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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 11 Жабаљ, 13.04.2017. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
  

Ha основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" број 

15/2016), члана 36. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука Уставног суда Републике Србије, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 

одлука Уставног суда Републике Србије и 50/2013- одлука Уставног суда Републике Србије 98/2013- одлука 

Уставног суда Републике Србије, 132/2014 и 145/2014) и члана 39. тачка 7. и 9. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине, на 13. седници  дана 

13.04.2017. године, доноси   

 

ОДЛУКУ О СУОСНИВАЊУ JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД 

 

1. Оснивање и оснивачи јавног предузећа  

 

Члан 1. 

  Овом одлуком  општина Жабаљ суоснива Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад (у даљем тексту:  Завод као заједничко јавно 

предузеће са већинским оснивачем Аутономном покрајином Војводином (у даљем тексту: Већински 

оснивач) и другим јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које 

донесу одлуку о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад  као заједничког јавног предузећа. 

 

2. Циљ оснивања 

 

Члан 2.  

  Општина Жабаљ оснива Завод као заједничко јавно предузеће у циљу обезбеђивања континуираног и 

квалитетног обављања послова из области просторног и урбанистичког планирања, заштите животне 

средине и других стручних послова из оквира делатности за коју је Завод основан, а која је утврђена 

оснивачким актом Већинског оснивача и општим актима Завода. 

  На основу ове одлуке Завод је носилац искључивог права за обављање послова из става 1. овог члана 

на територији општине Жабаљ, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Овлашћења оснивача 

 

Члан 3. 

Права која општина Жабаљ, као суоснивач остварује према Заводу су: 

 даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта;  

 даје сагласност на промену делатности, 

 даје сагласност на статусне промене, 

 разматра извештаје о извршењу послова уговорених за општину Жабаљ. 

Права која Аутономна Покрајина Војводина, као већински оснивач, остварује према Заводу су: 

 даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта;  

 даје сагласност на промену делатности, 
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 даје сагласност на статусне промене, 

 именује и разрешава Надзорни одбор, 

 именује и разрешава директора, 

 даје сагласност на програме пословања,  

 разматра извештаје о пословању, 

 даје сагласност на одлуку о расподели добити, 

 предузима законом прописане мере у случају поремећаја у пословању, 

 врши и сва друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

 

Члан 4.  

Права оснивача врши Покрајинска влада, уколико овом одлуком није другачије одређено. 

Права која као суоснивач остварује општина Жабаљ врши Скупштина општине, уколико овом 

одлуком није другачије одређено. 

 

4. Пословно име, седиште и иступање јавног предузећа у правном промету 

 

Члан 5. 

Завод послује под пословним именом Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад. 

Скраћено пословно име је ЈП "Завод за урбанизам Војводине". 

О промени пословног имена Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске владе и 

свих суоснивача. 

Члан 6. 

Седиште Завода је у Новом Саду, Улица Железничка број 6/III. 

О промени седишта Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске владе и свих 

суоснивача. 

Члан 7.  

Матични број Завода је 08068313. 

Завод има својство правног лица. 

У правном промету с трећим лицима, Завод иступа у своје име и за свој рачун. 

У правном промету с трећим лицима, Завод за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу са законом и овом одлуком. 

 

5. Делатност јавног предузећа 

 

Члан 8. 

Претежна делатност Завода јесте: 

- шифра делатности: 71.11; 

- назив делатности: архитектонска делатност. 

Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следећу делатност: 

-  шифра делатности: 71.12; 

- назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање. 

        Завод може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне 

делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 

        Делатности из става 3. овог члана утврђују се Сатутом Завода, на који сагласност даје Покрајинска 

влада. 

6. Основни капитал јавног предузећа 

 

 

Члан 9. 

Основни капитал Завода - у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 

регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за 

регистрацију - унет као регистрациони податак, износи: 

 уписани новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противвредности - 40.021.353,26 динара; 

 уплаћени новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противвредности - 40.021.353,26 динара, 
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на дан 30.06.2002. године. 

Аутономна покрајина Војводина je власник 100% удела у основном капиталу Заводa.  

 

Члан 10. 

По основу улагања у капитал, суоснивачи стичу удео у основном капиталу Завода. 

Основни капитал Завода се повећава новим улозима суоснивача.  

Оснивачки улог општине Жабаљ износи 80.042,71 динара, што чини 0,20% вредности уписаног 

и уплаћеног капитала Завода евидентираног у Агенцији за привредне регистре. 

  Регистровани капитал усклађиваће се с капиталом исказаним по финансијским извештајима у складу 

са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката. 

 

Члан 11. 

Општина Жабаљ ће у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке извршити уплату 

новчаног износа суоснивачког улога основног капитала из члана 10. став 5. ове одлуке на текући рачун 

Завода број: 355-3200222069-04, Војвођанска банка АД Нови Сад  и Заводу и доставити потврду пословне 

банке о уплати истог. 

6. Планови и програми рада и извештаји 

 

Члан 12. 

  Послови које ће Завод обављати за општину Жабаљ као суоснивача, утврђиваће се за сваку 

календарску годину, у складу са усвојеним буџетом општине Жабаљ и програмом рада органа надлежног за 

послове просторног планирања и урбанизма за ту годину.  

  Сви неопходни елементи извршења посла који ће Завод радити за општину Жабаљ у одређеној 

календарској години, регулисаће се уговором између општине Жабаљ и Завода.  

 

Члан 13. 

       Општина Жабаљ ће свој план и програм послова, које ће обављати Завод у наредној години, доставити 

Заводу до 1. децембра текуће године. 

       У циљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова које ће Завод радити за 

своје суосниваче, општина Жабаљ ће благовремено доставити Заводу своје средњорочне и дугорочне 

планове израде планских докумената и друге документације из области за коју је овом одлуком основала 

Завод. 

Члан 14. 

  Динамика извршавања послова за јединице локалне самоуправе као суосниваче усклађиваће се са 

динамиком извршавања послова које Завод обавља за Већинског оснивача.  

 

Члан 15. 

Надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине, као Већински оснивач, разматра и даје сагласност 

на програме пословања и финансијске извештаје Завода. 

Скупштина општине Жабаљ разматра годишњи извештај о извршењу послова уговорених са 

Заводом. 

 

7. Органи јавног предузећа 

 

Члан 16. 

       Органи Завода су: 

       1.  Надзорни одбор и 

       2.   директор. 

 

Члан 17. 

Надзорни одбор има председника и два члана који се именују на период од четири године, под 

условима, на начин и пo поступку утврђеним законом. 

        Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у Заводу. 

        Председника и чланове Надзорног одбора именује Покрајинска влада. 
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Члан 18. 

Директора Завода именује и разрешава Покрајинска влада, по поступку и условима утврђеним 

законом.  

Члан 19. 

Директор Завода представља и заступа Завод, организује и руководи процесом рада, води пословање 

Заводa, одговара за законитост рада Заводa и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и 

Статутом Заводa. 

2. Расподела добити и начин покрића губитка 

 

Члан 20. 

Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Завода, у 

складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитака, Статутом Завода, 

програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност Покрајинске владе. 

Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из претходних година и других извора. 

 

3. Поремећај у пословању јавног предузећа 

 

Члан 21. 

Директор Завода ће, у случају поремећаја пословања Завода, обавестити све осниваче. 

У случају поремећаја у пословању Завода Аутономна Покрајина Војводина ће, као већински оснивач, 

предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање предузећем, у складу 

са законом, a нарочито: 

 промена унутрашње организације предузећа; 

 разрешење постојећих органа и именовање привремених органа предузећа; 

   ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 

   друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег 

интереса, другим законом и оснивачким актом Завода. 

 

4.  Завршне одредбе 

 

Члан 22. 

У складу са овом одлуком, Скупштина Аутономне покрајине Војводине ће извршити 

усклађивање Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад ("Службени лист АПВ", број 51/16), 

као оснивачког акта Завода.  

На основу усклађеног оснивачког акта Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, уписаће се настале промене 

у регистру, у складу са законом којим се уређује правни  положај привредних друштава и поступак 

регистрације. 
Члан 23. 

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: 011-8/2017-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 

број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-

одлука УС, 132/14 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину    

("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10) и члана 39. тачка 6. Статута општине Жабаљ ("Службени лист 

општине Жабаљ", број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ, по прибављеном мишљењу Комисије за 

планове  број 06-40 /2017-I на 13. седници одржаној 13.04.2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  О   ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 21  У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У  НАСЕЉУ ЖАБАЉ 

  

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за део блока број 21 у непосредној близини средње школе у 

насељу Жабаљ (у даљем тексту: План). 

  

            Члан 2.  

Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна граница 

обухвата Плана дефинисаће се Нацртом Плана. 

Оквирни обухват Плана чинe катастарскe парцелe: 1577, 1579, 1580, 1581/1, 1581/2, 1584, 1585 све у к.о. 

Жабаљ. 

Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског подручја је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Основ за израду Плана представља план вишег реда, Генерални план насеља Жабаљ ("Службени лист 

Општине Жабаљ" број 13/2003) којим је дата концепција уређења и организације простора према планираним 

наменама и функцијама. 

Према Генералном плану насеља Жабаљ парцела се налази у блоку број 21 који се намењује за централну 

зону насеља, централни парк и пешачку зону, комплекс предшколске установе основне и средње школе, 

индивидуално и колективно становање, радне комплексе, међумесну аутобуску станицу, зелену пијацу, гасно 

мерно-регулациону станицу за широку потрошњу и припадајуће улице. Изградња и уређење овог блока мора 

да се врши на основу услова из предходно израђеног регулационог плана и одговарајућих урбанистичких 

пројеката за поједине садржаје. До доношења овог регулационог плана за овај блок може се изузетно 

дозволити делимична реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, с тим да се врши у 

постојећим габаритима, повећање постојећих габарита је могуће само у случајевима обезбеђења основних 

санитарно-хигијенских и функционалних услова и не може бити веће од 10% од габарита постојећег објекта. 

 

За израду плана потребан је катастарско-топографски план. 

 

Члан 4. 

Планом детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ -парцеле 1577, 1579, 1580, 1581/1, 1581/2, 

1584, 1585 све у к.о. Жабаљ обухваћене су парцеле на којима се планира становање, у складу са планираном 

наменом из плана вишег реда- Генерални план насеља Жабаљ. Планом детаљне регулације неопходно је 

обезбедити простор за изградњу пословног објекта-продајни простор и евентуално помоћних објеката.  

 

Члан 5. 

Израдом ПДР-а ће се постићи уређење простора према захтевима будуће намене. 

Принципи планирања, коришћења,  уређења и заштите простора у обухвату Плана биће: 

-планирање уз заштиту и унапређење  коришћења земљишта у циљу одрживог развоја, 

-минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја, 

-заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи. 

 

Члан 6. 

Ефективни рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 7.  

Средства за израду Плана обезбедиће инвеститор "Сигма лине", Сремска Каменица, Мишелук 3/19,  а 

процењени износ средстава за израду ПДР-а је око 200.000,00 динара. 

 

Члан 8.  

После доношења ове одлуке, носилац израде Плана, орган надлежан за послове урбанизма општине Жабаљ, 

ће организовати упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за 

развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у 

електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца 

Плана и траје 15 дана од дана објављивања. 

Члан 9. 

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на 

јавни увид. 

 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 

30 дана од дана оглашавања, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни 

увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге 

информације које су од значаја за јавни увид. 

Члан 10. 

Саставни део ове одлуке је Решење Општинскe управе општине Жабаљ, Службe за урбанизам, имовинске 

послове, зашиту животне средине, стамбено-комуналне послове и саобраћај, број 501-25/2017-III-01, од дана 

03.04.2017. године, да се не израђује  стратешка процена утицаја за израду Плана детаљне регулације за део 

блока број 21 у непосредној близини средње школе у насељу Жабаљ на животну средину. 

 

Члан 11. 

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: 350-18/2017-I 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 

Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010) и члана 9. Одлуке о организацији општинске управе ("Службени 

лист општине Жабаљ" 3/2010, 3/2011, 9/2015 и 46/2016), Општинска управа Жабаљ, Служба за урбанизам, 

имовинске послове, заштиту животне средине,  стамбено комуналне послове и саобраћај доноси 

 

РЕШЕЊЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА   ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 21 У НАСЕЉУ ЖАБАЉ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

1. 

Не израђује се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ на 

животну средину. 

2. 

I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Генерални план насеља Жабаљ ("Службени лист Општине Жабаљ" број 13/2003) за централну зону насеља, 

блок 21, прописује израду детаљног плана за изградњу и уређење овог блока. 
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Парцеле које су обухваћене Планом налазе се у централном делу насеља Жабаљ, дакле у грађевинском 

реону. 

3. 

II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ  

ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

 

Доношењем овог плана прецизираће се услови за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката  , а 

све у складу са Генералним планом насеља Жабаљ. Имајући у виду , намену блока 21- претежно становање 

са пословањем,  сматрамо да израда овог плана нема утицаја на животну средину. 

Планирани садржаји-пословање у смислу малопродајног простора и становање неће угрожавати ваздух, 

воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет, насеље, нити било које друге вредности. 

У близини комплекса нема заштићених природних  добра, нити културно историјске баштине. 

 

4. 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 501-25/2017-III-01 

Дана:03.04.2017.године. 

 

 

Шеф Службе 

дипломирани правник, Светлана Петаков с.р. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник републике Србије 

број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС , 50/2013 и 98/2013-

одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и на основу члана 39. тачка 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ на 13. седници,   дана 13.04.2017.  

године,  доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АСФАЛТНЕ И ПУТНЕ БАЗЕ НА 

ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРВОГ РЕДА НОВИ САД - ЖАБАЉ СТАЦИОНАЖА KM 192+700 

 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови 

Сад-Жабаљ стационажа km 192+700 (у даљем тексту:План) који је одштампан уз ову одлуку и чини њен 

саставни део. 

 

Члан 2. 

План садржи текстуални  и графички део. 

 

Члан 3. 

Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу општине Жабаљ". 

Текстуални и графички део Плана објављује се на интернет страници општине Жабаљ. 

 

Комплетан план (текстуални и графички део)  израђује се у три примерка, а графички део својим потписом  

оверава овлашћено лице органа који је донео плански документ. 

 

Члан  4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 350-17/2017-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. став 3. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС" број 65/2013, 13/2016., 98/2016-

Одлука УС), члана 39.  тачка 7. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 

8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној дана 13.04.2017. године доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКА КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА  ПРЕКРШАЈЕ 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком се врше измене одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје прописане одлукама 

Скупштине општине Жабаљ. 

 

Члан 2. 

Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен је да 

поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни налог за прекршаје прописане овом 

одлуком. 
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II ОДЛУКЕ У ОБЛАСТИ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 3. 

У Одлуци о аутобуским стајалиштима на територији општине Жабаљ („Службени  лист општине Жабаљ“ 

број 7/2005 и 9/2006, 44/2016) у члану 17. речи " од 30.000 до 150.000" замењују се речима " од 100.000,00". 

У члану 18. став 1. речи "од 15.000 динара до 100.000" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 1.000 динара до 4.000" замењују се речима "од 15.000,00". 

У ставу 3. речи "од 20.000 динара до 80.000" замењују се речима "од 40.000,00". 

У члану 19. став 1. речи "од 10.000 динара до 25.000" замењују се речима "од 15.000,00". 

 

Члан 4. 

У Одлуци о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Службени лист општине Жабаљ“ број 

3/2010) у члану 59. став 1. речи "од 50.000,00 до 500.000,00" замењују се речима " од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 2.500,00 до 25.000,00" замењују се речима "од 15.000,00". 

У ставу 3. речи "од 10.000,00 до 250.000,00" замењују се речима "од 40.000,00". 

У члану 60. став 1.  речи "од 2.500,00 до 25.000,00" замењују се речима "од 15.000,00". 

У члану 61. став 1. речи "од 2.500,00" замењују се речима "од 15.000,00". 

 

Члан 5. 

У Одлуци о јавном линијском превозу путника на подручју општине Жабаљ ("Службени лист општине 

Жабаљ" број 25/2013) у члану 39. став 1. речи "од 50.000 до 1.000.000" замењују се речима " од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000 до 75.000" замењују се речима "од 20.000,00". 

У члану 40. став 1. речи "од 25.000 до 500.000" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи " од 5.000 до 75.000" замењују се речима "од 20.000,00". 

У члану 41. став 1. речи "од 2.500,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

У члану 42. став 1. речи "од 2.500 до 25.000" замењују се речима "од 15.000,00". 

 

Члан 6. 

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

број 5/2005, 9/2006 и 46/2016) у члану 55. став 1. речи "од 15.000 до 100.000" замењују се речима "од 

100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 2.000 до 5.000" замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 10.000 до 50.000" замењују се речима "од 50.000,00". 

У ставу 4. речи "од 1.000 до 5.000" замењују се речима "од 20.000,00". 

 

Члан 7. 

У Одлуци о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката ("Службени лист општине 

Жабаљ" број 9/2005, 11/2005, 6/2006,17/2006, 3/2011 и 2/2012) у члану 12. став 1. речи "од 25.000 до 250.000" 

замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 10.000 до 25.000" замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 15.000 до 150.000" замењују се речима "од 50.000,00". 

У ставу 4. речи "од 5.000 до 15.000" замењују се речима "од 15.000,00". 

 

Члан 8. 

У Одлуци о снабдевању водом ("Службени лист општине Жабаљ" бр. 18/2014) у члану 63. став 1. речи "од 

5.000,00  динара до 50.000,00" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "5.000,00 до 25.000,00 " замењују се речима "од 20.000,00". 

У члану 64. став 1. речи "од 50.000,00 до 200.000,00" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 250,00 до 25.000,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 25.000,00 до 100.000,00" замењују се речима "од 50.000,00". 

У члану 65. став 1. речи "од 15.000,00 до 45.000,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

 

Члан 9. 
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У Одлуци о јавним паркиралиштима и паркирању на територији општине Жабаљ 

("Службени лист општине Жабаљ" број 11/2013, 4/2014 и 46/2016) у члану 18. став 1. речи "од 50.000,00 до 

500.000,00 " замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 2.500,00 до 50.000,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 5.000,00 до 50.000,00" замењују се речима "од 50.000,00". 

У ставу 4. речи "од 2.500,00 до 50.000,00" замењују се речима "од 15.000,00". 

 

Члан 10. 

У Одлуци о зеленим површинама ("Службени лист општине Жабаљ" број 15/2015) у члану 20. став 1. речи 

"од 50.000,00 до 500.000,00" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од  5.000 до 75.000" замењују се речима "од 20.000,00". 

У члану 21. став 1.  речи "од 5.000,00 до  75.000,00" замењују се речима "од 15.000,00". 

 

Члан 11. 

У Одлуци о одржавању чистоће ("Службени лист општине Жабаљ" број 15/2015 и 46/2016) у члану 49. став 

1. речи "од 50.000,00 динара до 500.000,00" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000,00 динара до 75.000,00 " замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 10.000,00 динара до 250.000,00" замењују се речима "од 100.000,00". 

У члану 50. став 1. речи "од 50.000,00 динара до 500.000,00" замењују се речима  

"од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000,00 динара  до 75.000,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 10.000,00 динара до  250.000,00" замењују се речима "од 50.000,00". 

У ставу 4. речи "од 5.000,00 динара до 75.000,00" замењују се речима "од 15.000,00". 

 

Члан 12. 

У Одлуци о пијацама  и  вашарима ("Службени лист општине Жабаљ" број 15/2015) у члану 34. став 1. речи 

"од 50.000,00 до 500.000,00" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000,00 до 75.000,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

У члану 35. став 1. речи "од 50.000 дo 500.000,00" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000,00 – 75.000,00" замењују се речима "од 20.000,00", a речи "од 5.000,00 – 75.000,00" 

замењују се речима "од 15.000,00", 

У ставу 3. речи "од 10.000,00-250.000,00" замењују се речима "од 50.000,00". 

 

Члан 13. 

У Одлуци о такси превозу ("Службени лист општине Жабаљ" број 29/2015) у члану 43. став 1. речи "од 

50.000,00 до 500.000,00 РСД" замењују се речима "од 100.000,00 динара". 

У ставу 2. речи "од 10.000,00 до  250.000,00 РСД" замењују се речима "од 50.000,00 динара". 

У ставу 3. речи "од  5.000,00 до 50.000,00 РСД" замењују се речима "од 20.000,00 динара". 

У члану 44. став 1. речи "од 5.000,00 до 50.000,00 РСД" замењују се речима "од 15.000,00 динара". 

У члану 45. став 1. речи "од 15.000-75.000 РСД " замењују се речима "од 15.000,00 динара". 

У члану 46. став 2. речи "од 50.000,00 до 500.000,00 РСД" замењују се речима "од 100.000,00 динара". 

У ставу 3. речи "од 10.000,00 до 50.000,00 РСД" замењују се речима "од 20.000,00 динара". 

 

Члан 14. 

У Одлуци о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању ("Службени  лист општине Жабаљ" број 

15/2015) у члану 34. став 1. речи "од 50.000 до 500.000" замењују се речима " од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000 до 75.000" замењују се речима "од 20.000,00". 

У члану 35. став 1. речи "од 50.000 до 500.000" замењују се речима "од 70.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000 до 75.000" замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 10.000 до 250.000" замењују се речима "од 50.000,00". 

У члану 36. став 1. речи "од 50.000 до 500.000" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000 до 75.000" замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 10.000 до 250.000" замењују се речима "од 50.000,00". 

У члану 37. став 1.  речи "од 5.000 до 75.000" замењују се речима "од 25.000,00". 

 



   13.04.2017.               Службени лист општине Жабаљ                 број 11                    страна 13 

 
 

III ОДЛУКЕ О ТАКСАМА И НАКНАДАМА 

Члан 15. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Службени  лист општине Жабаљ" број 25/2012, 24/2014, 

50/2016) у члану 12. став 1. тачка 1. речи "- од 2.500,00 до 75.000,00 " замењују се речима " од 20.000,00". 

У ставу 1. тачка 2. речи "- од 50.000,00 до 1.000.000,00 " замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 1.  тачка 3. речи "- 5.000,00 до 250.000,00 " замењују се речима "од 50.000,00". 

 

Члан 16. 

У Одлуци о локалним административним таксама ("Службени  лист општине Жабаљ" број 3/2011 – 

пречишћени текст и 9/2015) у члану 22. став 1. речи "од 1.000,00 до 50.000,00" замењују се речима "од 

15.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000 до 50.000" замењују се речима "од 15.000,00". 

 

Члан 17. 

У Одлуци о  накнади  за   заштиту   и   унапређивање   животне   средине ("Службени лист општине Жабаљ" 

број 9/2010) у члану 10. став 1. речи "од 25.000,00 динара до 250.000,00" замењују се речима "од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000,00 до 15.000,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 12.500,00 до 100.000,00" замењују се речима "од 50.000,00". 

 

Члан 18. 

У Одлуци о боравишној такси ("Службени лист општине Жабаљ" број 15/2015) у члану 12. став 1. речи "од 

50.000,00 до 1.000.000,00" замењују се речима "од 100.000,00 динара". 

У ставу 2. речи "од 10.000,00 до 250.000,00" замењују се речима "од 50.000,00". 

У ставу 3. речи "од 5.000,00 динара до 75.000,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

 

IV ОДЛУКЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Члан 19. 

У Одлуци о условима и начину коришћења пашњака ("Службени лист општине Жабаљ" број 3/2000, 13/2007 

и 4/2014) у члану 9. став 1. речи "до 5.000,00" замењују се речима "од 80.000,00". 

У ставу 2. речи "до 2.000,00" замењују се речима "од 15.000,00". 

У члану 10. став 1. речи "до 2.000,00" замењују се речима "од 10.000,00". 

У члану 11. став 1. речи "до 3.000,00" замењују се речима "од 150.000,00". 

У ставу 2. речи "до 1.000,00" замењују се речима "од 25.000,00". 

У члану 12. став 1. речи "до 1.000,00" замењују се речима "од 25.000,00". 

 

Члан 20. 

У Одлуци о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју 

општине Жабаљ ( "Службени лист општине Жабаљ" број 12/2009,  8/2012 и 10/2014) у члану 22. став 1. речи 

"од 50.000,00 до 1.000.000,00" замењују се речима " од 100.000,00". 

У ставу 2. речи "од 5.000,00 до 75.000,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

У ставу 3. речи "од 10.000,00 до 250.000,00" замењују се речима "од 50.000,00". 

У ставу 4. речи "од 5.000,00 до 75.000,00" замењују се речима "од 20.000,00". 

 

Члан 21. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 011-57/2017-I 
  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 9. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС“ рој 24/2011) и члана 39. тачка 7. 

Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 8/2012 ), Скупштине општине 

Жабаљ на 13. седници дана 13.04.2017. године доноси  

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ  О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

Члан 1.  

Члан 3. Одлуке о социјалној заштити  ("Службени лист општине Жабаљ", број 11/2011, 23/2012, 18/2014, 

24/2014, 29/2015 и 27/2016) мења се и гласи:  

„Члан 3. 

„Услуге социјалне заштите из ове одлуке за којима постоји потреба, обезбеђују установе социјалне заштите 

које је основала Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, односно Општина. 

Услуге социјалне заштите из ове одлуке за којима постоји потреба, а не могу их обезбедити у потребном 

обиму установе социјалне заштите које је основала Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, 

односно Општина, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је за то лиценциран кроз 

поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са законом. 

Права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи, утврђене Законом и овом одлуком,  

поверавају се Центру за социјални рад за општине Жабаљ и Тител ''Солидарност'' Жабаљ  (у даљем тексту: 

Центар за социјални рад).“  

 

Члан 2.  

У члану 10. речи „поремећајем у друштвеном понашању“ мењају се речима „сметњама у развоју“. 

 

Члан 3.  

Члан 16. мења се и гласи:  

 

„Члан 16. 

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и 

породицама, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина 

за самосталан и продуктиван живот у друштву. 

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге у у смислу ове одлуке су:  превентивне саветодавно-

терапијске и социјално-едукативне услуге, терапијске услуге,  медијацијска услуга , социјално-едукативна 

услуга и саветовање у социјалном раду.  

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају  установе социјалне заштите које је 

основала Општина односно Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина.“ 

 

Члан 4. 

После члана 16а. додаје се чланови: 16б, 16в, 16г и 16д који гласе:  

:  

„Члан 16 б. 

Терапијске услуге обухватају (системску) породичну психотерапију и друге психотерапије које су усмерене 

на функционисање појединца и породице у социјалном контексту. Системска породична терапија у 

социјалној заштити је један од психотерапијских приступа усмерених на системску промену односа унутар и 

изван породице у циљу разумевања и решавања проблема на психолошки здравији и социјално 

прихватљивији начин и за добробит појединца, пара и породице. 

 

Корисници услуга породичне терапије могу користити услугу непосредним самоиницијативним обраћањем 

установи у којој се та услуга реализује или другим пружаоцима те услуге или посредно, упућивањем од 

стране Центра за социјални рад и других релевантних служби. 
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Услуга породичне терапије реализује се у складу са сврхом услуге, потребама, мотивацијом и капацитетима 

корисника, а у зависности од процене пружаоца услуге породичне терапије, где се услуга спроводи. 

 

Члан 16в. 

Медијацијска услуга је услуга посредовања у конфликту или преговарању преко прихватљиве, непристрасне 

и неутралне треће стране која нема ауторитативну моћ доношења одлуке, већ помаже странама у конфликту 

да својом вољом постигну властити, обострано прихватљив договор и споразум у случајевима где је 

процењено да нема насиља. Услуга је намењена корисницима ако су за њу мотивисани, где нема насиља и 

имају потребу за посредовањем у конфликту а у циљу мирног преговарања и решавања истог без притиска и 

присиле. 

Услугу медијације корисници могу добити непосредним, самоиницијативним обраћањем установи у којој се 

та услуга реализује или посредно упућивањем од стране Центра за социјални рад и других релевантних 

служби. 

Члан 16г. 

Социјално-едукативна услуга спроводи се у оквиру основних послова социјалне заштите. Обухвата унапред 

структурисане активности на стицању компетенција и вештина дефинисаних група корисника, како би 

корисници стекли социјалне вештине и компетенције за решавање проблема, ресоцијализацију и унапређење 

социјалног функционисања. 

Члан 16д. 

Саветовање у социјалном раду је услуга намењена свим корисницима у зависности од њихових потреба и 

процене стручних радника установе где се саветовање спроводи. Саветодавне услуге могу бити правне, 

психолошке и социјалне у склопу редовних делатности установе односно пружаоца ове услуге. 

Сврха саветовања у социјалној заштити је разноврсна и усмерена у раду на појединца, групу или породицу, у 

зависности од специфичних корисничких потреба.“ 

 

Члан 5. 

Члан 42. се брише.  

 

Члан 6. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 011-6/2017-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", 

број 15/2016) и члана 39. тачка 7., а у вези са тачком 10. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине 

Жабаљ", број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ  на 13.  седници одржаној 13.04.2017.године доноси 

 

О Д Л У К У  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ" ЖАБАЉ 

 

Члан 1.  

Овом одлуком ближе се уређује спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа 

"Водовод општине Жабаљ" Жабаљ. 
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Члан 2.  

Расписује се јавни конкурс за именовање Директора Јавног комуналног предузећа "Водовод општине Жабаљ" 

Жабаљ.. 

Члан 3.  

Поступак именовања директора јавних предузећа спроводи Комисија за именовања директора јавних предузећа. 

 

Члан 4.  

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Водовод општине Жабаљ" Жабаљ 

гласи: 

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ" ЖАБАЉ 

 

 

Пословно име предузећа: 

Јавно комунално предузеће "Водовод општине Жабаљ" Жабаљ. 

Седиште предузећа: 

Улица Светог Николе број 7, Жабаљ. 

Претежна делатност  предузећа: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 

  

Јавни конкурс се спроводи за радно место Директора Јавног комуналног предузећа "Водовод општине 

Жабаљ" Жабаљ, са местом рада у Жабљу,  на период од четири године. Директор заснива радни однос на 

одређено време. 

Услови за именовање директора: 

1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Докази који се прилажу уз пријаву: 

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење о пословној способности; 

 -уверење о држављанству; 

 -доказ о стручној спреми; 

 -доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање                                        

 -доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,     организовању 

рада и вођењу послова; 

- доказ о познавању области корпоративног управљања; 

 -изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно 

акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке 

странке; 
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 -уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање 

шест месеци; 

 -доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног  органа) у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или као оверене фотокопије. 

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за именовања  

директора јавних  предузећа, на адресу Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ или преко писарнице Општинске 

управе Жабаљ, на истој адреси. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком да се ради о пријави за 

конкурс, у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени 

уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.  

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је дипломирани правник Марија Тодоровић, 

телефон 021/210-22-68. 

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за 

именовања  директора јавних  предузећа  одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

 

Члан 5.   

Текст огласа из члана 4. ове одлуке, Скупштина општине ће доставити на објављивање  "Службеном гласнику 

Републике Србије", дневном листу "Дневник", Нови Сад и то у року који не може бити дужи од осам дана од дана 

доношења ове одлуке и на интернет страници   општине Жабаљ, уз обавезну напомену када је оглас о јавном 

конкурсу објављен  у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 

Члан 6. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-41/2017-I 

 

                                                                               

                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                            Радован Чолић  с.р. 

 
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", 

број 15/2016) и члана 39. тачка 7., а у вези са тачком 10. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине 

Жабаљ", број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ  на 13. седници одржаној 13.04.2017.године доноси 

 

О Д Л У К У  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" ЖАБАЉ 

 

Члан 1.  

Овом одлуком ближе се уређује спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа 

"Чистоћа" Жабаљ. 
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Члан 2.  

Расписује се јавни конкурс за именовање Директора Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Жабаљ. 

 

Члан 3.  

Поступак именовања директора јавних предузећа спроводи Комисија за именовања директора јавних предузећа. 

 

Члан 4.  

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа " Чистоћа" Жабаљ гласи: 

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ЧИСТОЋА" ЖАБАЉ 

 

 

Пословно име предузећа: 

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Жабаљ. 

Седиште предузећа: 

Улица Светог Николе број 7, Жабаљ. 

Претежна делатност  предузећа: сакупљање отпада који није опасан. 

  

Јавни конкурс се спроводи за радно место Директора Јавног комуналног предузећа " Чистоћа" Жабаљ, са 

местом рада у Жабљу,  на период од четири године. Директор заснива радни однос на одређено време. 

Услови за именовање директора: 

1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Докази који се прилажу уз пријаву: 

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење о пословној способности; 

 -уверење о држављанству; 

 -доказ о стручној спреми; 

 -доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање                                        

 -доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,     организовању 

рада и вођењу послова; 

- доказ о познавању области корпоративног управљања; 

 -изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно 

акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке 

странке; 

 -уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање 

шест месеци; 

 -доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног  органа) у складу са законом којим 
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се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или као оверене фотокопије. 

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за именовања  

директора јавних  предузећа, на адресу Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ или преко писарнице Општинске 

управе Жабаљ, на истој адреси. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком да се ради о пријави за 

конкурс, у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени 

уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.  

  

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је дипломирани правник Марија Тодоровић, 

телефон 021/210-22-68. 

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за 

именовања  директора јавних  предузећа  одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

 

Члан 5.   

Текст огласа из члана 4. ове одлуке, Скупштина општине ће доставити на објављивање  "Службеном гласнику 

Републике Србије", дневном листу "Дневник", Нови Сад и то у року који не може бити дужи од осам дана од дана 

доношења ове одлуке и на интернет страници   општине Жабаљ, уз обавезну напомену када је оглас о јавном 

конкурсу објављен  у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 

Члан 6. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-40/2017-I 
                                                                               

                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                            Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09 и 

14/2016), члана 8. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине 

Жабаљ“ бр. 9/2010)  и члана 39. тачка 5. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/11 

и 8/12), уз мишљење Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 401-00-

00548/2017-09 од 08.03.2017., Скупштина општине Жабаљ, на 13. седници дана 13.04.2017. године, доноси 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Општине Жабаљ за 2017. годину.  
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2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 1.500.000,00 динара, оствариће се по 

Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Жабаљ. 

 

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма, у складу са  обавезама локалне самоуправе утврђених законима 

из области заштите животне средине, користиће се наменски за финансирање:  

3.1.- подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; 

3.2.- програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); 

3.3.- програма заштите и развоја заштићених природних добара; 

3.4.- научноистраживачких програма и пројеката; 

3.5.- едукације и јачања свести о потреби заштите животне средине; 

3.6.- информисања и објављивање података о стању животне средине; 

3.7.- трошкова реализације програма;  

3.8- других активности од значаја за заштиту животне средине. 

 

3.1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти 1.000.000,00 динара 

 
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на: 

- очување, унапређење и садња зеленила у функцији заштите животне средине на територији Општине 

Жабаљ, 

- израду катастра зеленила на територији Општне Жабаљ, 

- стварање предуслова за израду ЛЕАП-а, 

- мере заштите животне средине које се предузимају ради спречавања угрожавања животне   средине и 

здравља људи и у ванредним ситуацијама, 

- набавку мобилијара за паркове на територији општине Жабаљ, 

- суфинансирање невладиних организација; 

- друге потстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијoм се реализацијом укаже 

потреба. 

 

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из закона и у 

сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине. 

 

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

 

Планира се реализација законом утврђених обавеза локалне самоуправе у области мониторинга, као и других 

програма и пројеката праћења стања животне средине: 

- праћење квалитета ваздуха, 

- праћење и прогноза аерополена, 

- праћење нивоа комуналне буке, 

- мерења у ванредним ситуацијама изазвани хејмијским удесом. 

 

За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори са овлашћеним стручним и научним 

организацијама и установама, а у складу са прописима. 

 

3.3. Програми заштите и развоја заштићених природних добара 100.000,00 динара 

 

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

 

У 2017. години ће се разматрати планови управљања заштићеним подручјем и финансирати или 

суфинансирати реализација приоритетних програмских активности, а на основу конкретних пројеката и 

програма понуђених од стране управљача  или корисника заштићеног подручја. 

 

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

 

 измирење доспелих обавеза из претходне године; 
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 обезбеђење суфинансирања за учешће на  међународним и домаћим конкурсима из области заштите 

животне средине; 

 извршење решења надлежних инспекцијских служби и других надлежних органа; 

 набавка потребних материјала и опреме неопходне за спречавање или отклањање последица које 

утичу на заштиту животне средине. 

 

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу расходи 

ће се остваривати по приоритетима које утврди Председник општине Жабаљ и то: обавезе утврђене законом 

и раније преузете уговорне обавезе. 

У циљу рационалног коришћења финансијских средстава, Решењем Председника општине Жабаљ у тачки 

3., могу се вршити промене у  намени финансијских средстава. 

 

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ неутрошених, наменских средстава 

пренетих из претходне године и за износ донација и прихода из других извора, која ће се користити у складу 

са овим програмом. 

 

6. Управа прати и надзире наменско коришћење средстава Фонда и извршавање уговорних права и обавеза 

корисника средстава. 

 

7. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 400-59/2017-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 21/2016) и члана 31. тачка 34. Статута општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ, на 13. седници, 

дана 13.04. 2017. године, доноси  

 

ПРВУ ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

У Кадровском плану за 2017. годину („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 50/2016) у тачки II. Планирани 

број запослених за 2017. годину став 1. мења се и гласи:  

„За 2017. годину планира се повећање броја запослених, у складу са добијеном сагласношћу за попуњавање 

упражњених радних места.“ 

У тачки II. подтачка 3. мења се и гласи:  

 

„3.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

3.1.службеници - извршиоци број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованих 

службеника 

у радном 

односу у 

2017. 

самостални саветник 14 14 13 

саветник 14 15 11 

млађи саветник 19 20 19 

сарадник 7 7 7 

млађи сарадник 5 5 5 

виши референт 10 13 12 

референт 1 1 1 
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млађи референт 3 3 3 

укупно: 73 раднa места 78 службеника 71 

  

3.2. намештеници број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованихн

амештеника 

у радном 

односу у 

2017. 

прва врста радних места 0 0 0 

друга врста радних места 0 0 0 

трећа врста радних места 0 0 0 

четврта врста радних места 6 9 8 

пета врста радних места 2 6 6 

укупно: 8 радних места 15 намештеника 14 

укупно 3.1.+ 3.2. 81 93 85“ 

 

У тачки II. подтачка 4.2. брише се.  

У тачки II. подтачка 5. мења се и гласи:  

 

„5.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

(службеници и намештеници)  

 

службени

ци – 

извршиоц

и 

 

повећан 

обим посла  

приправн

ици 

укупно  

 

самостални 

саветник 

1 0 1 

саветник 1 0 1 

млађи саветник 1 2 3 

сарадник 1 0 1 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 0 0 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 2 1 3 

укупно: 6 3 9 
 

 

Не може се тачно разврстати по звањима 8 запослених  за које се очекује да се запосле на пословима 

спровођења Закона о озакоњењу објеката  

 

намештеници 

повећан 

обим посла  

укупно  

четврта група 0 0 

пета група 0 0 

укупно: 0 0“ 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-43/2017-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 8/2011 и 

8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној дана 13.04.2017. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. 

Даје се сагласност на Одлуку о допунама Статута Месне заједнице Ђурђево која је усвојена на седници 

Савета Месне заједнице Ђурђево одржаној дана 09.12.2016. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  022-29/2017-I 

                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 

8/2012) Скупштина општине на 13.  седници,  дана 13.04. 2017. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ 

Жабаљ  за 2017. годину  који је који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад за општине Жабаљ и 

Тител „Солидарност“ Жабаљ  на својој седници одржаној дана 23.02.2017. године под бројем 551-74/17.  

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-30/2017-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 

8/2012) Скупштина општине на 13. седници,  дана 13.04.2017. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност на прву измену Програма  пословања, плана набавки  и плана набавки на које се закон не 

примењује  Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“  за  2017. годину пословни број 323-4/17. 

 

 



   13.04.2017.               Службени лист општине Жабаљ                 број 11                    страна 24 

 
2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-39/2017-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 
На основу члана 34. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“  број 15/16) 

у вези са чланом  39. тачка 10. Статута општине Жабаљ  (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12) 

Скупштина општине Жабаљ на својој 13.  седници одржаној 13.04.2017. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА 

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

1. 

Дужности у  Комисији за именовања директора јавних предузећа, разрешавају се: 

1. Симо Васић – председник, 

2. Срђан Риђички – заменик председника, 

3. Радомир Мијић – члан и 

4. Марко Миличевић –члан. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-1-2/17-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу члана 34. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“  број 15/16) 

у вези са чланом  39. тачка 10. Статута општине Жабаљ  (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12) 

Скупштина општине Жабаљ на својој 13.  седници одржаној 13.04.2017.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА 

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

1. 

У  састав Комисије за именовања директора јавних предузећа (у даљем тексту: Комисија), на мандатни 

период од три године,  именују се: 

1. Александра Шилић – председник, 

2. Драгана Јагодић – члан, 

3. Новак Костић – члан, 

4. Неда Петровић –члан и 

5. Урош Радановић - члан. 
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2. 

За секретара Комисије именује се Марија Тодоровић, а за техничког секретара Снежана Милаковић. 

 

3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-1-1/17-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 43. став  1. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 13.  седници одржаној 13.04.2017. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

1. 

Дужности члана у Комисији за равноправност полова разрешава се Драган Бунић. 

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 06-42/17-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 43. став  1. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12, 

Скупштина општине Жабаљ на својој 13.  седници одржаној 13.04.2017. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

1. 

За члана Комисије за равноправност полова именује се Бранко Вогањац из Жабља. 

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 06-42/17-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 72/09,  52/11,  55/13 и 68/15) и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ 

(''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 13.  

седници одржаној 13.04.2017.  године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА   

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''22. ОКТОБАР'' - ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности чланова  Школског одбора Средње школе ''22. октобар'' – Жабаљ, због поднете оставке, разрешава 

се Зоран Бубњевић. 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-42/17-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 72/09,  52/11,  55/13, 68/15) и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ 

(''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 13. 

седници одржаној 13.04.2017.  године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА   

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''22. ОКТОБАР'' - ЖАБАЉ 

 

1. 

За члана  Школског одбора Средње школе ''22. октобар'' – Жабаљ, на период до истека мандата Школског 

одбора, именују се Зоран Саздановић – представник локалне самоуправе. 

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 06-42/17-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 13.  седници одржаној 13.04.2017.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности члана  Надзорног одбора Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, разрешава 

се Слободан Остојић – представник оснивача. 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-42/17-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 13.  седници одржаној 13.04.2017.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ 

 

1. 

За члана  Надзорног одбора Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, на период до 

истека мандата Надзорног одбора,  именује се Радивоје Антонијевић – представник оснивача. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-42/17-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 13. седници одржаној 13.04.2017. године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ЗА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ И ТИТЕЛ „СОЛИДАРНОСТ“ – ЖАБАЉ 
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1. 

За вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ 

– у даљем тексту: Центар, именује се Мирослав Буњевачки дипломирани правник  из Новог Сада, на период 

до именовања директора Центра, а најдуже годину дана. 

2. 

Ово решење као и  Мишљење Управног одбора Центра ,   доставити Скупштини општине Тител на даљу 

надлежност.  

3. 

Даном доношења овог решења престаје да важи Решење Скупштине општине Жабаљ о именовању вршиоца 

дужности Центра број 02-1-8/16-I од 11.04.2016. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-42/17-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 17. Закона о  библиотетичко-информационој делатности („Службени гласник РС“ 52/2011)  

и члана 37. Закона о култури („ Службени гласник РС“ ,број 72/2009,13/2016 и 30/2016-испр.) Скупштина 

општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној 13.04.2017. године, доноси  

 

Р Е  Ш Е Њ Е 

 

1.  

МИЛОВАН МИРКОВ ИЗ ЖАБЉА, Бранка Радичевића 10Б, ЈМБГ 05059908000000 мастер менаџер 

поставља се за вршиоца дужности директора Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ, на 

период од 17.04.2017. године  до именовања директора Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ 

Жабаљ, а најдуже једну годину. 

2. 

Вршилац дужности Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ  из тачке 1. овог решења има 

сва права, обавезе и овлашћења директора Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ. 

3. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Брoj: 02-42/17-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. 

Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 
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