословању, поред пословног имена из става 1. овог члана, да 

користи и скраћено пословно име  ЈКП „Водовод општине Жабаљ“. 

             

Члан 6. 

Седиште Јавног комуналног предузећа је у Жабљу, Светог Николе 7. 

 

Члан 7. 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа може променити пословно име и седиште, уз 

сагласност Оснивача.  

 

Члан 8. 

Пословно име и седиште исписује се на српском језику ћириличким писмом и на језику русинске 

националне мањине, у складу са Статутом општине.  

 

Члан 9. 

Јавно комунално предузеће име свој печат и штамбиљ.  

Изглед и садржина печата и штамбиља блише се уређује Статутом Јавног комуналног предузећа.  
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Члан 10. 

Јавно комунално предузеће може да има свој знак. 

Употреба, изглед и садржина знака ближе се уређује Статутом Јавног комуналног предузећа. 

 

 

  V. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 11. 

Јавно комунално предузеће заступа и представља директор, у складу са законом.  

Статутом Јавног комуналног предузећа ближе се уређују питања која се односе на  давање пуномоћја 

за заступање и овлашћења директора за давање и опозив прокуре. 

 

 

VI. КАПИТАЛ И ИМОВИНА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

      ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 12. 

Износ основног капитала утврђује се по завршном рачуну, на основу податка исказаног на 

одговарајућој позицији биланса стања, што на дан 31.12.2011. године износи 196.631.685,14  динара. 

Основни капитал из става 1. овог члана усклађује се сваке године по изради завршног рачуна и 

уписује у одговарајући регистар органа надлежног за вођење регистра привредних субјеката.  

 

Члан 13. 

Капитал Јавног комуналног предузећа дели се на уделе,  у складу са законом. 

Улози из става 1. овог члана могу бити новчани и неновчани и изражавају се у динарима. 

Неновачни улози могу бити у стварима и правима.  

Оснивач стиче уделе у јавном предузећу по основу улагања средстава у јавној својини. 

 

Члан 14. 

Јавно комунално предузеће има своју имовину којом управља и располаже, у складу са законом, овом 

одлуком и уговором. 

Имовину Јавног комуналног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, 

новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног 

комуналног  предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.  

Јавно комунално предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима својине,  у складу 

са законом, овом одлуком и уговором. 

 Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.  

 

Члан 15. 

Јавно комунално предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје 

који су у функцији обављања претежне делатности за коју је основано.  

Изузетно од става 1. овог члана, када се отуђење објеката и других непокретности, постројења и 

уређаја мора да изврши ради њихове замене због дотрајалости, модернизације или техничко-технолошких 

унапређења, прибавља се претходна сагласност Оснивача.  

Непокретним стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са 

законом, Јавно комунално предузеће може располагати, уз сагласност Оснивача. 

Располагање стварима у јавној својини које нису пренете у капитал Јавног комуналног  предузећа 

врши се под условима, на начин и по поступку прописаним законом којим се уређује јавна својина.  

 

Члан 16. 

За обављање и развој делатности од општег интереса за коју је основано Јавно комунално предузеће 

стиче и прибавља средства из:  
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1) прихода остварених обављањем делатости утврђених овом одлуком и Статутом Јавног 

комуналног предузећа; 

2) буџета Оснивача, Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије; 

3) кредита; 

4) улагања домаћих и страних лица,  у складу са законом којим се уређује јавно-приватно 

партнерство и концесије и 

5) других извора, у складу са законом. 

 

Члан 17. 

Јавно комунално предузеће може се дугорочно задуживати ради обезбеђивања средстава за 

финансирање инвестиција предвиђених програмом пословања, као и  краткорочно  за одржавање текуће 

ликвидности. 

Одлуку о дугорочном задуживању доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

Укупно краткорочно задуживање у току календарске године не може прећи укупно остварени приход 

Јавног комуналног предузећа у претходној календарској години.  

У циљу задужења под најповољнијим тржишним условима, набавка кредита, као облика 

финансијских услуга, спроводи се по поступку утврђеном  законом којим се уређују јавне набавке. 

 

 

VII. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 18. 

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 

- 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, 

Поред делатности из става 1. овог члана, Јавно комунално предузеће обавља и следеће делатности:  

-  42.21 изградња цевовода, 

-  42.91 изградња хидротехничких објеката, 

-  43.11 рушење објеката, 

-  43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и    

              климатизационих система, 

-  43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству, 

-  43.99 остали непоменути специфични грађевински радови, 

-  49.41 друмски превоз терета, 

-  52.21 услужне делатности у копненом саобраћају,  

-  70.10 управљање економским субјектом, 

-  70.22 консултантске активности у вези с пословањем и осталим  

             управљањем, 

-  71.20 техничко испитивање и анализе, 

-  77.32 изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство, 

-  82.99 остале услужне активности подршке пословању. 

 Поред наведених, Јавно комунално предузеће може да обавља делатности које служе обављању 

претежне делатности и друге делатности утврђене Статутом, у складу са законом. 

О промени делатности из става 2. и 3. овог члана одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

  

Члан 19. 

За обављање делатности из члана 18. ове одлуке Јавно комунално  предузеће организовано је као 

јединствена радна целина.  

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу 

доноси директор. 

На акт из става 2. овог члана  сагласност даје надлежни орган Оснивача, у складу са Статутом 

општине.  
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VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 20. 

Управљање Јавним комуналним предузећем организовано је као једнодомно. 

Органи Јавног комуналног  предузећа су: 

1) Надзорни одбор и 

2) директор. 

 

1 Надзорни одбор 

 

Члан 21. 

 Надзорни одбор има председника и два члана. 

 У Надзорни одбор именује се један представник запослених у Јавном комуналном предузећу, на 

начин одређен Статутом Јавног комуналног  предузећа. 

 Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина општине на период од четири године. 

 

Члан 22. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:  

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године; 

3) да је стручњак у области  комуналне делатности снабдевање водом; 

4) да има најмање три године искуства на руководећем положају; 

5) да поседује стручност из области финансија, права или  корпоративног управљања; 

6) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног 

саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране 

обављања претежне делатности Јавног комуналног предузећа. 

 

Члан 23. 

Председнику и члановима Надзорног одбора мандат престаје: 

- истеком периода на који су именовани,  

- оставком или  

- разрешењем.  

 

Члан 24. 

Оставка се подноси у писаном облику и не мора бити образложена.  

 

Члан 25. 

Скупштина општине ће разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода на 

који је именован, уколико: 

1) Надзорни одбор не достави на сагласност годишњи програм пословања; 

2)  Скупштина општине не буде дала сагласност на достављени финансијски извештај Јавног 

комуналног предузећа; 

3) пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да 

директор Јавног комуналног  предузећа, кршењем својих дужности, несавесним пословањем или 

на други начин делује на штету Јавног  комуналног предузећа. 

Скупштина општине може разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода 

на који су именовани уколико Јавно комунално предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

 

 

 



21.02.2013.                  Службени лист општине Жабаљ              број 3     страна 62 

Члан 26. 

Председник и чланови Надрзорног одобора којима је престао мандат на један од начина утврђених 

чланом 23. ове одлуке, дужни су да врше послове из своје надлежности до именовања новог Надзорног 

одбора, односно до именовања новог председника или члана Надзорног одбора. 

 

Члан 27. 

Надлежности Надзорног  одбора су: 

1) утврђује  пословну стратегију и пословне циљеве Јавног комуналног предузећа и стара се о 

њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

3) доноси годишње програме пословања, уз сагласност Оснивача; 

4) надзире рад директора; 

5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног комуналног предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 

политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје Јавног комуналног предузећа и доставља их Оснивачу ради 

давања сагласности; 

8) доноси Статут, уз сагласност Оснивача; 

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или  радњи у складу са законом, овом 

одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа; 

12) закључује уговор о раду са директором;  

13)  врши и друге послове у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, 

прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и  овом одлуком. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора 

или друго лице у Јавном комуналном предузећу.  

 

Члан 28. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине, на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног комуналног предузећа. 

 До утврђивања висине накнаде за текућу годину, обрачун и исплата накнаде из става 1. овог члана 

врши се аконтативно. 

 

Директор 

 

Члан 29. 

Директора именује Скупштина општине, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

За директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује 

област рада  и Статутом Јавног комуналног предузећа. 

По истеку мандата исто лице може бити поново именовано неограничени број пута. 

Директор се именује по поступку утврђеном законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. 

 

Члан 30. 

Директор заснива радни однос на одређено време.  

Директор је јавни функционер у смислу закона којим се уређује област вршења јавних функција.  

 

Члан 31. 
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Директор представља и заступа Јавно комунално предузеће, води пословање и одговоран је за његов 

законити рад. 

Поред послова из става 1. овог члана, директор: 

1) организује и руководи процесом рада; 

2) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

3) предлаже финансијске извештаје; 

4) извршава одлуке Надзорног одбора; 

5) врши и друге послове одређене законом, овом одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа. 

 

Члан 32. 

Директор има право на зараду, а може имати право и на стимулацију у случају када Јавно комунално 

предузеће послује са позитивним резултатима.  

Стимулација из става 1. овог члана не може бити одређена као учешће у расподели добити, а посебно 

се исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја. 

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине, на предлог Надзорног одбора или 

Општинског већа.  

 

Члан 33. 

Директору престаје мандат:  

- истеком периода на који је именован; 

- оставком или 

- разрешењем.  

У случају престанка мандата по било ком основу утврђеном у ставу 1. овог члана Скупштина 

општине доноси решење о престанку мандата директора.  

Даном доношења решења из става 2. овог члана престају сва права и обавезе директора која 

произилазе из вршења те функције. 

 

Члан 34. 

Директор оставку подноси Скупштини општине у писаном облику. 

Оставка не мора бити образложена.  

 

Члан 35. 

Скупштина општине разрешиће директора пре истека периода на који је именован,  на образложени 

предлог Надзорног одбора,  у следећим случајевима: 

1) уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора утврђене овом 

одлуком и Статутом Јавног комуналног  предузећа; 

2) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног 

пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и 

организовању послова у Јавном комуналном предузећу, дошло до знатног одступања од 

остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног 

комуналног предузећа; 

3) уколико у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну 

затвора; 

4) у другим случајевима прописаним законом. 

Скупштина општине може да разреши директора по поступку и у случајевима утврђеним законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа. 

 

Члан 36. 

Скупштина општине доноси решење о суспензији директора уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 
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На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу с рада прописане 

законом којим се уређује област рада. 

 

Члан 37. 

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора на период који није дужи од шест 

месеци,  уколико: 

1) донесе решење о престанку  мандата директора због испуњености неког од услова из члана 33. 

став 1. ове одлуке; 

2) донесе решење о суспензији директора у складу са чланом 36. ове одлуке; 

3) наступи смрт или губитак пословне способне директора. 

Изузетно, у случајевима прописаним законом којим се уређује положај јавних предузећа, Скупштина 

општине може донети решење о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора.  

 

 

IX. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 38. 

Општи акти Јавног комуналног предузећа су Статут, правилници и други акти којима се на општи 

начин уређују одређена питања од значаја за рад Јавног комуналног предузећа. 

Статут мора бити у сагласности са законом и овом одлуком. 

Други општи акти из става 1. овог члана морају бити усаглашени са статутом.  

 

Члан 39. 

Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа којим се уређују следећа питања: 

пословно име и седиште; заступање; делатности; имовина и средства за обављање делатности; расподела 

добити и покриће губитка; органи (услови за именовање, односно разрешење, мандатни период на који се 

именују и начин престанка мандата, надлежности, право на накнаду и друго); општи акти; јавност рада; 

послова тајна; заштита животне средине; положај запослених и друга питања од значаја за рад Јавног 

комуналног предузећа.  

 

X. ЈАВНОСТ РАДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 40. 

Рад Јавног комуналног предузећа је јаван. 

За јавност рада одговоран је директор. 

Статутом Јавног комуналног предузећа утврдиће се које се исправе и подаци сматрају пословном 

тајном. 

 

Члан 41. 

Јавност рада обезбеђује се редовним извештавањем јавности о усвојеном програму рада Јавног 

комуналног предузећа и његовој реализацији по кварталима, као и о другим чињеницама које могу бити од 

интереса за јавност, а нарочито:  о ревидираним финансијским годишњим извештајима и мишљењу 

овлашћеног ревизора на њега; извештајима о посебним или ванредним ревизијама; о саставу Надзорног 

одбора; о имену директора; о организационој структури Јавног комуналног предузећа и о начину 

комуникације са јавношћу. 

Јавно комунално предузеће је у обавези да на својој интернет страници објављује податке из става 

1.овог члана. 
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XI. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  

      ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 42. 

Јавно комунално предузеће дужно је да комуналну делатност снабдевање водом за пиће обавља 

континуирано и квалитетно и да је унапређује, у складу са циљевима ради кога је основано, а на основу 

дугорочних, средњорочних и годишњих планова рада и развоја. 

Годишњи план садржи елементе прописане законом којим се уређује положај јавних предузећа. 

Оснивач даје сагланост на годишњи план и прати његову реализацију, на начин прописан законом 

којим се уређује положај јавних предузећа. 

Јавно комунално предузеће усклађује своје планове из става 1.овог члана са законима, планским и 

програмским актима Оснивача. 

Оснивач и Јавно комунално предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности 

уредити уговором, у складу са законом. 

 

Члан 43. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у обављању претежне делатности Јавног комуналног 

предузећа Оснивач, на предлог Општинског већа, даје сагласност на:  

1) Статут; 

2) давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 

оквира делатности од општег интереса; 

3) одлуку о цени воде; 

4) располагање средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа, 

веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, у 

складу са овом одлуком; 

5) акт о општим условима за испоруку воде; 

6) улагање капитала; 

7) статусне промене; 

8) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 

одлуку о својинској трансформацији; 

9) друге одлуке, у складу са законом којим се уређују комуналне делатности и овом одлуком. 

 

Члан 44. 

Ако се у случају штрајка запослених у Јавном комуналном предузећу не обезбеде услови за 

остваривање минимума процеса рада и Општинско веће оцени да могу наступити штетне последице за 

живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовиме или друге штетне неотклоњиве 

последице,  може предузети следеће мере:  

1) увести радну обавезу; 

2) радно ангажовати запослене из других техничко-технолошких система или запослити и радно 

ангажовати друга лица; 

3) покренути поступак за утврђивање одговорности директора и председника и чланова Надзорног 

одбора.  

 

Члан 45. 

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа, Оснивач може предузети мере 

којима се обезбеђују услови за несметано функционисање Јавног комуналног предузећа, у складу са законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа и законом којим се уређују комуналне делатности.  

За време ратног стања или непосредне ратне опасности Оснивач може у Јавном комуналном 

предузећу утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за општину Жабаљ. 
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XII. УСЛОВИ И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И  

        ПОКРИЋА ГУБИТКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 46. 

Пословни резултат Јавног комуналног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по 

поступку утврђеним законом  којим се уређује положај јавних предузећа. 

 

Члан 47. 

Уколико Јавно комунално предузеће у свом пословању оствари добит, одлуку о висини и расподели 

добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује на 

рачун прописан за уплату јавних прихода. 

 

Члан 48. 

Уколико Јавно комунално предузеће послује са губитком, остварени губитак утврђује се у складу са 

законом. 

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.  

 

 

XIII. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ  

          ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Члан 49. 

Права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се законом којим се уређује област рада, 

колективним уговором код послодавца и уговором о раду, односно правилником о раду. 

Колективни уговор код послодавца закључују Председник општине у име Оснивача, 

репрезентативни синдикат код послодавца у име запослених  у Јавном комуналном предузећу и послодавац. 

Колективни уговор из става 2. овог члана у име послодавца потписује директор Јавног комуналног 

предузећа.   

 

Члан 50. 

Јавно комунално предузеће је у обавези да обезбеди запосленима рад на радном месту и у радној 

околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду у складу са законом којим се уређује 

безбедност и здравље на раду и актом о процени ризика на радном месту и у радној околини.  

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду, у складу са актима из 

става 1. овог члана, ближе се уређују  колективним уговором код послодавца, уговором о раду, односно 

правилником о раду.  

 

Члан 51. 

Запослени у Јавном комуналном предузећу остварују право на штрајк, у складу са законом којим се 

уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором код послодавца и другим актом.  

У случају штрајка запослених у Јавном комуналном предузећу Општинско веће предузима мере ради 

обезбеђивања снабдевања водом на територији општине Жабаљ, у складу са законом којим се уређују 

комуналне делатности, одлуком којом се уређује обављање комуналне делатности  снадбевање водом и овом 

одлуком.  

 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 52. 

На питања која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе закона којима се уређује правни 

положај јавних предузећа. 
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Члан 53. 

Управни одбор Јавног комуналног предузећа  наставља да обавља послове Надзорног одбора 

прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и овом одлуком.  

Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овом одлуком, престаје са 

радом Управни одбор, а његовом председнику и члановима  престаје мандат.  

 

Члан 54. 

Директор Јавног комуналног предузећа наставља да обавља функцију директора, у складу са овом 

одлуком, до ступања на дужност директора именованог у складу са законом којим се уређује правни положај 

јавних предузећа и овом одлуком.  

 

Члан 55. 

Јавно комунално предузеће усагласиће Статут са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа и овом одлуком и доставити га Оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке.  

Јавно комунално предузеће дужно је да усклади друга општа акта са овом одлуком и Статутом у року 

од 30 дана од дана ступања на снагу Статута . 

До доношења аката из става 1. и 2. овог члана примењују се одредбе важећих аката које нису у 

супротности са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и овом одлуком. 

 

Члан 56. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-27/2013-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 

На основу члана 4. став 2, а у вези са чланом 65. став 1.  Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 119/2012) и члана 39. тачка 9. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ, на 8. седници, дана 21.02.2013. године, 

доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНУ ИЗГРАДЊУ И СТАНОВАЊЕ „РАЗВОЈ“ 

ЖАБАЉ 

 

 

IV. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се измена Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну 

привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“  Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/1996, 

4/1998, 6/1998, 14/2002, 16/2006, 15/2009, 13/2010 и 17/2010) уписаног у регистар Агенције за привредне 

регистре решењем бр. БД. 89841/2005 од 07.10.2005. године, са уписаном променом седишта и пуног 
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пословног имена решењем бр. БД. 184406/2009 од 24.11.2009. године (у даљем тексту: Јавно предузеће), 

ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.  

 

Члан 2. 

Ова одлука садржи одредбе о: циљевима оснивања Јавног предузећа; оснивачу; пословном имену и 

седишту;  заступању; капиталу, имовини,  располагању стварима у јавној својини и задуживању; 

делатностима; органима; општим актима; јавности рада; међусобним правима, обавезама и одговорностима 

оснивача и Јавног предузећа и обезбеђивању  заштите општег интереса; условима и начину утврђивања и 

распоређивања добити и покрићу губитка; положају запослених и другим питањима од значаја за обављање 

комуналне делатности ради које је основано Јавно предузеће. 

 

V. ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 3. 

Јавно предузеће основано је ради обезбеђивања трајног обављања, развоја и унапређења делатности 

које се односе на коришћење, управљање, заштиту и унапређење путева на територији општине Жабаљ, као 

делатности од општег интереса.  

Делатност од општег интереса из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у складу са законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа, законом којим се уређују јавни путеви, другим 

прописима и општим актима Оснивача.  

Јавно предузеће, поред обављања делатности од општег интереса из става 1.овог члана,  обезбеђује 

материјалне и друге услове за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта. 

 

 

VI. ОСНИВАЧ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 4. 

Оснивач Јавног предузећа је општина Жабаљ, у чије име оснивачка права остварује Скупштина 

општине Жабаљ, Жабаљ, Николе Тесле 45 (у даљем тексту: Оснивач). 

 

 

 IV. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 5. 

Јавно предузеће послује и учествује у правном промету под пословним именом: Јавно предузеће за 

грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну изградњу и становање  „Развој“ Жабаљ. 

Јавно предузеће може у пословању, поред пословног имена из става 1. овог члана, да користи и 

скраћено пословно име  ЈП „Развој“. 

             

Члан 6. 

Седиште Јавног предузећа је у Жабљу, Николе Тесле 31. 

 

Члан 7. 

Надзорни одбор Јавног предузећа може променити пословно име и седиште, уз сагласност Оснивача.  

 

Члан 8. 

Пословно име и седиште исписује се на српском језику ћириличким писмом и на језику русинске 

националне мањине, у складу са Статутом општине.  

 

Члан 9. 

Јавно предузеће име свој печат и штамбиљ.  

Изглед и садржина печата и штамбиља блише се уређује Статутом Јавног предузећа.  
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Члан 10. 

Јавно предузеће може да има свој знак. 

Употреба, изглед и садржина знака ближе се уређује Статутом Јавног предузећа. 

 

 

  V. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 11. 

Јавно предузеће заступа и представља директор, у складу са законом.  

Статутом Јавног предузећа ближе се уређују питања која се односе на  давање пуномоћја за 

заступање и овлашћења директора за давање и опозив прокуре. 

 

 

VI. КАПИТАЛ И ИМОВИНА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 12. 

Износ основног капитала утврђује се по завршном рачуну, на основу података исказаног на 

одговарајућој позицији биланса стања, што на дан 31. децембра 2012. године износи 8.318.405,43 динара. 

Основни капитал из става 1. овог члана усклађује се сваке године по изради завршног рачуна и 

уписује у одговарајући регистар органа надлежног за вођење регистра привредних субјеката.  

 

Члан 13. 

Капитал Јавног предузећа дели се на уделе,  у складу са законом. 

Улози из става 1. овог члана могу бити новчани и неновчани и изражавају се у динарима. 

Неновачни улози могу бити у стварима и правима.  

Оснивач стиче уделе у јавном предузећу по основу улагања средстава у јавној својини. 

 

Члан 14. 

Јавно предузеће има своју имовину којом управља и располаже, у складу са законом, овом одлуком и 

уговором. 

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана 

средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног предузећа у 

складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.  

Јавно предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима својине,  у складу са 

законом, овом одлуком и уговором. 

 Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.  

 

Члан 15. 

Јавно предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје који су у 

функцији обављања претежне делатности за коју је основано.  

Непокретним стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са 

законом, Јавно предузеће може располагати, уз сагласност Оснивача. 

Располагање стварима у јавној својини које нису пренете у капитал Јавног предузећа врши се под 

условима, на начин и по поступку прописаним законом којим се уређује јавна својина.  

 

Члан 16. 

За обављање и развој делатности од општег интереса за коју је основано Јавно предузеће стиче и 

прибавља средства из:  

1) прихода остварених обављањем делатости утврђених овом одлуком и Статутом Јавног предузећа; 

2) буџета Оснивача, Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије; 

3) кредита; 
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4) улагања домаћих и страних лица,  у складу са законом којим се уређује јавно-приватно 

партнерство и концесије и 

5) других извора, у складу са законом. 

 

Члан 17. 

Јавно предузеће може се дугорочно задуживати ради обезбеђивања средстава за финансирање 

инвестиција предвиђених програмом пословања, као и краткорочно  за одржавање текуће ликвидности. 

Одлуку о дугорочном задуживању доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

Укупно краткорочно задуживање у току календарске године не може прећи укупно остварени приход 

Јавног предузећа у претходној календарској години.  

У циљу задужења под најповољнијим тржишним условима, набавка кредита, као облика 

финансијских услуга, спроводи се по поступку утврђеном  законом којим се уређују јавне набавке. 

 

VII. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 18. 

Претежна делатност Јавног предузећа је:  

- 42.11 изградња путева и аутопутева. 

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и ове делатности:  

-  41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда, 

-  42.91 изградња хидротехничких објеката, 

-  42.99 изградња осталих непоменутих грађевина, 

-  43.11 рушење објеката, 

-  43.12 припрема градилишта, 

-  43.21 постављање електричних инсталација, 

-  43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству, 

-  43.99  остали непоменути специфични грађевински радови,  

-  49.41 друмски превоз терета, 

-  70.10 управљање економским субјектом, 

-  70.22 консултантске активности у вези с пословањем и осталим  

             управљањем, 

-  77.32 изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство, 

-  77.39 изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних  

              добара. 

Поред наведених, Јавно предузеће може да обавља делатности које служе обављању претежне 

делатности и друге делатности утврђене Статутом, у складу са законом. 

О промени делатности из става 2. и 3. овог члана одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

  

Члан 19. 

За обављање делатности из члана 18. ове одлуке Јавно предузеће организовано је као јединствена 

радна целина.  

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном предузећу доноси 

директор. 

На акт из става 2. овог члана  сагласност даје надлежни орган Оснивача, у складу са Статутом 

општине.  

 

VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 20. 

Управљање  Јавним предузећем организовано је као једнодомно. 

Органи Јавног предузећа су: 

1) Надзорни одбор и 
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2) директор. 

 

1 Надзорни одбор 

 

Члан 21. 

Надзорни одбор има председника и два члана. 

У Надзорни одбор именује се један преставник запослених у Јавном предузећу, на начин одређен 

Статутом Јавног предузећа. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина општине на период од четири године. 

 

Члан 22. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:  

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године; 

3) да је стручњак у једној или више области за коју је основано Јавно предузеће; 

4) да има најмање три године искуства на руководећем положају; 

5) да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; 

6) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног 

саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране 

обављања претежне делатности Јавног предузећа. 

 

Члан 23. 

Председнику и члановима Надзорног одбора мандат престаје: 

- истеком периода на који су именовани,  

- оставком или  

- разрешењем.  

Члан 24. 

Оставка се подноси у писаном облику и не мора бити образложена.  

 

Члан 25. 

Скупштина општине ће разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода на 

који је именован, уколико: 

1) Надзорни одбор не достави на сагласност годишњи програм пословања; 

2)  Скупштина општине не буде дала сагласност на достављени финансијски извештај Јавног 

предузећа; 

3) пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да 

директор Јавног предузећа, кршењем својих дужности, несавесним пословањем или на други 

начин делује на штету Јавног предузећа.  

Скупштина општине може разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода 

на који су именовани уколико Јавно предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари 

кључне показатеље учинка. 

 

Члан 26. 

Председник и чланови Надрзорног одобора којима је престао мандат на један од начина утврђених 

чланом 23. ове одлуке, дужни су да врше послове из своје надлежности до именовања новог Надзорног 

одбора, односно до именовања новог председника или члана Надзорног одбора. 

 

Члан 27. 

Надлежности Надзорног  одбора су: 

1) утврђује  пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој 

реализацији; 
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2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

3) доноси годишње програме пословања, уз сагласност Оснивача; 

4) надзире рад директора; 

5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 

политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања 

сагласности; 

8) доноси Статут, уз сагласност Оснивача; 

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или  радњи у складу са законом, овом 

одлуком и Статутом Јавног предузећа; 

12) закључује уговор о раду са директором;  

13)  врши и друге послове у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, 

прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и  овом одлуком. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора 

или друго лице у Јавном предузећу.  

Члан 28. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине, на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног предузећа. 

 До утврђивања висине накнаде за текућу годину, обрачун и исплата накнаде из става 1. овог члана 

врши се аконтативно. 

 

2 Директор 

Члан 29. 

Директора именује Скупштина општине, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

За директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује 

област рада  и Статутом Јавног предузећа. 

По истеку мандата исто лице може бити поново именовано неограничени број пута. 

Директор се именује по поступку утврђеним законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. 

Члан 30. 

Директор заснива радни однос на одређено време.  

Директор је јавни функционер у смислу закона којим се уређује област вршења јавних функција.  

 

Члан 31. 

Директор представља и заступа Јавно предузеће, води пословање и одговоран је за његов законити 

рад. 

Поред послова из става 1. овог члана, директор: 

1) организује и руководи процесом рада; 

2) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

3) предлаже финансијске извештаје; 

4) извршава одлуке Надзорног одбора; 

5) врши и друге послове одређене законом, овом одлуком и Статутом Јавног предузећа. 

 

Члан 32. 

Директор има право на зараду, а може имати право и на стимулацију у случају када Јавно предузеће 

послује са позитивним резултатима.  
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Стимулација из става 1. овог члана не може бити одређена као учешће у расподели добити, а посебно 

се исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја. 

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине, на предлог Надзорног одбора или 

Општинског већа.  

Члан 33. 

Директору престаје мандат:  

- истеком периода на који је именован; 

- оставком или 

- разрешењем.  

У случају престанка мандата по било ком основу утврђеном у ставу 1. овог члана Скупштина 

општине доноси решење о престанку мандата директора.  

Даном доношења решења из става 2. овог члана престају сва права и обавезе директора која 

произилазе из вршења те функције. 

Члан 34. 

Директор оставку подноси Скупштини општине у писаном облику. 

Оставка не мора бити образложена.  

 

Члан 35. 

Скупштина општине разрешиће директора пре истека периода на који је именован,  на образложени 

предлог Надзорног одбора,  у следећим случајевима: 

1) уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора утврђене овом 

одлуком и Статутом Јавног предузећа; 

2) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног 

пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и 

организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног 

циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа; 

3) уколико у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну 

затвора; 

4) у другим случајевима прописаним законом. 

Скупштина општине може да разреши директора по поступку и у случајевима утврђеним законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа. 

 

Члан 36. 

Скупштина општине доноси решење о суспензији директора уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу с рада прописане 

законом којим се уређује област рада. 

 

Члан 37. 

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора на период који није дужи од шест 

месеци,  уколико: 

1) донесе решење о престанку  мандата директора због испуњености неког од услова из члана 33. 

став 1. ове одлуке; 

2) донесе решење о суспензији директора у складу са чланом 36. ове одлуке; 

3) наступи смрт или губитак пословне способне директора. 

Изузетно, у случајевима прописаним законом којим се уређује положај јавних предузећа, Скупштина 

општине може донети решење о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора.  
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IX. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 38. 

Општи акти Јавног предузећа су Статут, правилници и други акти којима се на општи начин уређују 

одређена питања од значаја за рад Јавног предузећа. 

Статут мора бити у сагласности са законом и овом одлуком. 

Други општи акти из става 1. овог члана морају бити усаглашени са статутом.  

 

Члан 39. 

Статут је основни општи акт Јавног предузећа којим се уређују следећа питања: пословно име и 

седиште; заступање; делатности; имовина и средства за обављање делатности; расподела добити и покриће 

губитка; органи (услови за именовање, односно разрешење, мандатни период на који се именују и начин 

престанка мандата, надлежности, право на накнаду и друго); општи акти; јавност рада; послова тајна; 

заштита животне средине; положај запослених и друга питања од значаја за рад Јавног предузећа.  

 

X. ЈАВНОСТ РАДА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 40. 

Рад Јавног предузећа је јаван. 

За јавност рада одговоран је директор. 

Статутом Јавног предузећа утврдиће се које се исправе и подаци сматрају пословном тајном. 

 

Члан 41. 

Јавност рада обезбеђује се редовним извештавањем јавности о усвојеном програму рада Јавног 

предузећа и његовој реализацији по кварталима, као и о другим чињеницама које могу бити од интереса за 

јавност, а нарочито:  о ревидираним финансијским годишњим извештајима и мишљењу овлашћеног 

ревизора на њега; извештајима о посебним или ванредним ревизијама; о саставу Надзорног одбора; о имену 

директора; о организационој структури Јавног предузећа и о начину комуникације са јавношћу. 

Јавно предузеће је у обавези да на својој интернет страници објављује податке из става 1.овог члана. 

 

XI. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  

      ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 42. 

Јавно предузеће дужно је да делатности од општег интереса обавља континуирано и квалитетно и да 

их унапређује, у складу са циљевима ради којих је основано, а на основу дугорочних, средњорочних и 

годишњих планова рада и развоја. 

Годишњи план садржи елементе прописане законом којим се уређује положај јавних предузећа. 

Оснивач даје сагланост на годишњи план и прати његову реализацију, на начин прописан законом 

којим се уређује положај јавних предузећа. 

Јавно предузеће усклађује своје планове из става 1.овог члана са законима, планским и програмским 

актима Оснивача. 

Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности уредити уговором, 

у складу са законом. 

Члан 43. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у обављању претежне делатности Јавног предузећа 

Оснивач, на предлог Општинског већа, даје сагласност на:  

1) Статут; 

2) давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 

оквира делатности од општег интереса; 

3) одлуку о накнадама; 
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4) располагање средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, веће 

вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, у складу са 

овом одлуком; 

5) улагање капитала; 

6) статусне промене; 

7) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 

одлуку о својинској трансформацији; 

8) друге одлуке, у складу са законом којим се уређују јавни путеви. 

 

Члан 44. 

Ако се у случају штрајка запослених у Јавном предузећу не обезбеде услови за остваривање 

минимума процеса рада и Општинско веће оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље 

људи или њихову безбедност и безбедност имовиме или друге штетне неотклоњиве последице,  може 

предузети следеће мере:  

1) увести радну обавезу; 

2) радно ангажовати запослене из других техничко-технолошких система или запослити и радно 

ангажовати друга лица; 

3) покренути поступак за утврђивање одговорности директора и председника и чланова Надзорног 

одбора.  

Члан 45. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Оснивач може предузети мере којима се 

обезбеђују услови за несметано функционисање Јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа и законом којим се уређују јавни путеви.  

За време ратног стања или непосредне ратне опасности Оснивач може у Јавном предузећу утврдити 

организацију за извршавање послова од стратешког значаја за општину Жабаљ. 

 

XII. УСЛОВИ И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И  

        ПОКРИЋА ГУБИТКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 46. 

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку 

утврђеним законом  којим се уређује положај јавних предузећа. 

 

Члан 47. 

Уколико Јавно предузеће у свом пословању оствари добит, одлуку о висини и расподели добити 

доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује на 

рачун прописан за уплату јавних прихода. 

Члан 48. 

Уколико Јавно предузеће послује са губитком, остварени губитак утврђује се у складу са законом. 

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.  

 

XIII. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Члан 49. 

Права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се законом којим се уређује област рада, 

колективним уговором код послодавца и уговором о раду, односно правилником о раду. 

Колективни уговор код послодавца закључују Председник општине у име Оснивача, 

репрезентативни синдикат код послодавца у име запослених  у Јавном предузећу и послодавац. 

Колективни уговор из става 2. овог члана у име послодавца потписује директор Јавног предузећа.   
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Члан 50. 

Јавно предузеће је у обавези да обезбеди запосленима рад на радном месту и у радној околини у 

којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду у складу са законом којим се уређује безбедност и 

здравље на раду и актом о процени ризика на радном месту и у радној околини.  

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду, у складу са актима из 

става 1. овог члана, ближе се уређују  колективним уговором код послодавца, уговором о раду, односно 

правилником о раду.  

Члан 51. 

Запослени у Јавном предузећу остварују право на штрајк, у складу са законом којим се уређују 

услови за организовање штрајка, колективним уговором код послодавца и другим актом.  

У случају штрајка запослених у Јавном предузећу Општинско веће предузима мере ради 

обезбеђивања обављања делатности од општег интереса на територији општине Жабаљ ради којих је 

основано Јавно предузеће, у складу са законом.  

 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 52. 

На питања која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе закона којима се уређује правни 

положај јавних предузећа. 

 

Члан 53. 

Управни одбор Јавног предузећа  наставља да обавља послове Надзорног одбора прописане законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа и овом одлуком.  

Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овом одлуком, престаје са 

радом Управни одбор, а његовом председнику и члановима  престаје мандат.  

 

Члан 54. 

Директор Јавног предузећа наставља да обавља функцију директора, у складу са овом одлуком, до 

ступања на дужност директора именованог у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа и овом одлуком.  

 

Члан 55. 

Јавно предузеће усагласиће Статут са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и 

овом одлуком и доставити га Оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Јавно предузеће дужно је да усклади друга општа акта са овом одлуком и Статутом у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу Статута . 

До доношења аката из става 1. и 2. овог члана примењују се одредбе важећих аката које нису у 

супротности са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и овом одлуком. 

 

Члан 56. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

Број: 02-30/2013-I 
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На основу члана 4. став 2, а у вези са чланом 65. став 1.  Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 119/2012), члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 88/2011) и члана 39. тачка 9. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ, на 8. седници, дана 21.02.2013. године, 

доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

„ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се измена Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Чистоћа“ Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 17/2010, 3/2011 и 25/2012) уписаног у регистар Агенције за привредне 

регистре решењем бр. БД. 42259/2011 од 21.04.2011. године, са уписаном променом законских заступника и 

Управног одбора решењем бр. БД. 146629/2012 од 22.11.2012. године (у даљем тексту: Јавно комунално 

предузеће), ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.  

 

Члан 2. 

Ова одлука садржи одредбе о: циљевима оснивања Јавног комуналног предузећа; оснивачу; 

пословном имену и седишту;  заступању; капиталу, имовини,  располагању стварима у јавној својини и 

задуживању; делатностима; органима; општим актима; јавности рада; међусобним правима, обавезама и 

одговорностима оснивача и Јавног комуналног предузећа и обезбеђивању  заштите општег интереса; 

условима и начину утврђивања и распоређивања добити и покрићу губитка; положају запослених и другим 

питањима од значаја за обављање комуналне делатности ради које је основано Јавно комунално  предузеће. 

  

II. ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 3. 

Јавно комунално предузеће основано је ради обезбеђивања трајног обављања комуналних 

делатности: пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; управљање комуналним отпадом; 

одржавање чистоће на површинама јавне намене и других комуналних делатности утврђених овом одлуком 

и Статутом Јавног комуналног предузећа,  као делатности од општег интереса, њиховог развоја и 

унапређења и обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства у циљу задовољавања животних 

потреба физичких и правних лица на територији општине Жабаљ. 

 

Делатности од општег интереса из става 1. овог члана Јавно комунално  предузеће обавља у складу са 

законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, законом којим се уређује обављање комуналних 

делатности, другим прописима и општим актима Оснивача.  

Јавно комунално предузеће, поред обављања комуналних делатности из става 1. овог члана, 

обезбеђује материјалне и друге услове за обављање делатности зоохигијене, збрињавања напуштених 

животиња и за предузимање  мера  заштите пољопривредног земљишта и организовања  пољочуварске 

службе на територији општине Жабаљ.  

 

III. ОСНИВАЧ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 4. 

Оснивач Јавног комуналног предузећа је општина Жабаљ, у чије име оснивачка права остварује 

Скупштина општине Жабаљ, Жабаљ, Николе Тесле 45 (у даљем тексту: Оснивач). 
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 IV. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

       ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 5. 

Јавно комунално предузеће послује и учествује у правном промету под пословним именом: Јавно 

комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ. 

Јавно комунално предузеће може у пословању, поред пословног имена из става 1. овог члана, да 

користи и скраћено пословно име  ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ. 

             

Члан 6. 

Седиште Јавног комуналног предузећа је у Жабљу, Светог Николе 7. 

 

Члан 7. 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа може променити пословно име и седиште, уз 

сагласност Оснивача.  

 

Члан 8. 

Пословно име и седиште исписује се на српском језику ћириличким писмом и на језику русинске 

националне мањине, у складу са Статутом општине.  

 

Члан 9. 

Јавно комунално предузеће име свој печат и штамбиљ.  

Изглед и садржина печата и штамбиља блише се уређује Статутом Јавног комуналног предузећа.  

 

Члан 10. 

Јавно комунално предузеће може да има свој знак. 

Употреба, изглед и садржина знака ближе се уређује Статутом Јавног комуналног предузећа. 

 

  V. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 11. 

Јавно комунално предузеће заступа и представља директор, у складу са законом.  

Статутом Јавног комуналног предузећа ближе се уређују питања која се односе на  давање пуномоћја 

за заступање и овлашћења директора за давање и опозив прокуре. 

 

VI. КАПИТАЛ И ИМОВИНА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

      ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 12. 

Износ основног капитала утврђује се по завршном рачуну, на основу податка исказаног на 

одговарајућој позицији биланса стања, што на дан 31.12.2011. године износи 52.000,00 динара. 

Основни капитал из става 1. овог члана усклађује се сваке године по изради завршног рачуна и 

уписује у одговарајући регистар органа надлежног за вођење регистра привредних субјеката.  

 

Члан 13. 

Капитал Јавног комуналног предузећа дели се на уделе,  у складу са законом. 

Улози из става 1. овог члана могу бити новчани и неновчани и изражавају се у динарима. 

Неновачни улози могу бити у стварима и правима.  

Оснивач стиче уделе у јавном предузећу по основу улагања средстава у јавној својини. 
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Члан 14. 

Јавно комунално предузеће има своју имовину којом управља и располаже, у складу са законом, овом 

одлуком и уговором. 

Имовину Јавног комуналног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, 

новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног 

комуналног  предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.  

Јавно комунално предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима својине,  у складу 

са законом, овом одлуком и уговором. 

 Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.  

 

Члан 15. 

Јавно комунално предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје 

који су у функцији обављања претежне делатности за коју је основано.  

Изузетно од става 1. овог члана, када се отуђење објеката и других непокретности, постројења и 

уређаја мора да изврши ради њихове замене због дотрајалости, модернизације или техничко-технолошких 

унапређења, прибавља се претходна сагласност Оснивача.  

Непокретним стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са 

законом, Јавно комунално предузеће може располагати, уз сагласност Оснивача. 

Располагање стварима у јавној својини које нису пренете у капитал Јавног комуналног  предузећа 

врши се под условима, на начин и по поступку прописаним законом којим се уређује јавна својина.  

 

Члан 16. 

За обављање и развој делатности од општег интереса за коју је основано Јавно комунално предузеће 

стиче и прибавља средства из:  

6) прихода остварених обављањем делатости утврђених овом одлуком и Статутом Јавног 

комуналног предузећа; 

7) буџета Оснивача, Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије; 

8) кредита; 

9) улагања домаћих и страних лица,  у складу са законом којим се уређује јавно-приватно 

партнерство и концесије и 

10) других извора, у складу са законом. 

 

Члан 17. 

Јавно комунално предузеће може се дугорочно задуживати ради обезбеђивања средстава за 

финансирање инвестиција предвиђених програмом пословања, као и  краткорочно  за одржавање текуће 

ликвидности. 

Одлуку о дугорочном задуживању доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

Укупно краткорочно задуживање у току календарске године не може прећи укупно остварени приход 

Јавног комуналног предузећа у претходној календарској години.  

У циљу задужења под најповољнијим тржишним условима, набавка кредита, као облика 

финансијских услуга, спроводи се по поступку утврђеном  законом којим се уређују јавне набавке. 

 

VII. ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 18. 

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 

- 37.00 уклањање отпадних вода, 

Поред делатности из става 1. овог члана, Јавно комунално предузеће обавља и следеће делатности:  

-  01.62 помоћне делатности у узгоју животиња, 

-  38.11 сакупљање отпада који није опасан, 

-  38.21 третман и одлагање отпада који није опасан, 

-  38.22 третман и одлагање опасног отпада,  
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-  38.32 поновна употреба разврстаних материјала, 

-  39.00 санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања  

              отпадом, 

-  42.21 изградња цевовода, 

-  43.11 рушење објеката, 

-  43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и   

              климатизационих система, 

-  43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству,   

-  43.99  остали непоменути специфични грађевински радови,  

-  46.76 трговина на велико и мало осталим полупризводима, 

-  46.77 трговина на велико отпацима и остацима, 

-  49.41 друмски превоз терета, 

-  52.10 складиштење, 

-  52.21 услужне делатности у копненом саобраћају, 

-  70.10 управљање економским субјектом, 

-  70.22 консултантске активности у вези с пословањем и осталим  

              управљањем, 

-   71.20 техничко испитивање и анализе, 

-   77.32 изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство, 

-   81.29 услуге осталог чишћења, 

-   81.30 услуге уређења и одржавања околине, 

-   82.20 делатност позивних центара, 

-   96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности. 

 Поред наведених, Јавно комунално предузеће може да обавља делатности које служе обављању 

претежне делатности и других делатности утврђене Статутом, у складу са законом. 

О промени делатности из става 2. и 3. овог члана одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

  

Члан 19. 

За обављање делатности из члана 18. ове одлуке Јавно комунално  предузеће организовано је као 

јединствена радна целина.  

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу 

доноси директор. 

На акт из става 2. овог члана  сагласност даје надлежни орган Оснивача, у складу са Статутом 

општине.  

 

VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 20. 

Управљање Јавним комуналним предузећем организовано је као једнодомно. 

Органи Јавног комуналног  предузећа су: 

1. Надзорни одбор и 

2. директор. 

 

1 Надзорни одбор 

 

Члан 21. 

Надзорни одбор има председника и два члана. 

У Надзорни одбор именује се један представник запослених у Јавном комуналном предузећу, на 

начин одређен Статутом Јавног комуналног предузећа. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина општине на период од четири године.  
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Члан 22. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:  

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године; 

3) да је стручњак у једној или више области из које су делатности од општег интереса за чије  

обављање је основано Јавно предузеће;  

4) да има најмање три године искуства на руководећем положају; 

5) да поседује стручност из области финансија, права или  корпоративног управљања; 

6) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног 

саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања 

претежне делатности Јавног комуналног предузећа. 

 

Члан 23. 

Председнику и члановима Надзорног одбора мандат престаје: 

- истеком периода на који су именовани,  

- оставком или  

- разрешењем.  

 

Члан 24. 

Оставка се подноси у писаном облику и не мора бити образложена.  

 

Члан 25. 

Скупштина општине ће разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода на 

који је именован, уколико: 

1) Надзорни одбор не достави на сагласност годишњи програм пословања; 

2)  Скупштина општине не буде дала сагласност на достављени финансијски извештај Јавног 

комуналног предузећа; 

3) пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да 

директор Јавног комуналног  предузећа, кршењем својих дужности, несавесним пословањем или 

на други начин делује на штету Јавног  комуналног предузећа. 

Скупштина општине може разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода 

на који су именовани уколико Јавно комунално предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

 

Члан 26. 

Председник и чланови Надрзорног одобора којима је престао мандат на један од начина утврђених 

чланом 23. ове одлуке, дужни су да врше послове из своје надлежности до именовања новог Надзорног 

одбора, односно до именовања новог председника или члана Надзорног одбора. 

 

Члан 27. 

Надлежности Надзорног  одбора су: 

1) утврђује  пословну стратегију и пословне циљеве Јавног комуналног предузећа и стара се о 

њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

3) доноси годишње програме пословања, уз сагласност Оснивача; 

4) надзире рад директора; 

5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног комуналног предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 

политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје Јавног комуналног предузећа и доставља их Оснивачу ради 

давања сагласности; 
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8) доноси Статут, уз сагласност Оснивача; 

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или  радњи у складу са законом, овом 

одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа; 

12) закључује уговор о раду са директором;  

13)  врши и друге послове у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, 

прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и  овом одлуком. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора 

или друго лице у Јавном комуналном предузећу.  

 

Члан 28. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине, на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног комуналног предузећа. 

 До утврђивања висине накнаде за текућу годину, обрачун и исплата накнаде из става 1. овог члана 

врши се аконтативно. 

 

2 Директор 

 

Члан 29. 

Директора именује Скупштина општине, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

За директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује 

област рада  и Статутом Јавног комуналног предузећа. 

По истеку мандата исто лице може бити поново именовано неограничени број пута. 

Директор се именује по поступку утврђеном законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. 

Члан 30. 

Директор заснива радни однос на одређено време.  

Директор је јавни функционер у смислу закона којим се уређује област вршења јавних функција.  

 

Члан 31. 

Директор представља и заступа Јавно комунално предузеће, води пословање и одговоран је за његов 

законити рад. 

Поред послова из става 1. овог члана, директор: 

1) организује и руководи процесом рада; 

2) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

3) предлаже финансијске извештаје; 

4) извршава одлуке Надзорног одбора; 

5) врши и друге послове одређене законом, овом одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа. 

 

Члан 32. 

Директор има право на зараду, а може имати право и на стимулацију у случају када Јавно комунално 

предузеће послује са позитивним резултатима.  

Стимулација из става 1. овог члана не може бити одређена као учешће у расподели добити, а посебно 

се исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја. 

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине, на предлог Надзорног одбора или 

Општинског већа.  

 

Члан 33. 

Директору престаје мандат:  
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- истеком периода на који је именован; 

- оставком или 

- разрешењем.  

У случају престанка мандата по било ком основу утврђеном у ставу 1. овог члана Скупштина 

општине доноси решење о престанку мандата директора.  

Даном доношења решења из става 2. овог члана престају сва права и обавезе директора која 

произилазе из вршења те функције. 

 

Члан 34. 

Директор оставку подноси Скупштини општине у писаном облику. 

Оставка не мора бити образложена.  

 

Члан 35. 

Скупштина општине разрешиће директора пре истека периода на који је именован,  на образложени 

предлог Надзорног одбора,  у следећим случајевима: 

1) уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора утврђене овом 

одлуком и Статутом Јавног комуналног  предузећа; 

2) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног 

пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и 

организовању послова у Јавном комуналном предузећу, дошло до знатног одступања од 

остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног 

комуналног предузећа; 

3) уколико у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну 

затвора; 

4) у другим случајевима прописаним законом. 

Скупштина општине може да разреши директора по поступку и у случајевима утврђеним законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа. 

 

Члан 36. 

Скупштина општине доноси решење о суспензији директора уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу с рада прописане 

законом којим се уређује област рада. 

 

 

Члан 37. 

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора на период који није дужи од шест 

месеци,  уколико: 

1 донесе решење о престанку  мандата директора због испуњености неког од услова из члана 

33. став 1. ове одлуке; 

2 донесе решење о суспензији директора у складу са чланом 36. ове одлуке; 

3 наступи смрт или губитак пословне способне директора. 

Изузетно, у случајевима прописаним законом којим се уређује положај јавних предузећа, Скупштина 

општине може донети решење о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора.  

 

IX. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 38. 

Општи акти Јавног комуналног предузећа су Статут, правилници и други акти којима се на општи 

начин уређују одређена питања од значаја за рад Јавног комуналног предузећа. 
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Статут мора бити у сагласности са законом и овом одлуком. 

Други општи акти из става 1. овог члана морају бити усаглашени са статутом.  

 

Члан 39. 

Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа којим се уређују следећа питања: 

пословно име и седиште; заступање; делатности; имовина и средства за обављање делатности; расподела 

добити и покриће губитка; органи (услови за именовање, односно разрешење, мандатни период на који се 

именују и начин престанка мандата, надлежности, право на накнаду и друго); општи акти; јавност рада; 

послова тајна; заштита животне средине; положај запослених и друга питања од значаја за рад Јавног 

комуналног предузећа.  

 

X. ЈАВНОСТ РАДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 40. 

Рад Јавног комуналног предузећа је јаван. 

За јавност рада одговоран је директор. 

Статутом Јавног комуналног предузећа утврдиће се које се исправе и подаци сматрају пословном 

тајном. 

 

Члан 41. 

Јавност рада обезбеђује се редовним извештавањем јавности о усвојеном програму рада Јавног 

комуналног предузећа и његовој реализацији по кварталима, као и о другим чињеницама које могу бити од 

интереса за јавност, а нарочито:  о ревидираним финансијским годишњим извештајима и мишљењу 

овлашћеног ревизора на њега; извештајима о посебним или ванредним ревизијама; о саставу Надзорног 

одбора; о имену директора; о организационој структури Јавног комуналног предузећа и о начину 

комуникације са јавношћу. 

Јавно комунално предузеће је у обавези да на својој интернет страници објављује податке из става 

1.овог члана. 

 

XI. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  

      ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 42. 

Јавно комунално предузеће дужно је да комуналне делатности  обавља континуирано и квалитетно и 

да их унапређује, у складу са циљевима ради којих  је основано, а на основу дугорочних, средњорочних и 

годишњих планова рада и развоја. 

Годишњи план садржи елементе прописане законом којим се уређује положај јавних предузећа. 

Оснивач даје сагланост на годишњи план и прати његову реализацију, на начин прописан законом 

којим се уређује положај јавних предузећа. 

Јавно комунално предузеће усклађује своје планове из става 1.овог члана са законима, планским и 

програмским актима Оснивача. 

Оснивач и Јавно комунално предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности 

уредити уговором, у складу са законом. 

 

Члан 43. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у обављању претежне делатности Јавног комуналног 

предузећа Оснивач, на предлог Општинског већа, даје сагласност на:  

1) Статут; 

2) давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 

оквира делатности од општег интереса; 

3) одлуке о ценама комуналних производа или услуга; 
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4) располагање средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа, 

веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, у 

складу са овом одлуком; 

5) акт о општим условима за испоруку комуналних производа или услуга; 

6) улагање капитала; 

7) статусне промене; 

8) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 

одлуку о својинској трансформацији; 

9) друге одлуке, у складу са законом којим се уређују комуналне делатности и овом одлуком. 

 

Члан 44. 

Ако се у случају штрајка запослених у Јавном комуналном предузећу не обезбеде услови за 

остваривање минимума процеса рада и Општинско веће оцени да могу наступити штетне последице за 

живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовиме или друге штетне неотклоњиве 

последице,  може предузети следеће мере:  

1) увести радну обавезу; 

2) радно ангажовати запослене из других техничко-технолошких система или запослити и радно 

ангажовати друга лица; 

3) покренути поступак за утврђивање одговорности директора и председника и чланова Надзорног 

одбора.  

Члан 45. 

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа, Оснивач може предузети мере 

којима се обезбеђују услови за несметано функционисање Јавног комуналног предузећа, у складу са законом 

којим се уређује правни положај јавних предузећа и законом којим се уређују комуналне делатности.  

За време ратног стања или непосредне ратне опасности Оснивач може у Јавном комуналном 

предузећу утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за општину Жабаљ. 

 

XII. УСЛОВИ И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И  

        ПОКРИЋА ГУБИТКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 46. 

Пословни резултат Јавног комуналног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по 

поступку утврђеним законом  којим се уређује положај јавних предузећа. 

 

Члан 47. 

Уколико Јавно комунално предузеће у свом пословању оствари добит, одлуку о висини и расподели 

добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује на 

рачун прописан за уплату јавних прихода. 

Члан 48. 

Уколико Јавно комунално предузеће послује са губитком, остварени губитак утврђује се у складу са 

законом. 

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.  

 

XIII. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ  

          ПРЕДУЗЕЋУ 

Члан 49. 

Права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се законом којим се уређује област рада, 

колективним уговором код послодавца и уговором о раду, односно правилником о раду. 

Колективни уговор код послодавца закључују Председник општине у име Оснивача, 

репрезентативни синдикат код послодавца у име запослених  у Јавном комуналном предузећу и послодавац. 
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Колективни уговор из става 2. овог члана у име послодавца потписује директор Јавног комуналног 

предузећа.   

Члан 50. 

Јавно комунално предузеће је у обавези да обезбеди запосленима рад на радном месту и у радној 

околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду у складу са законом којим се уређује 

безбедност и здравље на раду и актом о процени ризика на радном месту и у радној околини.  

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду, у складу са актима из 

става 1. овог члана, ближе се уређују  колективним уговором код послодавца, уговором о раду, односно 

правилником о раду.  

Члан 51. 

Запослени у Јавном комуналном предузећу остварују право на штрајк, у складу са законом којим се 

уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором код послодавца и другим актом.  

У случају штрајка запослених у Јавном комуналном предузећу Општинско веће предузима мере ради 

обезбеђивања обављања претежне и других комуналних делатности на целој територији општине Жабаљ, у 

складу са законом  и општим актима којим се уређују комуналне делатности и овом одлуком.  

 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 52. 

На питања која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе закона којима се уређује правни 

положај јавних предузећа. 

Члан 53. 

Управни одбор Јавног комуналног предузећа  наставља да обавља послове Надзорног одбора 

прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и овом одлуком.  

Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овом одлуком, престаје са 

радом Управни одбор, а његовом председнику и члановима  престаје мандат.  

 

Члан 54. 

Директор Јавног комуналног предузећа наставља да обавља функцију директора, у складу са овом 

одлуком, до ступања на дужност директора именованог у складу са законом којим се уређује правни положај 

јавних предузећа и овом одлуком.  

Члан 55. 

Јавно комунално предузеће усагласиће Статут са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа и овом одлуком и доставити га Оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке.  

Јавно комунално предузеће дужно је да усклади друга општа акта са овом одлуком и Статутом у року 

од 30 дана од дана ступања на снагу Статута . 

До доношења аката из става 1. и 2. овог члана примењују се одредбе важећих аката које нису у 

супротности са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и овом одлуком. 

 

Члан 56. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-33/2013-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 25. став 2. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ, на 8. седници, дана 

21.02.2013.године, донела је  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА И УЖИНЕ ДЕЦЕ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о регресирању трошкова боравка и ужине деце („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 5/2005 и 

8/2012), у члану 6. тачка 4. мења се и гласи: „ 4. да су треће и свако наредно дете из породице са троје и више 

деце“. 

Члан 2. 

 

У члану 7. тачка 5. мења се и гласи: 

 „ 5. да су треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце.'' 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“, а 

примењиваће се од 01.01.2013. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМАНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број:553-9/2013-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

На основу члана члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој  8. седници одржаној дана 21.02.2013.године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ 

И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

ЖАБАЉ  

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица, одборника и 

чланова радних тела у органима  општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 4/2005, 17/2006, 
4/2008, 6/2009, 16/2009, 9/2010, 17/2010, 3/2011 , 5/2011 и 23/2012 ), члан 24. став 2. мења се и гласи: 

„Функционери који волонтерски обављају функцију имају право на месечну новчану накнаду на име путних 

трошкова везаних за обављање функција на које су изабрани, у висини пуног износа месечне карте у 
аутобуском саобраћају.“ 
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Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:121-6/2013-I 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

др Драган Злоколица с.р 

 

 

На основу  члана 39. тачка 7.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на  8. седници одржаној дана  21.02.2013. године доноси 

 

О Д Л У К У  

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању фонда за противпожарну заштиту 

општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 7/93). 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 025-3/13-I  ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

На основу члана 56. став 6.  у вези са чланом 48. став 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник 

РС“ број 129/07 и 54/11) - у даљем тексту: Закон   и члана 36. Пословника Скупштине општине Жабаљ 

(''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/12 – пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ дана 

21.02.2013. године 09.09 часова, на својој 8. седници,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата  одборника Скупштине општине Жабаљ 

 

1. Мандат одборника Скупштине општине Жабаљ потврђује се Сави Милићевом кандидату под 

редним бројем један на Изборној листи „ИВИЦА ДАЧИЋ –Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), „Јединствена Србија“ (ЈС)“,  у Решењу о 

утврђивању збирне изборне листе за избор одборника у Скупштини општине Жабаљ број 013-36/12-I 

од 22.04.2012. године.  

2. Мандат одборнику из тачке 1. диспозитива почиње да тече даном доношења овог решења. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 Сави Милићевом је решењем број 013-55/12-I које је на својој конститутивној седници одржаној 

08.06.2012. године донела Скупштина општине Жабаљ, потврђен мандат одборника. Истог дана, на другој 

седници Скупштине општине, Сава Милићев је изабран за заменика Председника општине Жабаљ. 

 Решењем Скупштине општине Жабаљ број 02-259/12-I  од 12.09.2012. године, именовани је разрешен 

функције заменика Председника општине Жабаљ, а дана 20.12.2012. године је Општинској изборној 

комисији поднео захтев за доделу мандата одборника Скупштине општине Жабаљ. 

 Будући да је чланом 48. став 3. Закона предвиђено да се  под Законом прописаним условима 

кандидату коме је био додељен мандат одборника, а којем је мандат престао због преузимања функције 

председника општине или заменика председника општине, мандат поново додељује у истом сазиву 

скупштине јединице локалне самоуправе, Општинска изборна комисија је  дана 08.02.2013. године под 

бројем 02-316/13-I донела Решење о додели мандата одборника Сави Милићевом са Изборне листе „ИВИЦА 

ДАЧИЋ –Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), 

„Јединствена Србија“ (ЈС)“, 

 Пошто су се испунили сви прописани услови за потврђивање мандата  Сави Милићевом са Изборне 

листе „ИВИЦА ДАЧИЋ–Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије 

(ПУПС), „Јединствена Србија“ (ЈС)“, Скупштина општине је решила као у диспозитиву.  

 

Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба Управном 

суду Србије, у року од 48 часова од дана његовог 

доношења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-19/13-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012) и члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници, 

одржаној дана 21.02.2013. године доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Водовод општине Жабаљ за 2013. 

годину усвојен на седници Управног одбора Јавног комуналног предузећа, одржаној дана 28.12.2012. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-14/13-I  ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012) и члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници, 

одржаној дана 21.02.2013. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на измену Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ 

за 2013. годину усвојен на седници Управног одбора Јавног комуналног предузећа, одржаној дана 

11.02.2013. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 022-13/13-I  ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници, одржаној дана 21.02.2013. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације општине Жабаљ за 2013. годину, који је  

усвојио Управни одбор Туристичке организације на 17. седници одржаној дана 11.01.2013. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 022-2/13-I  ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013.  године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу председника Савета за урбанизам, комуналне делатности  

и заштиту животне средине 

 

1. 

Милорад Пекез се разрешава дужности  председника Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту 

животне средине. 

 

2. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-4/13-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 
 

 

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013.  године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника Савета за урбанизам, комуналне делатности  

и заштиту животне средине 

 

 

1. 

Новак Милићев се именује за председника Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине (у даљем тексту: Савет). 

 

2. 

 

Мандат председника  Савета  именованог овим решењем траје до истека мандата Савета. 

 

3. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-2/13-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Жељко Ковачевић се разрешава дужности члана Савета за запошљавање општине Жабаљ. 

 

2. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-8/13-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 
 

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12)  , 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

За члана Савета за запошљавање општине Жабаљ (у даљем тексту: Савет),  именује се Паво Топић, 

председник Синдикалне организације  АД Фабрика шећера „Шајкашка“ Жабаљ . 

 

2. 

Мандат члану Савета из тачке 1. овог решења траје до истека мандата Савета за запошљавање општине 

Жабаљ. 

 

 

3. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 02-1-6/13-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 39. тачка 22.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу члана  Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ 

 

 

1. 

Петар Самоловац се разрешава дужности члана   Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ. 

 

2. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-12/13-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 

 

 
На основу члана 39. тачка 22.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању члана  Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ 

 

 

1. 

За члана  Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини у општини Жабаљ (у даљем тексту: Комисија) именује се Драганa Дејановић.  

 

2. 

Мандат члану Комисије из претходног става траје до истека мандата Комисије 

 

 

3. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-10/13-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 39. тачка 22.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12) 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА  ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,  

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

  

1. 

Дужности  члана Комисије за израду предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у општини Жабаљ  разрешава се Радивој Сувајац, геометар из Чуруга. 

 

2. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                      

Број: 02-1-68/13-I 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

 

На основу члана 39. тачка 22.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12) 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА  ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,  

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

  

 

1. 

За члана Комисије за израду предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

у општини Жабаљ (у даљем тексту: Комисија) именује се Слободан Татарски, геометар из Жабља. 

 

2. 

Мандат члану Комисије из претходне тачке траје до истека мандата Комисије. 

3. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                      

 

Број: 02-1-66/13-I 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности у  Управном одбору Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, разрешавају се: 

1. Мирко Ошап - председник, представник оснивача, 

2. Стевица Тошић - члан, представник оснивача, 

3. Нада Аврић  - члан, представник оснивача, 

4. Сузана Узелац - члан, представник запослених и 

5. Маја Дорокхази - члан, представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-16/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ 

 

1. 

У Управни одбор Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, на мандатни период од 

четири године, именују се: 

1. Мирко Ошап - председник, представник оснивача, 

2. Стевица Тошић - члан, представник оснивача, 

3. Нада Аврић  - члан, представник оснивача, 

4. Весна Летић, члан – представник запослених и 

5. Горан Божин, члан – представник запослених. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-14/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој  8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ 

 

 

1. 

Дужности у  Надзорном одбору Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, разрешавају  

се: 

- Јово Мркшић - председник, представник оснивача, 

- Катица Крњетин - члан, представник оснивача, 

- Марица Бастаја - члан, представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

Број: 02-1-20/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ 

 

1. 

У састав Надзорног одбора Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, на мандатни период 

од четири године, именују се: 

- Јово Мркшић - председник, представник оснивача, 

- Катица Крњетин - члан, представник оснивача, 

- Нада Јарчевић, представник запослених. 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-18/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ 

 

1. 

Дужности у  Управном одбору Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ, 

разрешавају се: 

1. Мирјана Пантић - председник, представник општине Жабаљ, 

2. Стеван Антин - члан, представник општине Жабаљ, 

3. Јелена Ћурувија - члан, представник општине Тител, 

4. Марина Бечејац  Бороја - члан, представник запослених и 

5. Биљана Мердовић - члан, представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-24/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ 

 

1. 

У састав Управног одбора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ, на 

мандатни период од четири године, именују се: 

1. Мирјана Пантић - председник, представник општине Жабаљ, 

2. Стеван Антин - члан, представник општине Жабаљ, 

3.  представник општине Тител - члан, 

4. Анђелка Топић, члан – представник запослених и 

5. Марина Бечејац Бороја, члан – представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-22/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ 

 

1. 

Дужности у   Надзорном одбору Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ, 

разрешавају  се: 

1. Бојана Љубичић - председник, представник општине Жабаљ, 

2. Снежана Барна - члан, представник општине Тител, 

3. Велемир Благојевић - члан, представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-28/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ 

 

1. 

У састав  Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ, на 

мандатни период од четири године, именују се: 

 

1. Бојана Љубичић - председник, представник општине Жабаљ, 

2. представник општине Тител - члан, 

3. Велемир  Благојевић - члан, представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-26/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности у  Управном одбору Дома здравља Жабаљ, разрешавају се: 

1. др Драгиша  Ђорђевић - председник, представник оснивача, 

2. Микајло Радановић - члан, представник оснивача, 

3. Влајко Гвозденац - члан, представник оснивача, 

4. др Весна Боговић - члан, представник запослених и 

5. др Живко Отић - члан, представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-32/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 



21.02.2013.                  Службени лист општине Жабаљ              број 3     страна 100 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА ЖАБАЉ 

 

1. 

У састав Управног одбора Дома здравља Жабаљ, на мандатни период од четири године,  именују се: 

1. Леона Виславски - председник, представник оснивача, 

2. Тања Гатарић - члан, представник оснивача, 

3. Александра Макрин - члан, представник оснивача, 

4. др Радослава Боришев - члан, представник запослених и 

5. Вишња Солдат – члан, представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-30/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности у Надзорном одбору Дома здравља Жабаљ разрешавају се: 

 

1. Мирко Савић - председник, представник оснивача, 

2. Горан Огњеновић - члан, представник оснивача, 

3. Вишња Клепић - члан, представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-36/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013.   године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА ЖАБАЉ 

 

1. 

У састав Надзорног одбора Дома здравља Жабаљ, на мандатни период од четири године,  именују се: 

1. Марија Дудић, председник – представник оснивача, 

2. Золтан Мајорош, члан – представник оснивача и 

3. Васка Томић, члан – представник запослених 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-34/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

Туристичке организације општине Жабаљ 

 

1. 

Дужности у Управном одбору Туристичке организације општине Жабаљ, разрешавају се: 

1. Бојана Блажевић - председник, представник оснивача, 

2. Владимир Балог  - члан, представник оснивача, 

3. Бојан Бојин - члан, представник оснивача, 

4. Драган Новаков - члан, представник организације која се бави пословима туризма 

(представник Удружења спортских риболоваца ''Младост - Јегричка'' - Жабаљ)  и 

5. Бранислав Гаћеша - члан, представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:02-1-40/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

Туристичке организације општине Жабаљ 

 

1. 

У састав Управног одбора Туристичке организације општине Жабаљ, на мандатни период од четири године, 

именују се: 

- Бојана Блажевић - председник, представник оснивача, 

- Владимир Балог  - члан, представник оснивача, 

- Бојан Бојин - члан, представник оснивача, 

- Драган Новаков - члан, представник организације која се бави пословима туризма (представник 

Удружења спортских риболоваца ''Младост - Јегричка'' - Жабаљ)  и 

- Бранислав Гаћеша, члан – представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:02-1-38/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

Туристичке организације општине Жабаљ 

 

1. 

Дужности у Надзорном одбору  Туристичке организације општине Жабаљ, разрешавају се: 

1. Васин Душан - председник, представник оснивача, 

2. Никола Рајин - члан, представник оснивача, 

3. Живко Петковић - члан. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:02-1-44/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници одржаној 21.02.2013. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

Туристичке организације општине Жабаљ 

 

1. 

У састав Надзорног одбора Туристичке организације општине Жабаљ, на мандатни период од четири 

године, именују се: 

- Васин Душан - председник, представник оснивача, 

- Радомир Мијић, члан – представник оснивача и 

- Јелена Илић, члан – представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:02-1-42/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ЖАБАЉ 

 

 

1. 

Дужности у Школском одбору  Основне школе „Милош  Црњански“ – Жабаљ, разрешавају се: 

1. Миодраг Радишић,  из Зрењанина - представник запослених, 

2. Дарко Лугоња, професор физичког васпитања из Жабља - представник запослених, 

3. Снежана Шилић, професор разредне наставе из Жабља - представник запослених, 

4. Драган Новаков, аутоелектричар из Жабља - представник родитеља, 

5. Силвија Илинчић, професор географије из Жабља - представник родитеља, 

6. Ксенија Ћулум, лекар из Жабља - представник родитеља, 

7. Бранислава Макитан - представник локалне самоуправе, 

8. Јован Панић - представник локалне самоуправе и 

9. Симо Васић - представник локалне самоуправе. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-1-48/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

 

 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

За чланове Школског одбора Основне школе „Милош  Црњански“ – Жабаљ, на мандатни период од 

четири године,  именују се: 

1. Дарко Лугоња, професор физичког васпитања из Жабља - представник запослених, 

2. Снежана Шилић, професор разредне наставе из Жабља - представник запослених, 

3. Миодраг Радишић, професор информатике из Зрењанина - представник запослених, 

4. Мирјана Костић, дипломирани економиста из Жабља - представник родитеља, 

5. Драгана Јовичић, хемијски техничар из Жабља - представник родитеља, 

6. Горан Илић, саобраћајни техничар из Жабља - представник родитеља, 

7. Светлана Пецељ, студент из Ђурђева - представник локалне самоуправе, 

8. Драган Новаков, електротехничар из Жабља - представник локалне самоуправе и 

9. Маријана Станковић, кројач - конфекционар моделар из Жабља -представник локалне 

самоуправе. 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 02-1-46/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

 

 

 

 



21.02.2013.                  Службени лист општине Жабаљ              број 3     страна 105 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЧУРУГ 

 

1. 

Дужности у Школском одбору  Основне школе „Ђура Јакшић“ Чуруг, разрешавају се: 

1. Душица Илић, професор хемије из Жабља - представник запослених, 

2. Весна Чупић, професор српског језика из Чуруга - представник запослених, 

3. Јован Ђурагин, дипломирани правник из Чуруга - представник запослених, 

4. Драгослав Јевтић из Чуруга - представник родитеља, 

5. Горан Симетић, пољопривредник из Чуруга - представник родитеља, 

6. Милица Станивук, трговац из Чуруга - представник родитеља, 

7. Мирослав Станимиров - представник локалне самоуправе, 

8. Винко Гвозденац - представник локалне самоуправе и 

9. Драгица Туцаков -представник локалне самоуправе. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-52/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЧУРУГ 

 

1. 

За чланове Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ Чуруг, на мандатни период од четири 

године,  именују се: 

1. Јелица Каначки, васпитач из Чуруга - представник запослених, 

2. Душица Илић, професор хемије из Жабља - представник запослених, 

3. Јелица Мандић, професор разредне наставе из Чуруга - представник запослених, 

4. Драгослав Јевтић, електротехничар електронике из Чуруга - представник родитеља, 

5. Зоран Пињић, машински техничар из Чуруга - представник родитеља, 

6. Недељко Ковачевић, економски техничар из Чуруга - представник родитеља, 

7. Стојан Радановић, економиста из Чуруга - представник локалне самоуправе, 
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8. Јелена Стојанов, студент из Чуруга - представник локалне самоуправе и 

9. Љубомир Станимиров, електротехничар из Чуруга - представник локалне самоуправе. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-50/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЂУРЂЕВО 

 

1. 

Дужности у Школском одбору  Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево  , разрешавају се: 

1. Јоланка Дангубић, наставник хемије из Ђурђева - представник запослених, 

2. Ана Павловић, професор разредне наставе из Ђурђева - представник запослених, 

3. Наташа Холошњај, професор русинског језика из Ђурђева - представник запослених, 

4. Јелена Рагаји, васпитач из Ђурђева - представник родитеља, 

5. Гордана Гутеша, графички техничар из Ђурђева - представник родитеља, 

6. Мирела Рац, медицинска сестра из Ђурђева - представник родитеља, 

7. Душан Марковић - представник локалне самоуправе, 

8. Славица Барањ - представник локалне самоуправе и 

9. Леона Виславски -представник локалне самоуправе. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

Број: 02-1-56/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 
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На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЂУРЂЕВО 

 

1. 

За чланове Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево, на мандатни период 

од четири године,  именују се: 

1. Соња Шанта, дипломирани психолог из Ђурђева - представник запослених, 

2. Александра Ристић, професор енглеског језика из Новог Сада - представник запослених, 

3. Радољуб Петковић, наставник разредне наставе из Новог Сада - представник запослених, 

4. Цвијета Хорњак, ветеринарски техничар из Ђурђева - представник родитеља, 

5. Миљана Шанта, домаћица, из Ђурђева - представник родитеља, 

6. Биљана Нађ, техничар продаје из Ђурђева - представник родитеља, 

7. Мирослав Такач, водоинсталатер из Ђурђева - представник локалне самоуправе, 

8. Миливоје Дангубић, пензионер из Ђурђева - представник локалне самоуправе и 

9. Сандра Барањ, студент из Ђурђева -представник локалне самоуправе. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-54/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ГОСПОЂИНЦИ 

 

1. 

Дужности у Школском одбору  Основне школе „Жарко Зрењанин“ Госпођинци, разрешавају се: 

1. Јелисавета Јовић, наставник разредне наставе из Госпођинаца - представник запослених, 

2. Роса Проле, наставник разредне наставе из Госпођинаца - представник запослених, 

3. Душко Ђурђев, професор музичке културе из Новог Сада - представник запослених, 

4. Радослав Тепић, радник из Госпођинаца - представник родитеља, 

5. Слађана Бошковић, пекар из Госпођинаца - представник родитеља, 

6. Сабина Николић, домаћица из Госпођинаца - представник родитеља, 

7. Јелица Дејановић - представник локалне самоуправе, 
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8. Љубица Степанов - представник локалне самоуправе и 

9. Драгана Дејановић - представник локалне самоуправе. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-60/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој  8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ГОСПОЂИНЦИ 

 

1. 

За чланове Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Госпођинци, на мандатни период од 

четири године,  именују се: 

1. Гордана Љубичић, дипломирани биолог из Ветерника - представник запослених, 

2. Милица Туцаков, професор француског језика и књижевности из Госпођинаца - 

представник запослених, 

3. Тања Тот, професор разредне наставе из Новог Сада - представник запослених, 

4. Марија Чугаљ, геометар из Госпођинаца - представник родитеља, 

5. Далиборка Бајац, економски техничар из Госпођинаца - представник родитеља, 

6. Предраг Видић, машинбравар из Госпођинаца - представник родитеља, 

7. Љубица Степанов, пензионер из Госпођинаца - представник локалне самоуправе, 

8. Марина Лешки, професор енглеског језика из Госпођинаца- представник локалне 

самоуправе и 

9. Драгана Ћулибрк, текстилни техничар из Госпођинаца -представник локалне самоуправе. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 02-1-58/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 
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На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности у Управном одбору Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ, разрешавају се: 

1. Милана Јованкин, васпитач из Жабља – представник запослених, 

2. Сокица Туцаков, васпитач из Госпођинаца – представник запослених, 

3. Александра Виславски, васпитач из Ђурђева – представник запослених, 

4. Драгана Зец, домаћица из Жабља - представник родитеља, 

5. Бранислава Колошњај из Госпођинаца – представник родитеља, 

6. Владимир Пејић, електротехничар из Ђурђева - представник родитеља, 

7. Горан Ракита - представник локалне самоуправе, 

8. Марко Тубић из Жабља - представник локалне самоуправе и 

9. Мирјана Лазор, студент из Ђурђева - представник локалне самоуправе. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-64/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09 и 52/11), Скупштина општине Жабаљ на својој 8. седници 

одржаној 21.02.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ 

 

1. 

За чланове Управног одбора Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ, на мандатни период од 

четири године,  именују се: 

1. Милана Јованкин, васпитач из Жабља - представник запослених, 

2. Марина Будински, васпитач из Ђурђева - представник запослених, 

3. Снежана Танкосић, васпитач из Госпођинаца - представник запослених, 

4. Бранислава Колошњај из Госпођинаца - представник родитеља, 

5. Драгана Зец из Жабља - представник родитеља, 

6. Јасна Михељц из Ђурђева - представник родитеља, 

7. Горан Ракита, саобраћајни техничар из Жабља - представник локалне самоуправе, 
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8. Марко Тубић, аутомеханичар из Жабља - представник локалне самоуправе и 

9. Рената Тегелтија, економски техничар из Госпођинаца - представник локалне самоуправе. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-62/13-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица  с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

 
На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( "Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 53/2010),  

члана 7. Смерница за израду и спровођење плана интегритета ("Сл.гласник РС", бр.80/2010) и члана 70. 

тачка 22. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ бр. 8/2011 и 8/2012), Председник 

општине Жабаљ, дана 21.02.2013. године доноси 

 

О Д Л У К У  

 

I 

Приступа се изради Плана интегритета органа Општине Жабаљ. 

 

II 

Именује се радна група за израду плана интегритета у следећем саставу: 

1. Јадранка Савин, шеф Службе за заједничке стручне послове,  координатор 

2. Милица Миличевић, члан Општинског већа, члан радне групе 

3. Милица Буача Ђурђулов, шеф Службе за општу управу и друштвене делатности, члан радне групе 

4. Светлана Петаков, шеф Службе за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-

комуналне послове, члан радне групе 

5. Снежана Тањевић, шеф Групе за пореско рачуноводство и извештавање, члан радне групе 

6. Сања Нађалин, начелник Општинске управе, лице за нaдзор над израдом плана интегритета. 

Административно – техничке послове за потребе радне групе вршиће Снежана Милаковић, запослена у 

Општинској управи Жабаљ, на радном месту административни послови за органе Општине.  

 

III 

Радна група припрема програм израде плана интегритета, упознаје запослене са циљем, значајем и начином 

израде плана интегриета; врши оцену и процену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса 

у областима функционисања институције, предлаже мере и активности за побољшање интегритета 

институције; упознаје запослене са ризицима нарушења интегритета, оценом изложености и планом 

побољшања. Радна група у израду нацрта плана интегритета може укључити и друге запослене у 

институцији. 

 

IV 

Радна група је дужна  план интегритета израдити и доставити председнику Општине, најкасније до 

31.03.2013. године. 
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V 

Одговорно лице за доношење плана интегритета је  Чедомир Божић, председник Општине Жабаљ.        

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у  „Службеном листу Општине Жабаљ“. 

 

 

Образложење 

 

   На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције( "Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 

53/2010 ) прописана је обавеза да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и 

локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета. Одредбом члана 7. 

Смерница за израду и спровођење плана интегритета (“Сл. Гласник РС”, бр 80/10) прописано је  да 

руководилац институције доноси одлуку о изради и спровођењу плана интегритета и именује координатора, 

чланове радне групе и лице задужено за надзор над израдом плана интегритета. 

План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене изложености 

институције ризицима за настанак и развој корупције, етички и професионално неприхваљивим поступцима 

у циљу одржања и побољшања интегритета институције кроз поједностављење процедура, јачање 

одговорности, контролу дискреционих овлашћења, едукацију, јачање етике, успостављање ефикасног 

система контроле, укидање неефикасне праксе. 

Циљ усвајања плана интегритета је стварање институционалног механизма за спречавање и умањење 

ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, да се побољша 

ефикасност и ефективност рада институције. 

План интегритета институције радна група израђује на основу усвојеног и објављеног нацрта плана 

интегритета којe је Агенција за борбу против корупције израдила са представничким радним групама по 

системима. 

Oдлуку о изради Плана и именовању радне групе доставља се Агенцији за борбу против корупције. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02- 42 /2013-IV 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 
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Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/831-329, факс: 021/831-094 

Е - mail: marijatodorovicso@gmail.com 
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