
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Број: 6 Жабаљ,  22.03.2013. Година 42 Цена овог броја  60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07), 
члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), 
Председник општине Жабаљ доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНИХ 
ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ 

ЛИЦА КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

1.
Образује се Комисија за избор корисника средстава помоћ намењених економском оснаживању кроз 
доходовне активности интерно расељених лица који имају боравиште на територији општине Жабаљ (у 
даљем тексту: Комисија).

2.

У Комисију се именују:
1. Милица Миличевић, члан Општинског већа, председник Комисије
2. Госпава Станчевић, шеф Групе за еконимски развој и европске интеграције, заменик председника
3. Ивана Мирковић, запослена у Општинској управи на пословима локалне, регионалне и међународне   
    сарадње, члан
4. Предраг Топић, запослен у Општинској управи на пословима бирачког списка, члан
5. Бранко Шпирић, повереник за избеглице, члан

Секретар Комисије: Милица Буача-Ђурђулов

3.
Комисија се обавезује да донесе Правилник о условима и критеријумима, поступку и начину рада Комисије 
који мора да садржи елементе из чланова 4. до 6. Уговора о сарадњи закљученог између Комесаријата за 
избеглице Републике Србије и Општине Жабаљ дана 24.10.2012.године (пословни број 404-172/2012-IV). 



4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-56/13-IV
Дана: 22.03.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07), 
члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), 
Председник општине Жабаљ доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПОМОЋИ  НАМЕЊЕНИХ 
ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ ИЗБЕГЛИЦА КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ/ПРЕБИВАЛИШТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

1.
Образује се Комисија за избор корисника средстава помоћ намењених економском оснаживању избеглица 
који имају боравиште/пребивалиште на територији општине Жабаљ кроз доходовне активности (у даљем 
тексту Комисја).

2.
У Комисију се именују:
1. Милица Миличевић, члан Општинског већа, председник Комисије
2. Госпава Станчевић, шеф Групе за еконимски развој и европске интеграције, заменик председника
3. Ивана Мирковић, запослена у Општинској управи на пословима локалне, регионалне и међународне 
    сарадње, члан
4. Предраг Топић, запослен у Општинској управи на пословима бирачког списка, члан
5. Бранко Шпирић, повереник за избеглице, члан

Секретар Комисије: Милица Буача-Ђурђулов

3.
Комисија се обавезује да донесе Правилник о условима и критеријумима, поступку и начину рада Комисије 
који мора да садржи елементе из чланова 4. до 6. Уговора о сарадњи закљученог између Комесаријата за 
избеглице Републике Србије и Општине Жабаљ дана 24.10.2012.године (пословни број 404-173/2012-IV). 

4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-57/13-IV
Дана: 22.03.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.



На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07), 
члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), 
Председник општине Жабаљ доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА  ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА 

ЖИВОТА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1.
Образује се Комисија за избор корисника помоћи за  побољшање услова живота набавком грађевинског 
материјала.

2.
У Комисију се именују:
1. Милица Миличевић, члан Општинског већа, председник Комисије
2. Дарко Драпшин, Шеф Службе за помоћно-техничке послове у Општинској управи
3. Весна Милетић, грађевински инспектор у Општинској управи, члан
4. Предраг Топић, запослен у Општинској управи на пословима бирачког списка, члан
5. Бранко Шпирић, повереник за избеглице, члан

Секретар Комисије: Милица Буача-Ђурђулов

3.
Комисија се обавезује да донесе Правилник о условима и критеријумима, поступку и начину рада Комисије 
који мора да садржи елементе из чланова 4. до 6. Уговора о сарадњи закљученог између Комесаријата за 
избеглице Републике Србије и Општине Жабаљ дана 24.10.2012.године (пословни број 404-171/2012-IV). 

4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-58/13-IV
Дана: 22.03.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.



МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 Савет МЗ Чуруг је на својој 9. седници одржаној дана 18.03.2013. године донео следећу : 

ОДЛУКУ
О АМБЛЕМУ – ГРБУ МЗ ЧУРУГ 

Савет МЗ Чуруг једногласно подржава коначно решење грба Чуруга који је урадио аутор Слободан 
Стојановић кога је Савет МЗ Чуруг именовао а све уз консултације са професором Браниславом 
Добановачким.

Прихватају се предложена решења од стране Слободана Стојановића за све варијанте грба 
(велики грб Чуруга, мали грб Чуруга или основни, грб за печат МЗ Чуруг, грб за беџ, линеарни грб за 

вез, грб за ленту).
Усвајају се објашњења великог грба 6 слика са детаљним описима.
Прихвата се грб за израду новог печата МЗ Чуруг и друге потребе МЗ Чуруг, који ће регулисати 

елаборат.
Амблем – грб Чуруга је штит и хералдичке фигуре у њему: Чурушка црква, година оснивања Чуруга, 

липе, Тиса.
Основни грб прате: чувари грба – шајкаши из 1780. и 1852. године са копљима на којима су заставе 

Србије и старе Српске Војводине, са ветрењачом, класјем жита и лентом са натписом „Чуруг“ на зеленој 
подлози.   

Аутор решења грба Слободан Стојановић се одриче хонорара и накнада за израду решења грба 
Чуруга у корист МЗ Чуруг, али не одобрава да се ауторско право грба Чуруга користи без одобрења МЗ 
Чуруг и аутора.

Грб Чуруга, МЗ Чуруг ће моћи да користи за своје потребе: израда печата, лого (ознака) на дописима, 
обавештењима и другим документима МЗ Чуруг, грб за заставу, за израду беџева и слично. Месна 
заједница Чуруг има искључиво право да одобри коришћење грба Чуруга спортским клубовима, 
удружењима, предузећима на територији Чуруга и другим установама у Чуругу али искључиво уз 
сагласност МЗ Чуруг.   

По објављивању грба и елабората грба са овом одлуком у „Сл. листу општине Жабаљ“ грб се 
званично може употребљавати, након чега  може се приступити изради грба са једним или више начина 
и техника ( штампа на папиру, бакрорез, ливење у бронзи или гипсу, линорез и друго).

Тражити од општине Жабаљ да нам помогне приликом израде (ливења) грба.
Задужује се комисија за израду грба да припреми промоцију грба са свим могућим решењима и 

презентује га у оквиру Чурушке славе „Спасовдан“.
  

Месна заједница Чуруг
Број: 42/2013
Датум: 19.03.2013. 

Председник Савета МЗ Чуруг 
Стјепановић Весна с.р.















САДРЖАЈ

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

р.б. Назив акта страна
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

1. Решење о образовању Комисије за избор корисника средстава помоћи намењених 
економском оснаживању кроз доходовне активности интерно расељених лица која имају 
боравиште на територији општине Жабаљ

1

2. Решење о образовању Комисије за избор корисника средстава помоћи намењених 
економском оснаживању избеглица која имају боравиште/пребивалиште на територији 
општине Жабаљ кроз доходовне активности 

2

3. Решење о образовању Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова 
живота набавком грађевинског материјала

3

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
4. Одлука о амблему - грбу Месне заједнице Чуруг 4


