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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 
Број: 1 Жабаљ, 16.01.2017. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним  покрајинама  и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 21/2016) и члана 59. Пословника Општинског већа 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2016), Општинско веће на 32. седници, дана 16.01.2017. године, 

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

 

1.Образује се Жалбена комисија као колегијални орган од три члана који у другом степену одлучује о 

жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама 

учесника интерног и јавног конкурса, у саставу:  

1. Золтан Такарић, председник,  

2. Марија Малиновић, члан, 

3. Марко Миличевић, члан.  

 

Председник и чланови именују се на пет година и могу бити поново именовани. 

На престанак дужности члана Жалбене комисије и изузеће непосредно се примењују одредбе Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и локалним самоуправама. 

 

2. Жалбена комисија је у свом раду самостална и одлучује већином од укупног броја чланова.  

Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.  

Против одлуке Жалбене комисије може се покренути управни спор.  

 

3. Жалбена комисија на првој седници доноси пословник о раду.  

На акта која доноси Жалбена комисија ставља се печат Жалбене комисије који је израђен у складу са 

законом којим се уређује печат државних органа.  

 

4. Председник и чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад чију висину ће Општинско 

веће утврдити посебним актом. 

Поред права на накнаду за рад из става 1. ове тачке, председник и чланови Жалбене комисије имају 

право на накнаду за присуствовање седници Жалбене комисије и путне трошкове  у висини коју имају 

чланови сталних радних тела Општинског већа, у складу са одлуком којом се утврђују накнаде и друга 

примања изабраних и  постављених лица и чланова радних тела органа општине Жабаљ. 

 

5. Стручно-техничке  и административне послове за потребе Жалбене комисије обавља служба 

Општинске управе надлежна за послове управљања људским ресурсима.  

 

6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 
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Имена председника и чланова жалбене комисије објавити на званичној интернет презентацији 

општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-5/2017-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић  с.р. 

 

 

На основу члана 73. тачка 3.  Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 

и 8/2012) Општинско веће на 32. седници, дана 16.01.2017.  године, а у вези са чланом чланом 2. Одлуке о 

покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну 

изградњу и становање „Развој“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 46/2016), доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Образује се Комисија за преузимање права, обавеза, одговорности и имовине Јавног предузећа за 

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

ликвидације, у саставу:  

1. Божидар Војиновић, председник, 

2. Смиљана Исаковски, члан, 

3. Зоран Новаковић, члан, 

4. Светлана Петаков, члан, 

5. Петар Симић, члан.  

 

2. Комисија је у обавези да у складу са чланом 2. став 3. и 4. Одлуке о покретању поступка ликвидације 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ 

Жабаљ утврди која средства у јавној својини (непокретне и покретне ствари, новчана средства и друга 

имовинска права, као и  документацију насталу у раду јавног предузећа)  преузима општина Жабаљ, у 

својству оснивача и да о томе сачини записник о примопредаји са ликвидационим управником.  

 

3. Обавезује се ликвидациони управник да Комисији из тачке 1. овог решења пружи на увид све потребне 

податке и документацију.  

 

4. Комисија је у обавези да послове из тачке 2. овог решења изврши најкасније у року од 30 дана од дана 

доношења овог решења и да извештај достави  Општинском већу најкасније у року од 15 дана од дана 

сачињавања извештаја.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  02- 6/ 2017 - II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 Чедомир Божић с.р. 

 

 
 

 

 

 



   16.01.2017.               Службени лист општине Жабаљ                 број 1                    страна 3 

 
На основу члана 73. тачка  3. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 

и 8/2012) Општинско веће на 32. седници, дана 16.01.2017. године, а у вези са чланом чланом 2. Одлуке о 

престанку важења Одлуке  о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 46/2016), доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Образује се Комисија за преузимање имовине, средстава, документације и архива Фонда за развој 

пољопривреде општине Жабаљ (у даљем тексту: Фонд), у саставу:  

1. Владимир Чонкић, председник, 

2. Славко Симеуновић, члан, 

3. Јадранка Савин, члан, 

4. Јовица Тодоровић, члан, 

5. Милка Зорић, члан.  

 

2. Комисија је у обавези да, у складу са чланом 2.  Одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању 

Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ, утврди која средства у јавној својини (непокретне и 

покретне ствари, новчана средства и друга имовинска права), као и  документацију насталу у раду Фонда  

преузима општина Жабаљ, у својству оснивача и да о томе сачини извештај. 

 

3. О извршењу преузетих обавеза од стране Фонда и спровођење поступка брисања Фонда из 

службене евиденције надлежног органа код кога је извршен упис, стараће се Општинска управа преко 

надлежних служби.  

  

4. Комисија је у обавези да послове из тачке 2. овог решења изврши најкасније у року од 30 дана од 

дана доношења овог решења и да извештај достави  Општинском већу најкасније у року од 15 дана од дана 

сачињавања извештаја.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  02- 7 /2017- II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 Чедомир Божић с.р. 
 

 

На основу члана 73. тачка 3.  Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 

и 8/2012) Општинско веће на 32. седници, дана 16.01.2017. године, а у вези са чланом чланом 2. Одлуке о 

престанку важења Одлуке  о оснивању Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 46/2016), доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Образује се Комисија за преузимање имовине, средстава, документације и архива Фонда за развој 

предузетништва и међуопштинску сарадњу општине Жабаљ (у даљем тексту: Фонд), у саставу:  

1. Владимир Чонкић, председник, 

2. Јелена Плесковић, члан, 

3. Јадранка Савин, члан, 

4. Јовица Тодоровић, члан, 

5. Милка Зорић, члан.  

 

2. Комисија је у обавези да, у складу са чланом 2.  Одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању 

Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине Жабаљ, утврди која средства у јавној 

својини (непокретне и покретне ствари, новчана средства и друга имовинска права), као и  документацију 

насталу у раду Фонда  преузима општина Жабаљ, у својству оснивача и да о томе сачини извештај. 
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3. О извршењу преузетих обавеза од стране Фонда и спровођење поступка брисања Фонда из 

службене евиденције надлежног органа код кога је извршен упис, стараће се Општинска управа преко 

надлежних служби.  

  

4. Комисија је у обавези да послове из тачке 2. овог решења изврши најкасније у року од 30 дана од 

дана доношења овог решења и да извештај достави  Општинском већу најкасније у року од 15 дана од дана 

сачињавања извештаја. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  02 -10 /2017 - II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 Чедомир Божић с.р. 
 

 

На основу члана 73. тачка 3. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 

8/2012) Општинско веће на 32. седници, дана 16.01.2017. године, а у вези са чланом чланом 2. Одлуке о 

престанку важења Одлуке  о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње општине Жабаљ („Службени 

лист општине Жабаљ“ бр. 46/2016), доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.Образује се Комисија за преузимање имовине, средстава, документације и архива Фонда солидарне 

стамбене изградње општине Жабаљ (у даљем тексту: Фонд), у саставу:  

1. Божидар Војиновић, председник, 

2. Бранимир Родић, члан, 

3. Милош Шовљански, члан, 

4. Светлана Петаков, члан, 

5. Петар Симић, члан.  

 

2. Комисија је у обавези да, у складу са чланом 2.  Одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању 

Фонда солидарне стамбене изградње општине Жабаљ, утврди која средства у јавној својини (непокретне и 

покретне ствари, новчана средства и друга имовинска права, као и  документацију насталу у раду Фонда)  

преузима општина Жабаљ, у својству оснивача и да о томе сачини извештај. 

 

3. О извршењу преузетих обавеза од стране Фонда стараће се Општинска управа преко надлежних 

служби.  

  

4. Комисија је у обавези да послове из тачке 2. овог решења изврши најкасније у року од 30 дана од 

дана доношења овог решења и да извештај достави  Општинском већу најкасније у року од 15 дана од дана 

сачињавања извештаја.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  02- 8 / 2017 - II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 Чедомир Божић с.р. 
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На основу члана 18. – 22. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/15 и 

12/15),  Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016) и  Одлуке o буџету општине Жабаљ за 2017. годину („Сл. лист 

општине Жабаљ“, бр. 28/15),  Општинско веће општине Жабаљ на својој 31. седници одржаној дана  

12.01.2017. године доноси:  

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ЈАВНОГ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ А ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС 

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

У Глави „II СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ»  после става2. додаје се   

 

„Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројеката, минимални износ једног пројекта износи  

50.000,00 динара, а максимални износи 4.000.000,00 динара.“ 

 

У глави „VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ КОНКУРС» став 1.  Мења се и гласи: 

Рок за подношење предлога пројеката  је  20.01.2017. године до 10,00 часова.  Неблаговремене и непотпуне 

пријаве се неће разматрати. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Посл. број: 401-859/2016-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 
На основу члана 99. став. 2.  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 5. став 1.  Одлуке о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта ("Службени лист општине Жабаљ" број 19/2015, 24/2015 и 38/2016) Општинско веће  

на својој 32. седници одржаној дана 16.01.2017. године расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

Предмет поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ путем јавног 

надметања су 

 катастарска парцела број 5096/16 к.о. Чуруг, површине 14081m², Улица цара Душана 

 катастарска парцела број 5096/17 к.о. Чуруг, површине 4198m², Улица цара Душана 

 катастарска парцела број 5096/18 к.о. Чуруг, површине 3265m², Улица цара Душана 

 катастарска парцела број 5096/19 к.о. Чуруг, површине 3140m², Улица цара Душана 

 

Катастарска парцела број 5096/18 к.о. Чуруг, површине 14081m², мора бити отуђена заједно са 

катастарском парцелом број 5096/16 к.о. Чуруг, јер не испуњава услове у погледу величине парцеле дате у 

Регулационом плану насеља Чуруг („Службени лист општине Жабаљ”, број 10/2002) и Одлуци о одређивању 

делова  Регулационог плана насеља Чуруг који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и 

изградњи („Службени лист општине Жабаљ”, број 13/2003). Након отуђења обавеза инвеститора је спајање 

парцеле број 5096/18 к.о. Чуруг са парцелом број 5096/16 к.о. Чуруг. 

 

На основу Регулационог плана насеља Чуруг („Службени лист општине Жабаљ”, број 10/2002) и Одлуке о 

одређивању делова  Регулационог плана насеља Чуруг који нису у супротности са одредбама Закона о 

планирању и изградњи („Службени лист општине Жабаљ”, број 13/2003) предметне катастарске парцеле  се 
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налазе у граници грађевинског реона насеља Чуруг у блоку број 112, радне зоне и комплекси. Основни услов 

за уређење радних комплекса и изградњу објеката на њима је стриктно поштовање свих одредби датих у 

Регулационом плану. Те одредбе су следеће: 

 

- Степен искоришћености земљишта са платоима и саобраћајницама не сме прећи 70%; 

- На свакој грађевинској парцели обезбедити мин. 30% површине која се мора озеленити заштитним 

украсним зеленилом; 

- На парцели је дозвољена изградња једног или више слободностојећих објеката, стим да њихова укупна 

габаритна површина не пређе мах. степен искоришћености земљишта; 

- Грађевинска линија се помера према унутрашњости парцеле у односу на регулациону линију уличног 

коридора од 0 m - 5 m; 

- Новопланирани објекти треба да буду постављени предњом фасадом на ову грађевинску линију;  

- Грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно северне) стране је 5 m (евентуално 

дозвољена је удаљеност грађевинског објекта од границе суседне парцеле мин.1 m под условом да се 

задовоље услови противпожарне заштите); 

- Минимално међусобно растојање суседних објеката је висина већег објекта; 

- Објекти су спратности: 

     - административно-пословни: П,П+1,П+1+Пк, 

     - производни: П,П+1 и више ако то захтева технолошки процес,    

     - складишни: П; 

- Висина коте приземља минимум 0,15 m; 

- Платои , саобраћајнице, паркинзи за путничка и теретна возила за интерну употребу се граде у оквиру 

грађевинске парцеле (стим да се испоштује мин. 30% површине која се мора озеленити заштитним и 

украсним зеленилом) и да се одговарајућом нивелацијом спречи одвођење атмосферских вода на 

парцелу суседа; 

- Изградња објеката и обављање производних, складишних делатности може се вршити под условом да се 

не изазове деградација животне средине; 

- Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је тренутно у употреби на традиционалан 

или савременији начин; 

- Кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни; 

- Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона а кровни покривач у складу са 

нагибом крова; 

- Грађевинске парцеле се ограђују транспарентном оградом висине максимално 2,2 m; 

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије; 

- Обавезна је израда анализе утицаја објеката и радова на животну средину, ако се иста прописује на 

основу Закона;  

 

Грађевинске парцеле су примарно комунално опремљене, а секундарне трошкове уређења земљишта 

(прикључци: струја, вода, гас) сноси купац. 

 

Почетна цена грађевинског земљишта 

-катастарска парцела број 5096/16 к.о. Чуруг, површине 14081m² - 4.505.920,00 

-катастарска парцела број 5096/17 к.о. Чуруг, површине 4198m² - 1.343.360,00 

-катастарска парцела број 5096/18 к.о. Чуруг, површине 3265m² - 1.044.800,00 

-катастарска парцела број 5096/19 к.о. Чуруг, површине 3140m² - 1.004.800,00 

 

Уколико се цена исплаћује на рате број рата не може бити већи од шест једнаких годишњих рата, а упис 

права својине може се извршити по уплати последње рате. 

Уколико се уговорена цена исплаћује на рате, лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину 

дужно је да прву рату  исплати у року од 15 дана од дана закључења уговора, а остале рате доспевају истог 

датума наредних година, до коначне исплате. 

 

Уколико се уговорена цена исплаћује једнократно, лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину 

дужно је да уговорену цену исплати у року од 15 дана од дана закључења уговора. 

Висина попуста за једнократну исплату цене  износи 15% од највише понуђене цене. 
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Висина гарантног износа, за учешће у поступку је 20% од почетне цене грађевинског земљишта. 

Гарантни износ уплаћујр се на рачун број- 840 -1097804-60. 

 

Пријаве се подносе у року од 30 дана објављивања овог огласа у "Службеном листу Општине Жабаљ" 

непосредно Служби Општинске управе надлежнној за послове урбанизма и грађевинарства сваког радног 

дана од 8-14h. 

 

Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта садржи:  

1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.  

2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, матични број, порески 

идентификациони број и седиште.  

Уз пријаву се доставља:  

1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  

2. уредно овлашћење за заступање,  

3. фотокопија личне карте за физичка лица, односно решење о упису у Регистар привредних субјеката 

или други одговарајући регистар.  

Јавно надметање ће се одржати 20.02.2017. године у 10.00 часова у скупштинској сали Општине Жабаљ. 

 

Гарантни износ се неће вратити лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а које није 

приступило јавном надметању. 

 

Повраћај гарантног износа учесницима који у поступку јавног надметања не понуде најповољнију цену за 

отуђење грађевинског земљишта врши се у року од седам дана од дана завршетка јавног надметања. 

 

Учесник јавног надметања који је понудио најповољнију цену, а не закључи уговор у року од 30 дана од 

дана доношења Решења о отуђењу грађевинског земљишта губи право на повраћај гарантног износа. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 351- 3/2017- II 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 70. тачка 17. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/2012), у вези са чланом  2. Одлуке о стипендирању студената  („Службени лист општине Жабаљ“ број 

9/2010, 23/2012, 15/2014 и 38/2016), Председник општине доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Утврђује се висина студентске стипендије за школску 2016/2017. годину у месечном износу од 7.000,00 

динара нето. 
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2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 67-3/2017-IV 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 8. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Жабаљ" 

број 19/2015, 24/2015 и 38/2016) Председник општине  образује и именује 

 

КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Жабаљ(у даљем тексту Комисија). 

2. 

Комисија спроводи поступак  отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ у 

складу са Законом о планирању и изградњи, Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и другим 

прописима. 

3. 

У саставу Комисије је председник, заменик председника, два члана и њихови заменици. 

 

4. 

Комисија се именује на мандатни период од четири године. 

           

5. 

Председник Комисије сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама. 

Заменик председника Комисије замењује председника у његовом одсуству, обављајући послове из његовог 

делокруга, односно помаже му у раду. 

Комисија ради и одлучује у пуном саставу.  

О току спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ 

Комисија води записник. 

На основу записника Комисија сачињава образложени предлог за отуђење грађевинског земљишта. 

 

6. 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Служба Општинске управе надлежна за послове 

урбанизма и грађевинарства  

7. 

У Комисију се именују: 

 члан Општинског већа  задужен за урбанизам и градитељство, Војиновић Божидар - председник, 

 Шеф Службе за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, комуналне   

 послове и саобраћај, Светлана Петаков - заменик председника, 

 Шеф групе за имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, Дејан Бороја - члан,   

 млађи саветник на имовинско-правним пословима, Петар Самоловац - заменик члана,  

 запослен на  имовинско-правним пословима, Милан Мијин - члан, 

 Шеф групе за трезор Јелена Вујков   - заменик члана.  
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8. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Жабаљ" 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  02- 9/2017 - IV 

Дана: 16.01.2017. године 

 

 

Председник општине 

         Чедомир Божић 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: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

1. Решење о образовању Жалбене комисије 1 

2. Решење о образовању Комисије за преузимање права, обавеза, одговорности и имовине ЈП 

„Развој“ 

2 

3. Решење о образовању Комисије за преузимање имовине, средстава, документације и ахрива 

Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ 

3 

4. Решење о образовању Комисије за преузимање имовине, средстава, документације и ахрива 

Фонда за развој предузетништва и међуопштинску сарадњу општине Жабаљ 

3 

5. Решење о образовању Комисије за преузимање имовине, средстава, документације и ахрива 

Фонда солидране стамбене изградње општине Жабаљ 

4 

6. Измена и допуна јавног позива за доделу средстава из буџета општине Жабаљ за пројекте којима 

се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2017. годину 

5 

7. Јавни оглас за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Жабаљ путем јавног надметања 

5 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

8. Решење о утврђивању висине студентске стипендије за школску 2016/2017. годину 7 

9. Решење о именовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Жабаљ 

8 


