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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 46 Жабаљ, 30.11.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 76. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

15/2016), члана 39. став 1. тачка 34. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 8/2011 

и 8/2012), а у вези са чланом 2. тачка 8. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник Републике Србије“ 

број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 

др.закон и 103/2015) и чл. 524. и 525. Закона о привредним друштвима  (“Службени гласник Републике 

Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), Скупштина општине Жабаљ, на 8. седници 

одржаној дана 30.11.2016. године, донела је            

 

ОДЛУКУ  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

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

ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

       Покреће се поступак ликвидације Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну привреду, 

комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ ( у даљем тексту: Јавно предузеће), основаног ради 

обављања послова од општег интереса (претежна делатност: рушење објеката), уписаног у Регистар 

привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број: 08632944,  ПИБ: 100646694, са 

пословним бројем рачуна у Трезору: 840-581641-41  код Филијале управе за трезор Нови Сад, експозитура 

Темерин.  

Члан 2. 

      Јавно предузеће је основано Одлуком о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну 

привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ и уписано у Регистар привредних субјеката код 

Агенције за привредне регистре, под бројем БД: 89841/2005 од 07.10.2005.године са уписаном променом 

седишта и пуног пословног имена Решењем број БД: 184406/2009 од 24.11.2009. године. 

      Оснивач Јавног предузећа је Општина Жабаљ, Жабаљ, улица Николе Тесле, број 45, матични број 

08157111. 

     Права, обавезе, одговорности и имовину Јавног предузећа коју чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга имовинска права, 

преузеће Општина Жабаљ. 

       Документацију насталу у раду Јавног предузећа, а која представља архивску грађу, преузеће Општина 

Жабаљ на даљу надлежност, у складу са законом.                                                                                               

      Констатује се да су испуњени сви законом предвиђени услови за покретање поступка ликвидације Јавног 

предузећа. 

Члан 3. 

      Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне 

регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације. 

Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет страници регистра 

привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа. 
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Члан 4. 

       За ликвидационог управника Јавног предузећа именује се Милош Шовљански  из  Ђурђева,  Лазе 

Костића 13, ЈМБГ: 1201954800082. 

     Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом Председник Општине у складу са 

Статутом општине Жабаљ. 

Члан 5. 

       Од дана регистрације ове Одлуке Јавно предузеће не може предузимати нове послове, већ само послове 

везане за спровођење ликвидације који обухватају: уновчење имовине, наплату потраживања, исплату 

поверилаца и друге нужне послове.  

     Ликвидациони управник заступа Јавно предузеће у ликвидацији и одговоран је за законитост пословања 

Јавног предузећа у ликвидацији. 

Ликвидациони управник може предузимати следеће активности: 

1. Вршити радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације; 

2. Предузимати радње потребне за спровођење ликвидације, као што су уновчење имовине, исплата 

поверилаца и наплата потраживања; 

3. Вршити друге послове неопходне ради спровођења ликвидације Јавног предузећа. 

                                                                                     

Члан 6. 

      Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавном предузећу, најкасније у року од 90 

дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације код Агенције за привредне регистре. 

      Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано обавештење о покретању 

ликвидације Јавног предузећа најкасније, у року од 15 дана од дана почетка ликвидације.  

     Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не пријаве најкасније у року 

од 30 дана од  последњег дана  објављивања огласа о ликвидацији. 

      Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним судом у року од 15 

дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом року о томе писаним путем не 

обавести Јавно предузеће то потраживање се сматра преклудираним. 

 

Члан 7. 

           Пријаве потраживања достављати на адресу седишта Јавног предузећа, у Жабљу,  улица Николе Тесле 

број 31. 

Члан 8. 

     Позивају се дужници Јавног предузећа да измире своје обавезе према Јавном предузећу. 

                                                     

Члан 9. 

      Ликвидациони управник Јавног предузећа ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове 

Одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре уз регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације 

и ову Одлуку, ради регистрације ликвидације Јавног предузећа у Регистру. 

                                                       

Члан 10. 

       Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони 

биланс као ванредни финансијски извештај у складу са прописима којима се уређују рачуноводство и 

ревизија, а након доношења одлуке Скупштине општине о усвајању истог предузети потребне радње за 

регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом о регистрацији. 

                                                         

Члан 11. 

     Општина Жабаљ преузеће обавезу испуњења пријављених потраживања, а која из наплаћених прихода у 

току поступка не буду довољна за измирење тих потраживања, као и обавезу плаћања свих трошкова који 

настану у поступку ликвидације. 

Члан 12. 

      Брисање Јавног предузећа из Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре извршиће 

се по окончању поступка ликвидације. 

Члан 13. 

    Ступањем на снагу ове одлуке, сви започети, а незавршени послови преносе се са Јавног предузећа на 

Општину Жабаљ и ЈКП „ Чистоћа“ Жабаљ.  



   30.11.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 46                      страна 3 

 
     Ступањем на снагу ове одлуке престају права заступања Јавног предузећа досадашњем заступнику Јавног 

предузећа.  

Члан 14. 

      Ступањем  на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште, путну привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ.  Ступањем на снагу ове 

Одлуке престају да важе сва општа и појединачна акта  Јавног предузећа. 

     Ступањем на снагу ове одлуке престаје мандат директору и Надзорном одбору о чему ће надлежна 

комисија Скупштине општине донети посебна решења.  

 

Члан 15. 

Председник општине ће у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донети акт из члана 4. 

став 2. ове одлуке. 

.   Члан 16. 

      Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 023-69/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу члана 39. тачка 7. и члана 94. став 1.  Статута општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине на 8. седници, дана 30.11.2016. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организацији Општинске управе („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2010 , 3/2011 и 

9/2015 ) у члану 7. тачке 1. и 2. мењају се и гласе:  

„1. Служба за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне 

послове и саобраћај;  

  2. Служба за привреду;“.  

 

Члан 2. 

У члану 7. после става 1. додаје се нови став 2 , који гласи: 

„У Општинској управи као посебна организациона јединица образује се Кабинет председника 

општине.“ 

 

                                                                           Члан 3. 

Члан 9. мења се и гласи:  

„Члан 9. 

Служба за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне послове и 

саобраћај обавља следеће послове:  

 спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, 

пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно 

прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које 

издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских 

услова, грађевинске и употребне дозволе из њене надлежности, као и обезбеђење услова за 

прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту;   
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 непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области урбанистичког планирања, 

изградње објеката, грађевинског земљишта; стратешке процене о утицају планова на животну 

средину; коришћења и располагањa непокретностима у државној својини на којима Општина има 

право коришћења, експропријације, денационализације, реституције, концесије, стављања хипотеке 

на  

 непокретностима на којима Општина има право коришћења, установљавања службености и друге 

прописе који се односе на имовинско-правне послове Општине; становања; саобраћаја и путева; 

 припрема нацрте општих аката које доноси Скупштина општина, а који се односе на просторни план 

општине; урбанистичке планове; грађевинско земљиште; постављање мањих монтажних објеката на 

јавним површинама; давање у закуп непокретности у државној својини (изузев пољопривредног 

земљишта); вршење и поверавање комуналних делатности; оснивање јавних предузећа за обављање 

комуналних делатности; оснивање фондова и агенција из области за које је надлежна Служба; 

послове у вези са управљањем грађевинским земљиштем, изградњу и одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре, изградње и одржавања јавних путева; припрема нацрте општих аката којима се 

уређују општински путеви, линијски саобраћај и ауто-такси превоз; утврђивање и промене  назива 

улица и тргова у насељеним местима Општине; држање и заштитa домаћих животиња; заштиту од 

елементарних и других већих непогода и уређивање других послова за које је надлежна Служба;  

 припрема појединачне акте из наведених области, као и појединачне акте у поступцима прибављања 

и отуђења  непокретности у државној својини са правом коришћења Општине, стављања хипотеке на 

непокретностима и врши стручне и административне послове у вези са продајом и давањем у закуп 

станова у државној својини;  

 обавља стручне и административне послове за Комисију за планове; 

 обавља стручне и административне послове за Комисију за спровођење поступка отуђења и давања у 

закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине   

 доноси појединачне акте из своје надлежности; 

 обавља послове који се односе на идентификацију, управљање и коришћење непокретности у 

државној својини на којима Општина има право коришћења;  

 учествује у поступцима експропријације, административног преноса, денационализације, повраћаја 

земљишта и задружне имовине; 

 обавља послове који се односе на спровођење концесије; 

 води евиденцију планске документације; 

 води евиденцију непокретности у државној својини на којима Општина има право коришћења; 

 води евиденцију улица и тргова у насељеним местима у Општини; 

 води евиденцију о саобраћајној сигнализацији на јавним паркиралиштима, 

 води регистар станова за социјално становање; 

 учествује у изради и имплементацији стратешких и планских докумената из облати урбанизма и 

становања: просторног плана Општине, урбанистичких планова; Стратегије развоја општине; 

локалне стамбене стратегије;  локалног плана управљања отпадом; програма социјалног становања и 

других; 

 доноси појединачне акте у вези са израдом стратешке процене утицаја на животну средину 

просторних и урбанистичких планова;  

 обавља послове који се односе на планирање, развој и организацију саобраћаја, режим и безбедност 

саобраћаја, праћење стања изградње, одржавања, коришћења и заштите путева у надлежности 

Општине;  

 учествује у припреми и изради програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре,  

 обавља послове у вези са превозом путника у друмском саобраћају;  

 обавља поверене послове из закона којим се уређује питања енергетике и учествује у изради 

програма за коришћење енергије и других нормативних аката;  

 учествује у изради планова одбране од поплава у складу са општим плановима одбране од 

унутрашњих вода и опретивним плановима одбране од поплава;  

 учествује у раду кризног штаба за одбрану од поплава;  

 учествује у изради општих аката  којима се уређују питања заштите од елементарних и других већих 

непогода;  
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 обавља стручне и административне послове за комисију за утврђивање штете од елементарних и 

других већих непогода;  

 учествује у припреми документације за пројекте од општег интереса када Општина конкурише за 

средства националног инвестициног плана, код републичких и покрајинских органа и фондова, 

банака и других финансијских организација;  

 учествује у припреми документације за спровођење јавних набавки органа Општине;  

 обавља стручне, административне и техничке послове у вези са радовима на инвестиционом 

одржавању објеката које користи Општинска управа;  

 остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима у обављању послова из 

своје надлежности и доставља им потребне информације и извештаје; 

 непосредно спроводи прописе из области заштите животне средине (процене утицаја пројеката на 

животну средину, заштите вода, ваздуха, заштите од буке, заштите природе, заштите од 

нејонизујућег зрачења, промета хемикалија и других облика заштите) и управљања отпадом  који су 

поверени Општини; 

 учествује  у изради и имплементацији планских докумената из области заштите животне средине; 

стратегије заштите природе и природних вредности; програма заштите зелених површина; локалног 

еколошког акционог плана; програма мониторинга животне средине; акционих планова за заштиту 

од буке и других планских аката, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине; 

 води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама у поступку процене утицаја на 

животну средину (води јавну књигу); 

 обавља стручне и административне послове за техничку комисију за оцену студије о процени утицаја 

на животну средину;  

 води регистар загађивача животне средине у Општини; 

 обавља послове везане за управљање отпадом који су поверени Општини, издаје дозволе за 

обављање делатности прикупљања и прераде отпада за које је надлежна Општина и води евиденцију 

издатих дозвола; 

 учествује у изради нацрта општих аката којима се утврђују накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине;  

 обавештава јавност о примени прописа из области животне средине у Општини; 

 обавља стручне и административне послове за буџетски фонд за заштиту животне средине; 

 

Члан 4. 

Члан 10. мења се и гласи:  

          „Члан 10. 

Служба за привреду обавља следеће послове: 

 прикупља и обрађује податке о привредним субјектима, ресурсима и другим подацима од значаја за 

развој привреде и израђује анализе за потребе доношења стратегије развоја Општине, програма 

развоја појединих грана привреде, акционих планова и других аката из надлежности Општине којима 

се унапређују општи оквири за привређивање у Општини; 

 прати стање у свим привредним гранама, а нарочито у области пољопривреде, прехрамбене 

индустрије, руралног развоја, туризма и предлаже мере за њихов развој;  

 анализира стање у области приватног предузетништва на територији Општине, предлаже мере за 

његово унапређивање, остварује сарадњу са надлежним државним органима у циљу подстицања 

самозапошљавања, женског предузетништва, домаће радиности, сеоског туризма и пружа им стручну 

помоћ у њиховом удруживању ради заједничког наступа на тржишту, промоције и остваривању 

субвенција, регреса, кредита и других олакшица;  

 води евиденцију свих привредних субјеката на територији општине;  

 остварује сарадњу са свим привредним субјектима у Општини;  

 врши активности на јачању капацитета локалних актера који се баве развојим питањима; 

 учествује у изради стратегије развоја Општине и појединих делатности; локалних акционих  планова 

и програма и стара се о њиховој имплементацији;  

 учествује у изради регионалне страгетије развоја округа;  

 пружа стручну помоћ члану регионалног развојног савета који представља Општину; 

 врши припрему и имплементацију пројеката за одабране приоритете Општине;  
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 извештава Скупштину општине и друге органе о спровођењу програма које  доноси Скупштина 

општине и предлаже мере за њихову успешнију реализацију или измене и допуне; 

 обавља стручне и техничке послове у вези са учешћем Општине и њених привредних субјеката на 

сајмовима, изложбама и другим манифестацијама;  

 пружа стручну помоћ при реализацији разних облика промоције привреде на локалном и 

регионалном нивоу које организује Општина или помаже буџетским средствима;  

 обавља стручне послове у вези са привлачењем инвестиција; 

 обезбеђује презентацију развојних програма и пројеката за мала и средња предузећа и предузетнике;  

 припрема нацрте општих аката које доноси Скупштина општине у области привреде; 

 прати стање и предлаже Општинском већу да код надлежних републичких и покрајинских органа, 

институција и агенција иницира увођење одређених мера у привредним субјектима који имају 

проблеме у пословању насталих услед приватизације, реструктуирања или код којих се спроводи 

поступак ликцидације или стечаја; 

 обавља послове који се односе на покретање иницијатива и предлагање пројеката код надлежних 

државних и покрајинских органа, фондова, невладиних организација;  

 прати конкурсе и јавне позиве и обавља стручне и административне послове на припреми пројеката 

Општине и других органа, организација,  установа и јавних предузећа чији је осничач Општина, 

приликом конкурисања за средства националног инвестиционог плана, средства од игара на срећу, 

кредитна средства код банака и других финансијских институција, међународних и домаћих 

невладиних организација и других донатора;  

 припрема податке и потребну документацију за коришћење подстицајних средстава за развој локалне 

заједнице у складу са законом којим се уређују питања у вези са равномерним регионалним развојем;  

 обавља стручне послове у вези са успостављањем привредне и друге сарадње са јединицама локалне 

самоуправе у Републици Србији и иностранству, удруживања Општине у удружења локалног, 

регионалног и међународног нивоа;  

 прати и усмерава развој приватног предузетништва, пружа им стручну помоћ при изради бизнис 

планова; 

 пружа стручну помоћ приликом оснивања предузетничких радњи и промена у вези са њиховим 

радом, прима, обрађује и доставља пријаве републичкој агенцији надлежној за послове вођења 

регистра привредних субјеката;  

 остварује сарадњу и обавља стручне и административне послове за Фонд за капитална улагања АП 

Војводине, Фонд за развој пољопривреде АП Војводине, Канцеларију за  рурални развој, Савет за 

запошљавање и друге организације и удружења основане са циљем развоја и унапређења појединих 

привредних грана и облика пословања;  

 прикупља податке и прави аналазе у погледу запослености по гранама привреде у Општини, 

предлаже мере за смањивање незапослености и повећања мобилности радне снаге;  

 сарађује са националном службом за запошљавање и надлежним републичким и покрајинским 

органима на спровођењу мера и активности у циљу  

 повећања запослености, преквалификације и доквалификације лица која се воде на евиденцији 

незапослених и спровођењу програма за запошљавање појединих категорија незапослених лица или 

поспешивања појединих облика привредног организовања;  

 прати стање у области запошљавања и пружа стручну помоћ локалном савету за запошљавање;  

 води евиденцију пољопривредног земљишта;  

 учествује у изради годишњих планова заштите, унапређења и коришћења пољопривредног 

земљишта; 

 израђује извештаје о коришћењу обрадивог пољопривредног земљишта;  

 обавља стручне и адмнистративне послове за комисију за израду годишњег плана заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта и комисије за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта;  

 обавља стручне и административне послове на спровођењу годишњег плана заштите, уређивања и 

коришћења пољопривредног земљишта; 

 припрема предлоге аката које доносе надлежни органи у поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта,  прати реализацију уговора и предлаже предузимање мера у циљу остваривања сврхе 
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давања у закуп пољопривредног земљишта, обезбеђивању буџетских средстава и њиховог наменског 

коришћења;  

 обавља стручне послове у вези са заштитом пољопривредног земљишта од пољских штета, заштите 

од спаљивања органских остатака и заштите од мраза, града, пожара и других елементарних 

непогода;  

 обавља послове у вези са коришћењем пашњака и утрина  враћених селима;  

 израђује предлоге аката о привођењу пашњака другој култури;  

 утврује обавезу плаћања и висину накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта; 

 обавља послове у вези са уређењем пољопривредног земљишта: комасације, добровољног груписања 

пољопривредног земљишта и давања на коришћење без накнаде;  

 обавља стручне послове за радна тела органа општине који се односе на послове пољоприведе;  

 пружа стручну помоћ Комисији за утврђивање штета од  елементарних непогода; 

 предлаже надлежним органима доношење одлуке о проглашњу постојања елементарне непогоде на 

територији Општине или дела Општине; 

 остварује сарадњу са надлежним државним органима у спровођењу прописа у области  регистрације 

пољопривредних газдинстава; 

 обавештава пољопривредна газдинства и приватне предузетнике о коришћењу подстицајних 

средстава за развој и  пружа им помоћ приликом израде конкурсне документације;  

 сарађује са републичким и покрајинским инспекцијама у области пољопривреде, водопривреде,  

туризма и  трговине; 

 припрема акте за оснивање робних резерви на нивоу општине;   

 предлаже мере за развој задругарства; 

 обавља послове у области развоја угоститељства, занатства и трговине за које је надлежна Општина; 

 припрема акт о прописивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката;  

 издаје радне књижице и обавља послове у вези са регистровањем уговора о раду са кућним и 

помоћним особљем и за обављање послова ван просторија послодавца;  

 предлаже мере за развој туризма у општини;  

 обавља категоризацију кућа, станова за одмор, апартмана и соба за изнајмљивање; 

 обавља послове у вези са кретањем цена комуналних производа и услуга и припрема предлоге аката 

у вези са давањем сагласности на ценовнике за које је надлежна Опшина;  

 обавља послове у вези са утврђивањем водопривредних услова, издавања водопривредних 

сагласности и водопривредних дозвола за које је надлежна Општина; 

 израђује нацрте и предлоге аката за органе Општине, из области за које је надлежна Служба.“ 

 

Члан 5. 

У члану 14а у алинеји првој уместо речи: „јавног превоза путника и ствари“ уписују се речи: „јавног 

превоза путника и терета“ а  иза речи „трговине“ дописује се реч: “туризм 

 

Члан 6. 

После члана 15. додаје се нови члан 5а, који гласи: 

„ Кабинет председника општине је посебна организациона јединица која се образује за обављање 

саветодавних и протоколарних послова, послове за односе са јавношћу и административно-техничке послове 

који су значајни за рад председника општине. 

             Члан 7. 

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: 02-195/2016 I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 
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 На основу члана 146. став. 1.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010 –Одлука УС РС,  24/2011,  121/2011,  42/2013 - Одлука УС РС,  50/2013 - Одлука УС РС, 

98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014) и  члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ ("Службени 

лист општине Жабаљ" број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ, на 8. седници,  дана 30.11.2016. године 

доноси 

 
ОДЛУКУ O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА 

 

Члан 1 . 

У Одлуци о постављању привремених објеката на јавним површинама („Службени лист општине Жабаљ“ 

број 5/2005 и 9/2006) у члану 34. бришу се речи „и да њихово коришћење траје највише до 30 дана“ 

 

Члан 2. 

 Члан 39. мења се и гласи:    

" Поступак јавног надметања спроводи Комисија коју образује и именује Председник општине.  

Комисија се именује на мандатни период од четири године. 

Актом о образовању и именовању Комисије утврдиће се послови и задаци Комисије.  

Комисија има председника, заменика председника и два члана.  

Комисија ради и одлучује у пуном саставу.  

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља надлежна  служба Општинске управе.  

На основу решења Председника општине којим се утврђује локација за постављање киоска и бараке Комисија 

спроводи поступак јавног надметања.  

Одлуку о времену одржавања јавног надметања,  начину спровођења јавног надметања, начину оглашавања, 

почетној цени локације, обавезама учесника конкурса доноси Општинско веће на предлог Комисије." 

 

Члан 3. 

Члан 40. мења се и гласи: 

"После спроведеног поступка јавног надметања Комисија, након 7 дана, доноси одлуку о избору 

најповољнијег понуђача. 

Одлука о избору најповољнијег понуђача доставља се свим учесницима јавног надметања". 

 

Члан 4. 

Члан 41. мења се и гласи: 

"Учесник јавног надметања има право жалбе на одлуку Комисије. 

Жалба се подноси Општинском већу општине Жабаљ у року од 15 дана од дана достављања. 

Одлука Општинског већа је коначна". 

 

Члан 5. 

У члану 42.  став 1. речи: "директор ЈП"Развој" Жабаљ", замењују се речима: "Председник општине". 

 

Члан 6. 

Члан. 57. брише се.   

 

Члан 7. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине  

Жабаљ". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 35-65/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” број 88/2011),   

члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007 и 83/2014-др закон) 

и 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,  дана 30.11.2016. године  доноси 

 

ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ПАРКИРАЊУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1 . 

У Одлуци о јавним паркиралиштима и паркирању на територији општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“ број 11/2013 и 4/2014) у члану 7.  став 2. речи: " ЈП"Развој" Жабаљ дужно", замењују се речима: " 

служба Општинске управе надлежна за послове саобраћаја дужна". 

  

Члан 2. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 35-66/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије" број 88/2011) 

и члана 39. став 7. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист Општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012) 

Скупштина Општине Жабаљ на својој  8.  седници одржаној 30.11.2016.  године доноси  

 
ОДЛУКA  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

 

Члан 1. 

       У члану 30. алинеји 7. Одлукa о одржавању чистоће („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 15/2015) 

после речи „радова“ додају се речи „осим поправке, подешавања или замене спољних и унутрашњих 

гума.“ 

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: 35-67/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић 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,  дана 30.11.2016. године доноси 

 

ОДЛУКУ  

O ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ 

ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 



   30.11.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 46                      страна 10 

 
 

Члан 1. 

Одлука о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" 

број 3/2000, 8/2002 и 4/2007) престаје да важи. 

Члан 2. 

Имовину, средства, документацију и архив Фонда солидарне стамбене изградње општине Жабаљ преузима  

Општинска управа Жабаљ даном ступања на снагу ове одлуке. Права и обавезе Фонда солидарне стамбене 

изградње општине Жабаљ даном ступања на снагу ове одлуке прелази на општину Жабаљ. 

О извршењу преузетих обавеза од стране Фонда солидарне стамбене изградње општине Жабаљ, односно 

Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње општине Жабаљ, као органа управљања и 

располагања средствима стараће се општинска управа Жабаљ преко надлежних Служби. 

 

Члан 3. 

Председнику и члановима Управног и Надзорног одобра престаје мандат даном ступања на снагу ове 

одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 025-6/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 29. Закона о задужбинама, фондовима и фондацијама (''Службени гласник СРС'', бр. 59/89 и 

''Службени гласник РС'', бр. 88/2010 – др. закон) и 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 30.11.2016. године доноси  

ОДЛУКУ 

 О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Престаје да важи Одлука о онивању Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ (''Службени лист 

општине Жабаљ'', бр. 6/2009). 

Члан 2. 

Сва права и обавезе Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ, улица Николе Тесле број 45 Жабаљ, 

матични број: 08913331, ПИБ: 106465312 (у даљем тексту: Фонд) преносе се на општину Жабаљ. 

 

Непокретна и покретна имовина на којој је Фонд имао право својине и коришћења, постаје јавна својина 

општине Жабаљ. 

 

Затечена средства на подрачуну Фонда број 840-596644-40 преносе се на уплатни рачун јавних прихода 

буџета општине Жабаљ, број 745151843-03 -  Остали приходи у корист нивоа општина. 

 

Члан 3. 

Целокупна документација и архива Фонда предаје се надлежним организационим јединицама Општинске 

управе општине Жабаљ. 

Члан 4. 

Председнику и члановима Управног и надзорног одбора Фонда именованим од стране Скупштине општине 

Жабаљ престаје мандат даном ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 025-7/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 29. Закона о задужбинама, фондовима и фондацијама (''Службени гласник СРС'', бр. 59/89 и 

''Службени гласник РС'', бр. 88/2010 – др. закон) и 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 30.11.2016. године доноси  

ОДЛУКУ  

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКE 

О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И  

ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Престаје да важи Одлука о онивању Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине 

Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', бр. 28/2013). 

 

Члан 2. 

Сва права и обавезе Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине Жабаљ, улица 

Николе Тесле број 45 Жабаљ, матични број: 08947252, ПИБ: 108508167 (у даљем тексту: Фонд) преносе се 

на општину Жабаљ. 

 

Непокретна и покретна имовина на којој је Фонд имао право својине и коришћења, постаје јавна својина 

општине Жабаљ. 

 

Затечена средства на подрачуну Фонда број 840-617644-90 преносе се на уплатни рачун јавних прихода 

буџета општине Жабаљ, број 745151843-03 -  Остали приходи у корист нивоа општина. 

 

Члан 3. 

Целокупна документација и архива Фонда предаје се надлежним организационим јединицама Општинске 

управе општине Жабаљ. 

Члан 4. 

Председнику и члановима Управног и надзорног одбора Фонда именованим од стране Скупштине општине 

Жабаљ престаје мандат даном ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 025-8/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 99. Став 5. и 17. и члана 101. Став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС РС, 24/211, 121/2011, 42/2013 – Одлука УС РС, 50/2013 – 

Одлука УС РС, 98/2013 – Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014) и члана 39. став 7. Статута општине Жабаљ    

( „Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ на 8. седници дана 

30.11. 2016. године доноси  

ПРОГРАМ  

о измени и допуни програма отуђења и давања у закуп  

грађевинског земљишта за 2016. годину 

 

Члан 1. 

У програму отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта (Службени лист општине Жабаљ број 

24/2015) у члану 3. у ставу 3.- Локација број  1., додаје се редни број 4. који гласи: 

 

4. Број парцеле: 5096/18 површине 3265 м2 

 

Напомена: Кат. Парцела број 5096/18 мора бити отуђена заједно са катастарском парцелом број 5096/16, јер 

не испуњава услове дате Регулационим планом насеља Чуруг. Након отуђења обавеза Инвеститора је 

спајање катастарских парцела 5096/18 и 5096/16. 

Члан 2. 

Члан 4. мења се и гласи: 

Програм у складу са чланом 7. став 3. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта спроводи 

општинско веће. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 023-70/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 6, а у вези са чланом 4. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 68/2015) и члана 139. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине на 8.   седници, дана 30.11.2016.   

године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ  

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

1. У Решењу о максималном броју запослених на неодређено време за 2015. годину(„Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 29/2015, 14/2016,34/2016, 35/2016- исправка, 36/2016, 44/2016 – исправка) у тачки 3. 

подтачка 7. Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ Жабаљ број:“12“ замењује се бројем:“13“, у 

подтачки 8. Јавна установа „Спортски објекти“  број: „6“ замењује се бројем: „5“, у подтачки 9. Туристичка 

организација општине Жабаљ број: „4“ замењује се бројем: „5“,  у подтачки 11. Јавно предузеће за 

грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ  број: “1“  брише 

се. 

2. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Жабаљ“ и на званичној интернет страници 

општине Жабаљ. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-196/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник  РС“ број 15/2016) и 

члана 31. став 1. алинеја прва Одлуке о усклађености пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и 

одржавање“ са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Жабаљ“ број 38/2016) Скупштина 

општине на 8. седници, дана 30.11.2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа  „Услуге и одржавање“ Жабаљ за 2016. годину 

који је усвојен на 6. седници  Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа  „Услуге и одржавање“ 

одржане дана 10.11.2016. године. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-194/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник  РС“ број 15/2016) и 

члана 31. став 1. алинеја прва Одлуке о усклађености пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод 

општине Жабаљ“ са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Жабаљ“ број 38/2016) 

Скупштина општине на 8. седници, дана 30.11.2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа  „Водовод општине Жабаљ“  за 2016. годину који 

је усвојен на 3. седници  Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа  „Водовод општине Жабаљ“ 

одржане дана 02.11.2016. године. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-197/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић 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 8. седници одржаној дана 30.11.2016. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност  на   прву измену  Програма пословања Јавног предузећа „Развој“ за 2016. годину који је 

усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа  „Развој“ на својој 3. седници одржаној  дана  29.11.2016.  године  

под пословним бројем 310/2016.  
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2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 Број:02-198/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић 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 30.11.2016.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Утврђује се да, даном ступања на снагу Одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за развој 

пољопривреде општине Жабаљ,  престаје мандат Управном одбору овог фонда   у саставу: 

 

- Славко Симеуновић  – председник, 

- Дарко Радојчин – члан, 

- Реља Гвозденац  – члан, 

- Јелена Анђелић  – члан, 

- Александар Косовац  – члан, 

- Јелена Шарић – члан, 

- Зорица Попов – члан. 

 

2.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 103/2015)  

измењен je члан 2. тачка 8. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), на тај начин што се из дефиниције 

индиректних корисника буџетских  средстава бришу јавна предузећа, фондови и дирекције основани од 

стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода и чија је намена утврђена посебним законом.  

Чланом 17. истог закона је прописано да су локалне самоправе дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе 

одлуке о буџету са новом дефиницијом индиректних корисника буџетских  средстава. 

 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним  

судом у року од 30 дана од дана доношења решења.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-199/16-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић 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  30.11.2016.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Утврђује се да, даном ступања на снагу Одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за развој 

пољопривреде општине Жабаљ,  престаје мандат Надзорном одбору овог фонда у саставу: 

 

- Јована Чавић  – председник, 

- Славко Шанта  – члан, 

- Зоран Ђурђев – члан. 

 

2.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 103/2015)  

измењен je члан 2. тачка 8. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), на тај начин што се из дефиниције 

индиректних корисника буџетских  средстава бришу јавна предузећа, фондови и дирекције основани од 

стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода и чија је намена утврђена посебним законом.  

Чланом 17. истог закона је прописано да су локалне самоправе дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе 

одлуке о буџету са новом дефиницијом индиректних корисника буџетских  средстава. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним  

судом у року од 30 дана од дана доношења решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-199/16-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић 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 30.11.2016.  године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Утврђује се,  да даном ступања на снагу Одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за развој 

предузетништва и прекограничну сарадњу општине Жабаљ, престаје мандат Управном одбору овог фонда  у 

саставу: 

- Јелена Плесковић - председник, 

- Слађана Маријанов – члан, 

- Зоран Бубњевић – члан. 
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2.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 103/2015)  

измењен je члан 2. тачка 8. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), на тај начин што се из дефиниције 

индиректних корисника буџетских  средстава бришу јавна предузећа, фондови и дирекције основани од 

стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода и чија је намена утврђена посебним законом.  

Чланом 17. истог закона је прописано да су локалне самоправе дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе 

одлуке о буџету са новом дефиницијом индиректних корисника буџетских  средстава. 

 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним  

судом у року од 30 дана од дана доношења решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-199/16-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић 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 30.11.2016.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ  ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Утврђује се,  да даном ступања на снагу Одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за развој 

предузетништва и прекограничну сарадњу општине Жабаљ, престаје мандат Надзорном  одбору овог фонда  

у саставу: 

- Душко Сувајац - председник, 

- Петар Бубњевић  – члан, 

- Тодор Ђурђевић – члан 

 

2.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 103/2015)  

измењен je члан 2. тачка 8. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), на тај начин што се из дефиниције 

индиректних корисника буџетских  средстава бришу јавна предузећа, фондови и дирекције основани од 

стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода и чија је намена утврђена посебним законом.  

Чланом 17. истог закона је прописано да су локалне самоправе дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе 

одлуке о буџету са новом дефиницијом индиректних корисника буџетских  средстава. 
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Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним  

судом у року од 30 дана од дана доношења решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-199/16-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић 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 30.11.2016.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Утврђује се да, даном ступања на снагу Одлуке о престанку важења Одлука о оснивању Фонда солидарне 

стамбене изградње општине Жабаљ,  престаје мандат Управном одбору  Фонда солидарне стамбене 

изградње општине Жабаљ    у саставу: 

 

- Бранимир Родић – представник локалне самоуправе, 

- Горан Хаднађев – представник локалне самоуправе, 

- Марина Ромић Каћански – представник локалне самоуправе, 

- Паво Топић – председник Синдикалне организације АД Фабрика шећера ''Шајкашка'' – Жабаљ, 

- Снежана Милаковић - председник Синдикалне организације Општинске управе Жабаљ и 

- Јоаким Тиркајла - председник Синдикалне организације Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' – 

Ђурђево. 

2.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 103/2015)  

измењен je члан 2. тачка 8. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), на тај начин што се из дефиниције 

индиректних корисника буџетских  средстава бришу јавна предузећа, фондови и дирекције основани од 

стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода и чија је намена утврђена посебним законом.  

Чланом 17. истог закона је прописано да су локалне самоправе дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе 

одлуке о буџету са новом дефиницијом индиректних корисника буџетских  средстава. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним  

судом у року од 30 дана од дана доношења решења.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-199/16-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић 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 30.11.2016. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Утврђује се да, даном Одлуке о престанку важења Одлука о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње 

општине Жабаљ престаје мандат Надзорном одбору  Фонда солидарне стамбене изградње општине Жабаљ    

у саставу: 

- Мирослав Такач, представник локалне самоуправе - председник, 

- Петар Петковић, представник локалне самоуправе – члан, 

- Јадранка Шолић, председник Синдикалне организације Дома здравља Жабаљ – члан  и 

- Зоран Андришка, председник Синдикалне организације Јавног предузећа ''Водовод општине 

Жабаљ'' Жабаљ - члан. 

2.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 103/2015)  

измењен je члан 2. тачка 8. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), на тај начин што се из дефиниције 

индиректних корисника буџетских  средстава бришу јавна предузећа, фондови и дирекције основани од 

стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода и чија је намена утврђена посебним законом.  

Чланом 17. истог закона је прописано да су локалне самоправе дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе 

одлуке о буџету са новом дефиницијом индиректних корисника буџетских  средстава. 

 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним  

судом у року од 30 дана од дана доношења решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-199/16-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић 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 30.11.2016.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАЗВОЈ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Утврђује се да, даном ступања на снагу  Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за 

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

Надзорном одбору овог јавног предузећа у чијем саставу су:   

 

- Милош Јањић  - председник, 

- Марија Секулић Дујин – члан, 

- Смиљана Исаковски -  члан. 
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2.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 103/2015)  

измењен je члан 2. тачка 8. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), на тај начин што се из дефиниције 

индиректних корисника буџетских  средстава бришу јавна предузећа, фондови и дирекције основани од 

стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода и чија је намена утврђена посебним законом.  

Чланом 17. истог закона је прописано да су локалне самоправе дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе 

одлуке о буџету са новом дефиницијом индиректних корисника буџетских  средстава. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним  

судом у року од 30 дана од дана доношења решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-199/16-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић 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 30.11.2016.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА  МАНДАТА  ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАЗВОЈ“ ЖАБАЉ 

 

Утврђује се да, даном ступања на снагу Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за 

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

директора  Јавног предузећа „Развој“ Жабаљ  dipl ecc Милошу Шовљанском из Ђурђева. 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Решењем број 022-96/13-I од 26.08.2013. године  („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2013), 

Скупштина општине Жабаљ је,  на мандатни период од четири године, за директора Јавног предузећа 

„Развој“ Жабаљ именовала dipl ecc Милоша Шовљанског из Ђурђева. 

 

Чланом 14. став 2. Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за грађевинско земљиште, 

путну привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ, предвиђено је да  

ступањем на снагу те  одлуке престаје мандат директору поменутог јавног предузећа, о чему ће надлежна 

комисија Скупштине општине донети посебно решење. 

 

Узевши у обзир изнето, Скупштина општине је применом цитираног члана 14. став 2. Одлуке.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-199/16-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 
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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. 
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