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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Број: 8 Жабаљ,  16.04.2013. Година 42 Цена овог броја  60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана члана 39. тачка 34. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" бр.8/11 I 8/
12), а у вези са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 10.седници одржаној дана 16.04.2013.године, 
донела је

ОДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ

РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА
2012. ГОДИНУ

Члан 1.
За завршни рачун буџета општине Жабаљ за 2012. годину ангажоваће се екстерни ревизор.

Члан 2.
Екстерни ревизор завршног рачуна буџета општине Жабаљ за 2012. годину изабраће се, по добијеној 
сагласности Државне ревизорске институције, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/2012) из реда овлашћених ревизора који испуњавају услове за обављање послова ревизије у 
складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 3.
Овлашћује се Председник општине, да у складу са Законом о јавним набавкама покрене поступак јавне 
набавке за услугу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Жабаљ за 2012. годину и образује 
Комисију за јавне набавке, која ће спровести поступак набавке у складу са законом. 

Члан 4.
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: 417-4 /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 10. седници, дана 16.04.2013. године, доноси 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ “ ЖАБАЉ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 3/2013) у члану 3. после броја: „45“ ставља се запета и додају речи: „матични број: 
08771464“.

Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5.
Јавно комунално предузеће послује и учествује у правном промету под пословним именом: 
Јавно комунално предузеће „Услуге и одржавање“ Жабаљ
Явне комуналне подприємство „Услуги и отримованє“ Жабель.
Јавно комунално предузеће може у пословању, поред пословног имена из става 1. овог члана, да 

користи и скраћено пословно име:
ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ.
ЯКП „Услуги и отримованє“ Жабель.“

Члан 3.
У члану 13. став 1. речи: „500 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије на дан уплате“ замењују се речима: „55.651,85 динара“.

Члан 4.
У члану 57. став 1. речи:
„а. Љиљана Узелац, председник,
  b. Светлана Петаков, члан,
  c.  Драган Хорват, члан.“, 

замењују се речима:
„1. Љиљана Узелац, ЈМБГ: 2805982805053, председник,
  2. Светлана Петаков, ЈМБГ: 2110975805082, члан,
  3. Драган Хорват, ЈМБГ: 2012977300504, члан.“

Члан 5.
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: 02-90 /2013-I
 ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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др Драган Злоколица с.р.
На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Сл. гласник РС“, 

бр.119/2012), Закључка Владе Републике Србије, број 43-1688/2013 од 28.02.2013. године, члана 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. тачка 34. Статута општине Жабаљ („Сл. лист општине Жабаљ“, бр. 8/2011 и 8/2012),  Скупштина 
општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној  дана 16.04.2013. године,  донела је 

ОДЛУКУ 
  O   ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ  О  УСЛОВНОМ  ОТПИСУ  КАМАТА

  И  МИРОВАЊУ  ПОРЕСКОГ  ДУГА

Члан 1.
У Одлуци о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени лист општине Жабаљ“, 

бр. 3/2013) члан 5. мења се и глaси: 

„Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање 
почев од 1. новембра 2012. године плати најкасније до 31. марта 2013. године. 

Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга дужан је да од 1. априла 2013. 
године редовно плаћа текуће обавезе.“

Члан 2.
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: 436-11/2013-I

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност на  Статут ЈКП "Водовод општине Жабаљ" Жабаљ који је усвојен на 5. седници  Управног 
одбора предузећа дана 06.03.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 Број: 022-43/2013-I
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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др Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10.  седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност на  Статут ЈКП "Чистоћа" Жабаљ који је усвојен на 2. седници  Управног одбора 
предузећа дана 07.03.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-42/2013-I
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10.  седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну 
изградњу и становање „Развој“ Жабаљ који је усвојен на  седници  Управног одбора предузећа дана 
25.03.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 Број: 022-52/2013-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 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 11. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност  на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Услуге 
и одржавање“ која је усвојена на седници привременог Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Услуге и одржавање“  одржаној дана  10.04.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-95/2013-I

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност   на  Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој пољопривреде општине 
Жабаљ која је усвојена на 5. седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ 
одржаној дана 04.04.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 Број: 02-80/2013-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 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност  на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Жабаљ која је усвојена на 7. 
седници Савета Месне заједнице Жабаљ одржаној  дана 29.03.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 Број: 02-79/2013-I
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10.  седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност  на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Чуруг која је усвојена на 11. 
седници Савета Месне заједнице Чуруг одржаној  дана 01.04.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 Број: 02-77/2013-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 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10.  седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност  на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Ђурђево која је усвојена на 
15. седници Савета Месне заједнице Ђурђево одржаној  дана 29.03.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-78/2013-I
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност  на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Госпођинци која је усвојена 
на 15. седници Савета Месне заједнице Госпођинци одржаној  дана 29.03.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-81/2013-I
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 
8. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 13/
08 и 5/09)  и члана 39. тачка 5. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/11 и 8/12), 
уз мишљење Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 401-00-00169/13-01 од 
27.03.2013. Скупштина општине Жабаљ, на 10. седници дана 16.04.2013. године, доноси:

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Општине Жабаљ за 2013. годину. 
 
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 5.000.000,00 динара, оствариће се по 
Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Жабаљ.

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма, у складу са  обавезама локалне самоуправе утврђеним 
законима из области заштите животне средине, користиће се наменски за финансирање: 
3.1.- подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката;
3.2.- програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг);
3.3.- програма заштите и развоја заштићених природних добара;
3.4.- научноистраживачких програма и пројеката;
3.5.- едукације и јачања свести о потреби заштите животне средине;
3.6.- информисања и објављивање података о стању животне средине;
3.7.- трошкова реализације програма; 
3.8- других активности од значаја за заштиту животне средине.

3.1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти 2.500.000,00 динара

Планира се реализација пројеката и програма који се односе на:
- очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на територији Општине Жабаљ,
- израду катастра зеленила на територији Општине Жабаљ,
- стварање предуслова за израду ЛЕАП-а,
- мере заштите животне средине које се предузимају ради спречавања угрожавања животне   средине и 
здравља људи и у ванредним ситуацијама,
-  суфинансирање невладиних организација;
- друге подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијoм се реализацијом укаже   потреба.

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из закона и у 
сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине.

3.2.  Програми и пројекти  праћења стања животне средине (мониторинг)  100.000,00 динара

Планира се реализација законом утврђених обавеза локалне самоуправе у области мониторинга, као и других 
програма и пројеката праћења стања животне средине:
- праћење квалитета ваздуха,
- праћење и прогноза аерополена,
- праћење нивоа комуналне буке,



16.04.2013.                  Службени лист општине Жабаљ              број 8 страна 9

- мерења у ванредним ситуацијама.

За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори са овлашћеним стручним и научним 
организацијама и установама, а у складу са прописима.

3.3. Програми заштите и развоја заштићених природних добара 2.000.000,00 динара

Заштићена подручја у Општини Жабаљ су: Јегричка, Мртва Тиса и Хумка на потесу Ливаде.

У 2013. години ће се разматрати планови управљања заштићеним подручјем и финансирати или 
суфинансирати реализација приоритетних програмских активности, а на основу конкретних пројеката и 
програма понуђених од стране управљача  или корисника заштићеног подручја.

3.4. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине                                                    
100.000,00 динара

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, Служба 
за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено- комуналне послове ће, самостално или 
у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, 
скуповима, манифестацијама, акцијама из области заштите и унапређења животне средине и обележавању 
значајних датума и догађаја, као што су:
- сајмови заштите животне средине,
- Дани Јегричке,
- Дан планете Земље,
- Светски дан заштите животне средине,
- Дани без аутомобила,
- други значајни датуми, догађаји, манифестације и акције,
- oбразовне и друге активности које доприносе јачању свести о потреби заштите животне средине.

3.5.    Друге активности од значаја за заштиту животне средине 300.000,00 динара

- измирење доспелих обавеза из претходне године;
- обезбеђење суфинансирања за учешће на  међународним и домаћим конкурсима из области заштите 
животне средине;
- извршење решења надлежних инспекцијских служби и других надлежних органа;
- набавка потребних материјала и опреме неопходне за спречавање или отклањање последица које утичу на 
заштиту животне средине.

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу расходи 
ће се остваривати по приоритетима које утврди Председник општине Жабаљ и то: обавезе утврђене законом 
и раније преузете уговорне обавезе.
У циљу рационалног коришћења финансијских средстава, Решењем Председника општине Жабаљ у тачки 
3., могу се вршити промене у  намени финансијских средстава.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ неутрошених, наменских средстава 
пренетих из претходне године и за износ донација и прихода из других извора, која ће се користити у складу 
са овим програмом.

6. Управа прати и надзире наменско коришћење средстава Фонда и извршавање уговорних права и обавеза 
корисника средстава.
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7. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:501-23/2013-I

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност на  на  Програм рада и финансијски план Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ 
за 2013. годину, који је усвојен на 4. седници  Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине 
Жабаљ одржаној дана 18.03.2013.године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:022-44/2013-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 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност на  I измену Програма пословања  Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну 
привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ за 2013. годину која је усвојена на седници 
Управног одбора  ЈП „Развоја“ одржаној дана 25.03.2013. године.
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2.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:022-51/2013-I

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“  
за 2013. годину који је усвојен на седници привременог Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Услуге и одржавање“  одржаној дана  10.04.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:02-97/2013-I

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција буџета општине Жабаљ за 2013. годину 
Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“  који је усвојен на седници привременог Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа  „Услуге и одржавање“  одржаној дана  10.04.2013. године.
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2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:02-94/2013-I
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност  на Одлуку о ценама комуналних услуга Јавног комуналног предузећа „Услуге и 
одржавање“  за 2013. годину који је усвојен на седници привременог Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа  „Услуге и одржавање“  одржаној дана  10.04.2013. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:02-96/2013-I
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 28. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/
2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р  Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност „Удружењу спорта за све општине Жабаљ“ за коришћење имена општине Жабаљ у називу 
спортског удружења, односно  да пуно и скраћено име „Удружења спорта за све општине Жабаљ“  може 
садржати  речи: „ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“.
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2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-82/2013-I
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 28. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/
2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној дана 16.04.2013. године донела је

Р  Е Ш Е Њ Е

1.
Даје се сагласност Удружењу „Волим Жабаљ“ за коришћење имена општине у називу удружења, односно  
да пуно и скраћено име удружења „Волим Жабаљ“  може садржати  реч: „ЖАБАЉ“.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-83 /2013-I
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
др Драган Злоколица с.р.

На основу  члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' бр. 8/11 и 8/12), 
Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној 16.04.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ОНБ ''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ

1. 
Дубравка Дудић, професор српског језика и књижевности из Жабља, именује се за директора Општинске 
народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, на мандатни период од четири године.
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2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-45/13-I ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 12. став 3., члана 13. став 2.  и члана 16. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ број 119/12) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист 
општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 10. седници одржаној 16.04.2013.  
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

ЈКП „ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ ЖАБАЉ

1.
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Водовод општине Жабаљ,  Жабаљ, матични број 08688613, 
на мандатни период од четири године, именују се:

1. Ђокица Добановачки, ЈМБГ 8888888888888 председник – представник локалне самоуправе,
2. Новак Павловић, ЈМБГ   8888888888888 члан – представник локалне самоуправе,
3. Бојан Загорац ЈМБГ 8888888888888 члан - представник запослених.

2.
Даном доношења овог решења,  престаје мандат председнику, заменику председника и члановима Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа Водовод општине Жабаљ, Жабаљ именованим решењима Скупштине 
општине Жабаљ објављеним у „Службеном листу општине Жабаљ“ број 2/09, 11/11 и 15/12, а који су у 
складу са чланом 66. став 2. Закона  од дана ступања на снагу истог, обављали послове Надзорног одбора. 

3. 
Ово решење, без јединствених матичних бројева грађана за лица из тачке 1.,  објавити у „Службеном листу 
општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-1-70/13-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 10. седници одржаној 16.04.2013.године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

1.
Дужности члана Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ, разрешава се Светлана 
Шанта. 

2. 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:02-1-74/13-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 10. седници одржаној 16.04.2013. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

1.
За члана Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ, на период до истека мандата 
Надзорног одбора, именује се Тоња Бороја.

2. 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:02-1-72/13-I ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др Драган Злоколица с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 8.став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/
2009, 53/2010 и 101/2011) и на основу члана 73. тачка 13. Статута општине Жабаљ („Службени гласник РС“ 
број  8/2011 и 8/2012) Општинско веће  на својој 34.седници одржаној дана 12.02.2013. доноси:

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА

ПУТЕВИМА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

1.
Образује се Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Жабаљ (у даљем тексту: 
Савет).

2.
Савет има председника, заменика председника, осам чланова и једног придруженог члана.

У Савет се именују:
1. Чедомир Божић, Председник општине Жабаљ
2. Јово Баварчић, Заменик Председника општине Жабаљ
3. Саша Сивчевић, командир Полицијске испоставе Жабаљ
4. Рајко Савановић, заменик вође саобраћајног сектора
5. Душан Благојевић, директор Дома здравља Жабаљ
6. Милош Шовљански, директор ЈП „Развој“ Жабаљ
7. Димитрије Марјанов, стручно-технички послови из области јавних путева и друмског саобраћаја
8. Золтан Такарић, судија Прекршајног суда, одељење у Жабљу
9. Ненад Миловац, инспектор за друмски саобраћај и путеве.

За придруженог члана, без права гласа,  именује се Горан Ракита из Жабља. 

Послове секретара Савета обавља Јадранка Савин.

3.
Савет се именује на период од 4 (четири) године.

4.
Задатак Савета је да:

- Остварује сарадњу са органима и организацијама из области безбедности саобраћаја и усклађује 
послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Жабаљ

- Иницира и прати превентивне и друге активности у области безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Жабаљ

- Учествује у изради стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Жабаљ

- Извештава Општинско веће о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 
Жабаљ

- Покреће иницијативе за унапређење саобраћајног васпитања  и образовања, превентивно – 
промотивне активности, техничко опремање једница саобраћајне полиције које контролишу и 
регулишу саобраћај на путевима на територији општине Жабаљ, усмерава и прати реализацију 
утврђених програма и информише јавност

- Предлаже Општинском већу програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Жабаљ.



16.04.2013.                  Службени лист општине Жабаљ              број 8 страна 17

5.
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-  100   /13-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Чедомир Божић с.р.

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 ПОМОЋИ У ХРАНИ

 НАМЕЊЕНИХ ЕКОНОМСКИ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ 
ИЗБЕГЛИЦАМА, БИВШИМ ИЗБЕГЛИЦАМА И  ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

1.
Образује се комисија за избор корисника помоћи у храни  намењених економски најугроженијим 
избеглицама, бившим избеглицама и  интерно расељеним лицима са територије општине Жабаљ ( у даљем 
тексту Комисија).

2.
У Комисију се именују:

1. Милица Миличевић, члан Општинског већа, председник Комисије
2. Милица Виславски, заменик Председника Скупштине општине, заменик Председника Комисије, 
3. Милица Буача-Ђурђулов, шеф Службе за друштвене делатности и општу управу, члан
4. Драгана Цвејић, дипл.правник запослен у Центру за социјални рад „Солидарност“, члан
5. Драгица Стојшић, представник Црвеног крста, члан
6. Бранко Шпирић, повереник за избеглице, члан
7. Предраг Топић, запослен у Општинској управи, члан

Секретар Комисије: Горјана Тргић, шеф Службе за заједничке стручне послове.

3.
Комисија се обавезује да : 

- направи анализу потреба најугроженијих  избеглица, бивших избеглица и  интерно расељених лица,
- на основу те анализе,  до дана 26.04.2013. године, достави потребе Комесаријату за избеглице и 

миграције, за сваку категорију лица посебно, 
- информише потенцијалне кориснике помоћи, 
- изврши расподелу пакета хране најугроженијим избеглицама, бившим избеглицама (ако буде 

могућности) и  интерно расељеним лицима и
- достави правдање Комесаријату за избеглице са списковима корисника, бројевима личних 

докумената и  местом боравишта овереним од повереника.
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4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:02-98/13-IV
Дана: 15.04.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА
На  основу члана 2. Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник Републике 

Србије“ бр. 48/91, 66/91, 44/98, 44/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005 ,81/2005 и  83/2005) и члана 23. 
став 2. Одлуке о организацији Општинске управе („Сл. лист Општине Жабаљ“ бр. 3/2010 и 3/2011), а у вези 
са чланом 8. Правилника о звањима и занимањима у Општинској управи Жабаљ број 112-38/2006-III  од 
27.12.2006. године, 112-49/2007- III  од 12.11.2007. године и  112-30/2009-III  од 07.04.2009. године, начелник 
Општинске управе,  дана   11.03.2013. године, доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о   распоређивању и звању  запосленог

Горјана Тргић, запослена на неодређено време у Општинској управи Жабаљ,  на радном месту шеф 
Групе за имовинско-правне и стамбено-комуналне послове у Служби за урбанизам, заштиту животне 
средине, имовинске и стамбено-комуналне послове, распоређује се  на радно место шеф Службе за 
заједничке стручне послове почев од дана  11.03.2013. године и утврђује јој се звање самостални стручни 
сарадник.
               Распоређивање по овом Решењу траје до истека мандата Јадранке Савин на функцији секретара 
Општинског већа, на коју је постављена на мандатни период од 4 године почев од 11.03.2013.године.
               По истеку рока привременог распоређивања, запослена се има вратити на радно место шеф Групе 
за имовинско-правне и стамбено-комуналне послове у Служби за урбанизам, заштиту животне средине, 
имовинске и стамбено-комуналне послове.

Коефицијент за обрачун и исплате плате запослене утврдиће се посебним решењем.

О б р а з л о ж е њ е

Због потребе службе да се попуни радно место шеф Службе за заједничке стручне послове, јер је 
досадашњи шеф Службе постављен за секретара Општинског већа на мандатни период од 4 године, почев 
од 11.03.2013. године, а на основу члана 14. Закона о радним односима у државним органима,  начелник 
Општинске управе је извршио распоређивање. 

Члан  66.  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 
управи Жабаљ број 02-77/2010-III од дана 06.05.2010. године, 02-272/2010-III од дана 24.12.2010. године, 02-
102/2011-III од дана 12.04.2011.године , 02-139/11-III од 29.06.2011.године , 02-183/2012- III од 28.06.2012. 
године, 02-247/2012- III од 29.08.2012. године и 02-15/2013- III од 30.01.2013. године (у даљем тексту: 
Правилник), за  радно место шеф Службе за заједничке стручне послове, утврђује следеће услове: висока 
стручна спрема (VII/1степен) завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Увидом у персоналну евиденцију утврђено је да запослена испуњава услове предвиђене чланом  66. 
Правилника. 
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На основу члана 3. тачка 1. алинеје 1. Правилника о звањима и занимањима у Општинској управи 
Жабаљ (број: 112-38/2006-III од 27.12.2006. године, 112-49/2007-III од 12.11.2007. године и 112-39/2009-III 
од 07.04.2009. године) запосленој се утврђује звање самостални стручни сарадник.

Имајући у виду горе изнето, начелник Општинске управе је извршио распоређивање у складу са 
степеном и врстом стручне спреме запосленог, а према потребама процеса рада Општинске управе Жабаљ.

Посебним решењем ће се утврдити коефицијент за обрачун и исплату плате запосленог у складу са 
Решењем о коефицијентима за обрачун и исплату плата постављених лица и запослених у органима општине 
Жабаљ (Посл. бр. 121-3/2012-IV од 08.03.2012. године и 121-47/2012 – IV од 29.10.2012. године).

На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења запослени има право да поднесе  приговор, начелнику Општинске управе, у 

року од осам дана од дана пријема истог.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА

        Број:112- 1-10 /13-III-03 Начелник Општинске управе
дипл. правник Сања Нађалин с.р.

САДРЖАЈ

р.б. Назив акта страна
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна општине 
Жабаљ за 2012. годину

1

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ

2

3. Одлука о измени Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга 3
4. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Водовод 

општине Жабаљ“ Жабаљ
3

5. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ 4
6. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за грађевинско земљиште, 

путну привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ
4

7. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Услуге и 
одржавање“  Жабаљ

5

8. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој 
пољопривреде општине Жабаљ

5

9. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута МЗ Жабаљ 6
10. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута МЗ Чуруг 6
11. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута МЗ Ђурђево 7
12. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута МЗ 

Госпођинци
7

13. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 8
14. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Фонда за развој 

пољопривреде општине Жабаљ за 2013. годину
10

15. Решење о давању сагласности на I измену Програма пословања ЈП „Развој“ Жабаљ за 
2013. годину

10

16. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Услуге и 
одржавање“ Жабаљ за 2013. годину

11

17. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција општине 
Жабаљ за 2013. годину ЈКП „Услуге и одржавање“

11

18. Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга ЈКП „Услуге и 
одржавање“ Жабаљ за 2013. годину

12

19. Решење о давању сагласности „Удружењу спорта за све општине Жабаљ“ за коришћење 
имена општине Жабаљ у називу спортског удружења

12

20. Решење о давању сагласности Удружењу „Волим Жабаљ“ за коришћење имена Жабаљ у 
називу удружења

13

21. Решење о именовању директора ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ 13
22. Решење о именовању Надзорног одбора ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ 14
23. Решење о разрешењу Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ 15
24. Решење о именовању Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ 15

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
25. Решење о именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима територије 

општине Жабаљ
16

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
26. Решење о образовању Комисије за избор корисника помоћи у храни намењених 

економски најугроженијим избеглицама, бившим избеглицама и интерно расељеним 
лицима

17

ОПШТИНСКА УПРАВА
27. Решење о одређивању службеног лица овлашћеног за поступање по захтевима за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја
18



16.04.2013.                  Службени лист општине Жабаљ              број 8 страна 20

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


