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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 3 Жабаљ, 26.01.2015. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
  

На основу члана 7. став 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за 

реализовање програма од јавног интереса („ Службени лист општине Жабаљ“ број 6/2014), у вези са  

Одлуком о утврђивању листе вредновања и рангирања по јавнoм конкурсу за финансирање (или/и 

суфинансирање) програма/пројеката који реализују удружења   а која су од јавног интереса, коју је утврдила 

Конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета 

општине Жабаљ за за финансирање (или/и суфинансирање)  програма од јавног значаја  које реализују 

удружења истакнутој дана 19.01.2015. године на www.zabalj.rs, Општинско веће на својој 123. седници, 

одржаној дана 26.01.2015. доноси: 

 

Решење о расподели средстава по 

јавнoм конкурсу за финансирање (или / и суфинансирање) програма / пројеката које реализују 

удружења а која су од јавног интереса за 2015. годину 

 

1.  

Средства  у износу од 820.000,00 динара распоређују се за реализацију следећих  програма/ пројеката које 

реализују удружења а која су од јавног интереса у области: руралног развоја, заштите животиња, очувања 

традиције, заштите животне средине, очувања објеката од значаја за локалну историју,  организовања 

манифестација локалног значаја,  пројеката и програма веб промовисања општине Жабаљ, бриге о старим 

особама, подстицања наталитета, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права,  

образовања и науке, хуманитарних, волентерских и других програма и пројеката  у којима удружењa искључиво 

и непосредно следе јавне потребе, додељују се: 

 
1. ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

Дел. 

број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА   НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

1.  Удружење жена Ђурђево „Олорија“ Село моје лепше од Париза 

 

 

- Лубеница – заштитни знак Ђурђева 

25.000,00 

 

 

 

 

25.000,00 

2. Еколошко удружење „Багрем бели“ 

Госпођинци 

Сајам хортикултуре, етно детаља и ручних 

радова 

30.000,00 
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2. ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ 

Дел. 

број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА  НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

1. Спортски риболовци „Стара 

Тиса“ Чуруг 

Волонтерски рад на уређењу приобаља Старе Тисе код 

моста 

50.000,00 

 

3. ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИЈЕ 

Дел. број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА  НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

1.  Циљ млади Пливање за часни крст на Тиси код Бисерног 

острва 

80.000,00 

2.  19. јануар Пливање за часни крст на Јегричкој у Жабљу 80.000,00  

 

4. ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ НЕГЕ И РАДА СА ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА  

Дел. 

број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА  НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

 1. Удружење грађана „Патрија“ Твој комшија, као и сваки други 100.000,00 

2. Удружење родитеља и хранитеља 

деце и омладине са сметњама у 

развоју „Алтруист“ Жабаљ 

Оси је мој пријатељ 100.000,00 

 

 

 

5. ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ НЕГОВАЊА СЕЋАЊА НА РАТОВЕ 

 

Дел. 

број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА  НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

 1. Удружење учесника оружаних 

сукоба на простору бивше 

Југославије 

Пружање саветодавних и социјално- едукативних 

услуга ветеранима, војним инвалидима, цивилним 

инвалидима рата, члановима породица палих 

бораца 

10.000,00 

 

6. ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ РАД СА ДЕЦОМ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА У ОБЛАСТИ 

АМАТЕРСКОГ СПОТРА 

. Дел. 

број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА  НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

 1. Удружење спортских риболоваца 

„Стара Тиса“ Чуруг 

Такмичење пионира у пецању на пловак 30.000,00 

2 Удружење спортских риболоваца 

„Младост“ Јегричка Жабаљ 

Такмичење пионира у пецању  

 

 

Такмичење жена у пецању 

25.000,00 

 

 

 

15.000,00 

 

7. ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

. Дел. 

број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА  НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

 1. Удружење спортских риболоваца 

„Младост“ Јегричка Жабаљ 

Такмичење у кувању рибље чорбе „Златни 

котлић“ 

10.000,00 

2. Удружење за обуку спасилачких 

паса Војводине 

Заједничка вежба и размена исуства друштава из 

земље и окружења  

20.000,00 
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8. ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ ВЕБ ПРОМОВИСАЊА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Дел. 

број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА  НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

 1. Локална медијска 

иницијатива 

Веб промовисање и афирмација општине Жабаљ на 

интернет порталима и социјалним  мрежама 

150.000,00 

 

9. ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Дел. 

број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА  НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

 1. Удружење дијабетичара 

општине Жабаљ 

Потпуна мобилизација друштва у циљу заштите 

дијабетичара 

20.000,00 

2. Удружење грађана „Агатон“ 

Ђурђево 

Штетност и последице коришћења психоактивних 

супстанци 

50.000,00 

 

2. 
Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката предвиђена су Одлуком о буџету Општине 

Жабаљ за 2015. годину („ Службени лист општине Жабаљ“ број 24/2014)  раздео 2, глава 1, функција 111 , 

Извршни и законодавани органи, број позиције 50, економска класификација 481 – назив пројекта 062 – П8 

Финансирање пројеката удружења грађана на основу Конкурса. 

 

3. 
Средства која су одобрена за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво 

за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између Председника општине 

и удружења. 

4. 

Ово решење је коначно.  
 

5. 

Ово решење  ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у „Службеном листу општине Жабаљ“и на web 

страници www.zabalj.rs“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 Број: 401-575/2014-II 

Председавајући Општинског већа 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.zabalj.rs/
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На основу члана 38. Закона о удружењима („ Службени гласник Републике Србије“ бр.51/2009) и члана 9. 

став 5. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури и уметности који се 

финансирају и суфинансирају из буџетa општине Жабаљ („ Службени лист општине Жабаљ“ 6/2014),  а у 

вези са Одлуком о листи вредновања и рангирања пројеката поднетих по јавнoм конкурсу за финансирање 

(или / и суфинансирање) програма/пројеката који се реализују у култури и уметности за 2015. годину коју је 

утврдила Конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из 

буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката који се реализују у 

култури и уметности, истакнутој на  www.zabalj.rs, дана 19.01.2015.године, Општинско веће на својој 123. 

седници, одржаној дана 26.01.2015. године доноси   

 

Решење о расподели средстава 

по јавном конкурсу за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката 

који се реализују у култури и уметности 

у 2015. години 

 

1. 

Средства у износу од 3.000.000,00 динара распоређују се за реализацију следећих пројеката и програма који за 

циљ имају очување, унапређење и развој културе  и уметности у општини Жабаљ у области савременог 

уметничког стваралаштва, традиционалног народног стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа, 

додељују се: 

Дел. 

број. 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА  НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

1.  Мешовити хор „Пасторала“ 

Жабаљ 
 Учешће на фестивалу духовне 

музике Гажим Република 

Словачка 

160.000,00 

2.  Друштво за очување и неговање 

културне традиције „Прело“ Чуруг 

Учешће на 10.Међународном 

фолклорном фестивалу „Венеција – 

Верона“ 

 

 

 

Обележавање 70 година постојања 

друштва одржавањем годишњег 

концерта 

250.000,00 

 

 

 

 

 

20.000,00 

3.  КУД „Тарас Шевченко“ Ђурђево Дечија позоришна представа „Будалица“ 

 

 

Фестивал изворног певања „Да се не 

заборави“ 

 

Редовне концертне активности и 

гостовања 

40.000,00 

 

 

120.000,00 

 

 

110.000,00 

4.  КУД „Рогаљ“ Жабаљ Концертне активности 

 

270.000,00 

5.  Друштво за очување и неговање 

културне традиције „Ђердан“ 

Госпођинци 

Учешће на фестивалу у Грчкој у граду 

Аспровалта 

 

270.000,00 

6.  Друштво за русински језик и 

књижевност  

Ликовна колонија „Сусрет код 

Боднарева“ у Госпођинцима 

 

180.000,00 

7.  Српско археолошко друштво Археолошки парк Чуруг „Стари 200.000,00 

http://www.zabalj.rs/
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виногради“ 

8.  Аматерско позориште „Браша“ Дечија представа на руском језику 

 

 

Сатира „Селба“ 

 

 

 

Драма „Глиб“ 

80.000,00 

 

 

100.000,00 

 

 

 

150.000,00  

9.  Жабаљски дани Афирмација музичких  радионицa 350.000,00  

10.  Frogville fest Frogville fest 2015  700.000,00 

 

2. 
Средства за финансирање и суфинасирање програма и пројеката предвиђена су Одлуком о буџету Општине 

Жабаљ за 2015. годину („ Службени лист општине Жабаљ“ број 24/2014)  раздео 2, глава 1, функција 820 

Услуге културе некласификоване на другом месту, број позиције 55, економска класификација 481 – назив 

пројекта 062 - П12  Финансирање пројеката удружења из области културе на основу Конкурса. 

3. 
Средства која су одобрена за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво 

за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између Председника општине 

и удружења. 

4. 

Ово решење је коначно.  
 

5. 

Ово решење  ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на web 

страници www.zabalj.rs. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПТИНСКО ВЕЋЕ 

 Број:401-574/2015-II 

Председавајући Општинског већа 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 

 

 
На основу члана 46. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС“ број  129/2007 и 

83/2014) и члана  73. тачка 13. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број  8/2011 и 

8/2012) Општинско веће на својој 123. седници одржаној дана 26.01.2015.године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

 ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊАИЗБЕГЛИЦА 

 

1. 

Образује се Тим за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица (у даљем тексту: 

Тим за имплементацију), у саставу: 

1. Слађана Вогањац,  координатор Тима за имплементацију  (члан Општинског већа) 
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2. Милица Виславски , заменик координатора Тима за имплементацију   

3. Влајко Глигорић, члан (повереник за избеглице) 

4. Драган Хорват, члан (Сектор јавних набавки) 

5. Душанка Матић, члан (грађевинско технички послови) 

6. Дејан Бороја, члан (имовинско правни послови)  

7. Драгољуб Станчић, члан (издавање дозвола за пројектовање и извођење радова)  

8. Милка Зорић, члан (финансијски послови) 

9. Мирослав Буњевачки, члан (Центар за социјални рад) 

10. Госпава Колбас, члан (ЛЕР) 

11. Радивој Плачкић, члан. 

Послове секретара Тима вршиће Љиљана Узелац, шеф Службе за општу управу и друштвене делатности. 

Стручне и административно-техничке послове тима обављаће Служба за општу управу и друштвене 

делатности Општинске управе Жабаљ, с тим да се у случају потребе, могу ангажовати и друга лица на 

стручним и администативно-техничким пословима. 

2. 

Тим за имплементацију  има задатак да: организује и стара се да јединица локалне самоуправе благовермрно 

извршава обевезе преузете уговорима о сарадњи на релаизацији подпројеката Регионалног програма 

стамбеног збрињавања избеглица (у даљем тексту: РСП), координира активности служби јединица локалне 

самоуправе које обезбеђују административно–техничку и другу врсту подршке у спровођењу РСП-а, 

непосредно и континуирано сарађује са представницима Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем 

тексту: Комесаријат) и Јединице за управљање пројектом Истраживање и развој д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) 

у циљу реализације РСП-а, извештава Комесаријат и ЈУП о активностима и напретку у реализацији РСП-а у 

јединици локалне самоуправе. 

3. 

Одређује се координатор Тима за импленетацију као лице задужено за комуникацију са Комесаријатом и 

ЈУП-ом, као и за координацију активности Комесаријата и ЈУП-а са јединицим локалне самоуправе, у циљу 

ефикасне и успешне реализације РСП-а. 

4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ . 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:02-13/2015-IV 

Председавајући Општинског већа 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 18. Правилника о условима, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета за 

задовољавање потреба грађана у области спорта на територији општине Жабаљ („Службени  лист општине 

Жабаљ“ број 24/2014) Председник општине дана 26.01.2015.  године доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Образује се Комисија за развој спорта. 
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2. 

У Комисију се именује:  

1. Витомир Лисица, председник Комисије 

2.  Борис Страживук,  члан 

3. Ђорђе Милутиновић, члан 

4. Лазар Чонкић, члан  

5. Мирослав Лакић, члан  

6. Предраг Топић, члан  

7. Рената Петрић, члан. 

3. 

Задатак Комисије је да изврши  пријем, стручну обраду и оцену програма, предлагање одобравања програма 

и обима његовог финансирања  и праћење његовог извршења, на начин и поступку утврђеним Правилником 

о условима, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета за задовољавање потреба грађана у 

области спорта на територији општине Жабаљ („Службени  лист општине Жабаљ“ број 24/2014). 

 

4. 

Стручне и административне послове за потребе Комисије врши Служба за зајдничке стручне послове 

Општинске управе.  

5. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  02-10/2015-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

 

 

На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број  8/2011 и 

8/2012)  Председник општине, дана  23.01.2015. године доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у  Јавном 

комуналном предузећу „Услуге и одржавање“ Жабаљ  дел. број  388/2014 од 31.12.2014. године.  

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Број: 022-2/2015-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                          Чедомир Божић с.р. 
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На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број  8/2011 и 

8/2012)  Председник општине, дана  23.01.2015. године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. 

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у  Јавном комуналном 

предузећу „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ дел. број  15-1/2014 од 15.01.2015. године.  

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Број: 022-1/2015-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                          Чедомир Божић с.р. 

 

РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Савета за запошљавање општине Жабаљ („Службени 

лист општине Жабаљ“ број 3/2006) Савет за запошљавање општине Жабаљ на својој конститутивној седници 

одржаној 26.01.2015. године доноси 

 

П О С Л О В Н И К 

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Савета за 

запошљавање општине Жабаљ (у даљем тексту: Савет) као и друга питања од значаја за рад Савета. 

Члан 2. 

Седиште Савета је у Жабљу, у згради Скупштине општине Жабаљ, Улица Николе Тесле број 45. 

Члан 3. 

Савет у свом раду користи печат Скупштине општине Жабаљ.  

 

Члан 4. 

Савет има председника, заменика председника и  седам чланова.  

Савет  има секретара који може бити из реда чланова. 

Састав Савета  објављује се у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

Члан 5. 

Савет даје мишљења и препоруке надлежном органу општине у вези са: 

- доношењем програма, 

- организовањем јавних радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу јавних 

радова, 

- додатним образовањем и обуком и 
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- другим питањима од интереса за запошљавање. 

 

II КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА 

Члан 6. 

Конститутивну седницу Савета сазива Председник Скупштине општине. 

На конститутивној седници обавезно се разматрају доле набројане тачке дневног реда: 

1. Доношење Пословника о раду Савета за запошљавање општине Жабаљ 

2. Избор председника Савета 

3. Избор заменика председника Савета  

4. Избор секретара Савета. 

Поред набројаних, на конститутивној седници могу се разматрати и друге тачке дневног реда. 

 

Члан 7. 

Председника и заменика председника као и секретара, Савету предлаже Председник Скупштине 

општине, непосредно на конститутивној седници, у усменој форми.  

Председник и заменик председника Савета бирају се из реда чланова Савета, већином гласова 

укупног броја чланова Савета. 

Секретар Савета може да буде и из реда чланова Савета и  бира  се већином гласова чланова Савета 

који присуствују седници. 

Члан 8. 

 Председник Скупштине општине отвара седницу  и њоме председава закључно са тачком дневног 

реда у оквиру које се врши избор председника Савета, након чега вођење седнице преузима изабрани 

председник Савета. 

 

III СЕДНИЦЕ САВЕТА 

Члан 9. 

Савет ради и одлучује у седницама. 

Седницу сазива председник Савета, а у случају његове одсутности,  заменик председника. 

Позив за седницу са предлогом дневног реда доставља се члановима Савета, по правилу у писаном 

облику.  

Када то околности налажу, седница се може сазвати и телефонски. 

Прилози за појединачне тачке дневног реда,  члановима Савета достављају се по правилу уз позив, а 

само изузетно непосредно пред почетак   седнице. 

 

Члан 10. 

Савет може пуноважно да ради ако седници присуствује већина чланова Савета. 

Савет одлучује већином од укупног броја присутних чланова, изузев у случајевима из члана 7. став 2.  

овог пословника. 

Члан 11. 

Председник отвара седницу и утврђује да ли истој присуствује довољан број чланова за пуноважан  

рад и одлучивање. 

Председник Савета констатује који су чланови Савета присутни, а који одсутни. 

Ако председник утврди да на почетку или у току седнице истој не присуствује број чланова потребан 

за пуноважан рад и одлучивање, седницу ће одложити и, уколико је то могуће,  одмах саопштити 

присутнима  нови термин одржавања те седнице. 

Уколико термин одржавања седнице није могуће одмах одредити, о истом ће чланови бити накнадно 

обавештени на један од начина из члана 9. овог Пословника. 

 

Члан 12. 

Дневни ред седнице утврђује се на основу предлога дневног реда садржаног у позиву за седницу. 

На предлог председника или члана  Савета, предложени дневни ред се може допунити или изменити. 
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Члан 13. 

Седници Савета могу присуствовати и учествовати у његовом раду, без права одлучивања, и 

представници удружења која се баве заштитом интереса одређених категорија незапослених (инвалида, 

етничких мањина, жена, омладине итд.), друга лица чије учешће у седници је оцењено као корисно ради 

разматрања појединих питања  као и друга заинтересована лица по одобрењу председника. 

 

Члан 14. 

Чланови Савета гласају на тај начин што се изјашњавају за или против предлога, или се уздржавају 

од гласања. 

Члан 15. 

Савет у свом раду доноси мишљења, смернице, препоруке и закључке. 

 

Члан 16. 

О раду Савета води се записник.  

Записник садржи датум и место одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова Савета, 

имена осталих присутних, дневни ред, кратак ток седнице,  донета мишљења, препоруке и закључке и време 

закључења седнице. 

Записник потписују председник и секретар Савета. 

О вођењу и чувању записника стара се секретар Савета. 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

Предмети  из  надлежности Савета заводе се и чувају у складу са законом и општим актима 

Општинске управе. 

 

Члан 18. 

Општинска управа обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ при обављању послова 

из надлежности Савета, у складу са одлуком којом се регулише организација Општинске управе. 

Члан 19. 

Председник Савета и његов заменик, овлашћени су да о раду Савета упознају јавност  давањем  

саопштења средствима јавног информисања.  

 

Члан 20. 

Питања  која се односе на рад Савета, а која нису уређена овим пословником, могу се уредити 

закључком Савета, у складу са одредбама овог пословника. 

 

 

Члан 21. 

Овај пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу општине 

Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Савет за запошљавање општине Жабаљ 

 

Број:06-8/2015-I ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Александра Миличић с.р. 
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На основу члана 4. став 1. Одлуке о оснивању Савета за запошљавање општине Жабаљ (''Службени лист 

општине Жабаљ'' број 3/2006), Савет за запошљавање општине Жабаљ (у даљем тексту: Савет), на својој 1.  

седници одржаној 26.01.2015. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника Савета  

 

1. 

За председника Савета именује се Александра Миличић из Жабља, представник Већа Самосталних 

синдиката општине  Жабаљ. 

2. 

Мандат председнику Савета из тачке 1. овог решења траје до истека мандата Савета утврђеног решењем 

Скупштине општине број 02-1-34/14-I од 18.12.2014. године. 

 

3. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Савет за запошљавање општине Жабаљ 

Број: 06- 8 /2015-I Председник Савета 

Александра Миличић с.р. 

 

На основу члана 4. став 1. Одлуке о оснивању Савета за запошљавање општине Жабаљ (''Службени лист 

општине Жабаљ'' број 3/2006), Савет за запошљавање општине Жабаљ (у даљем тексту: Савет), на својој 1.  

седници одржаној 26.01.2015. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању заменика председника Савета  

 

1. 

За заменика председника Савета именује се  Драган Петровић, представник  Националне службе за 

запошљавање.                     

2. 

Мандат заменику председника Савета из тачке 1. овог решења траје до истека мандата Савета утврђеног 

решењем Скупштине општине број 02-1-34/14-I од 18.12.2014. године. 

 

3. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Савет за запошљавање општине Жабаљ 

 

Број: 06- 8 /2015-I Председник Савета 

Александра Миличић с.р. 
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о оснивању Савета за запошљавање општине Жабаљ (''Службени лист 

општине Жабаљ'' број 3/2006), Савет за запошљавање општине Жабаљ (у даљем тексту: Савет), на својој 1.  

седници одржаној 26.01.2015. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању секретара Савета  

 

1. 

За секретара Савета именује се Снежана Милаковић из Жабља,  представник  Синдикалне организације 

Општинске управе  Жабаљ. 

2. 

Мандат секретару Савета из тачке 1. овог решења траје до истека мандата Савета утврђеног решењем 

Скупштине општине број 02-1-34/14-I од 18.12.2014. године. 

 

3. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Савет за запошљавање општине Жабаљ 

Број: 06- 8 /2015-I 

 Председник Савета 

Александра Миличић с.р. 

 

На основу члана 8. Пословника Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 

8/2010) и Инструкције Министарства пољоприведе, шумарства и водопривреде за реализацију вансудских 

поравнања од 10.10.2011. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта удржавној својини у општини Жабаљ на 1. седници одржаној дана 24.03.2014. 

године  ( у даљем тексту: Комисија), донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

I –  Утврђује се просечна последње излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању по 

хектару на основу културе и класе пољопривредног земљишта у државној својини и то за: 

Култура Класа Просечна цена 

 1 40.200,00 

 2 34.840,00 

Њива 3 30.820,00 

 4 26.800,00 

 5 24.120,00 

 6 21.440,00 

 7 20.100,00 

 1 6.700,00 

 2 5.360,00 

Ливада 3 4.020,00 

 4 2.680,00 

 5 1.340,00 

 1 3.350,00 
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 2 2.680,00 

Пашњак 3 2.010,00 

 4 1.340,00 

 1 2.010,00 

Трстик-мочвара 2 2.010,00 

 3 2.010,00 

 4 1.340,00 

 
II – На основу дефинисаних цена утврђиваће се висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини у зависности од културе и класе пољопривредног земљишта за које се закључује вансудско 

поравнање. 

III – Утврђена висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини из тачке II овог 

Закључка,  плаћа се  у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија је утврдила цене на онову којих ће се израчунавати висина накнаде за бесправно 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на основу  Инструкције Министарства 

пољоприведе, шумарства и водопривреде за реализацију вансудских поравнања од 10.10.2011. године, којом 

је прописано да за узурпирано пољопривредно земљиште које није било предмет јавног надметања накнада 

узурпатору утврђује се на бази просечне последње излицитиране цене на последњем одржаном јавном 

надметању за пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета које је дато у закуп на 

територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште. 

Последње јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Жабаљ одржано је дана 27.09.2013. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини у општини Жабаљ 

Број: 06-29/2014-I 

 
Председник комисије 

Борис Страживук с.р. 

 

 

 
 

САДРЖАЈ 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
1.  Решење о расподели средстава по јавном конкурсу за финансирање  (или/и 

суфинансирање) програма/пројеката које реализују удружења а која су од јавног 

интереса за 2015. годину 

1 

2.  Решење о расподели средстава по јавном конкурсу за финансирање  (или/и 

суфинансирање) програма/пројеката који се  реализују у култури и уметности у  2015. 

години 

4 

3.  Решење о образовању тима за спровођење регионалног програма стамбеног збрињавања 

избеглица 

5 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

4.  Решење о образовању Комисије за развој спорта 6 
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Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

5.  Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ 

7 

6.  Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних 

места у ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ 

8 

РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

7.  Пословник Савета за запошљавање општине Жабаљ 8 

8.  Решење о именовању председника Савета за запошљавање општине Жабаљ 11 

9.  Решење о именовању заменика председника Савета за запошљавање општине Жабаљ 11 

10.  Решење о именовању секретара Савета за запошљавање општине Жабаљ 12 

11.  Закључак о утврђивању просечне излицитиране цене на последњем одржаној јавном 

надметању 

12 


