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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 42 Жабаљ, 07.10.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 9. става 4. Закона о финансијској подршци породици са децом  (''Службени гласник РС“ 

број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), а у вези са чланом 159. став 2. тачка 4. Закона о основама систена 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015 и 62/2016) и члана 

39. тачка 7. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 8/2012) Скупштине 

општине Жабаљ на 6. седници одржаној дана 07.10.2016. године донела je 
 

ОДЛУКA  

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се права и обавезе, услови и начин регресирања трошкова превоза за децу са 

сметњама у развоју, ученике и студенте који свакодневно путују на релацији од места становања до 

образовне  установе, а имају пребивалиште најмање две године пре подношења захтева. 
 

Члан 2. 

Регресирање трошкова превоза подразумева регресирање трошкова месечне аутобуске карте преносом 

средстава превозницима у јавном превозу који су изабрани у поступку јавне набавке. 
 

Изузетно, регресирани трошкови превоза за дете са сметњама у развоју и његовог пратиоца могу се 

исплатити у готовини, до висине месечне аутобуске карте, ако користе сопствени превоз у складу са овом 
одлуком. 

 

Кориснику који оствари право на регресирани превоз у висини 100%, регресира се и перонска маркица. 
 

Члан 3. 

Право на регресирање трошкова превоза утврђује се зависно од материјалног положаја породице, зависно од 

успешности у студирању, као мера популационе политике, као мера инклузије Рома. 
 

Члан 4. 

Корисник права на регресирање је дете са сметњама у развоју и његов родитељ, односно старатељ или 
хранитељ, ако му је пратилац неопходан, ученик и студент (у даљем тексту: корисник). 

 

Корисник права на регресирани превоз може бити и ученик школе за основно образовање одраслих на 
основу поднетог захтева. 

 

Члан 5. 

Регресирање ће се вршити од 01. септембра до краја наставне године за децу и ученике и од 01. октобра до 
краја летњег семестра за студенте. 
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Члан 6. 

Председник општине решењем утврђује проценте регресирања трошкова превоза који нису утврђени овом 

одлуком, зависно од обезбеђених средстава за ове намене у буџетима општине Жабаљ и Аутономне 

Покрајине Војводине.  
 

Трошкови превоза за децу са сметњама у развоју, на основу Закона, обезбеђују се у целости из буџета 

општине Жабаљ. 
 

II.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 7. 
Право на регресирање трошкова превоза имају: 

1. деца са сметњама у развоју која похађају установу предшколског или основног образовања,   

2. пратилац детета са сметњама у развоју које похађа средњу школу ван места становања, ако је пратња 
детету неопходна, 

3. дете са сметњама у развоју смештено у образовну установу са домом и пратилац за викенд доласке, 

4. ученици средњих школа, које се финансирају из буџета,  
5. студенти који се школују на терет буџета и први пут уписују годину  студија, 

6. ученици и студенти ромске националне мањине, 

7. сва деца у породици са троје и више деце, 

8. ученици и студенти чији је родитељ самохран по основу смрти брачног друга и који не остварује 
приходе, 

9. деца са сметњама у развоју која долазе у Дневни центар у Центру за социјални рад или установу у 

Новом Саду и 
10. пратилац детета са сметњама у развоју које долази у Дневни центар или у установу у Новом Саду, 

ако је пратња детету неопходна, 

11. ученици основне школе за образовање одраслих. 
 

Члан 8. 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте имају деца са сметњама у 

развоју, ако похађају установу предшколског образовања или основну школу ван места становања. 
 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте има и родитељ, односно 

старатељ или  хранитељ, детета као пратилац, ако је пратња неопходна. 
 

Корисници из става 1. и 2. овог члана имају право и на регресирање у висини 100%  трошкова месечне карте 

градског превоза.  

 
Члан 9. 

Право на регресирање трошкова превоза имају деца са сметњама у развоју, којима је, према Мишљењу 

Комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима,  потребан 
одлазак и помоћ стручног радника Дневног центра у Центру за социјални рад у Жабљу или у установу у 

Новом Саду. 

Зависно од броја месечних долазака, уз потврду стручног радника , признаваће се трошкови у висини 
месечне карте или из разлога економичности, ако је то повољније за Општину, у готовини у висини броја 

долазака  у Дневни центар у Жабљу или у установу у Новом Саду. 

Право на регресирање трошкова превоза под истим условима из става 1. и става 2. овог члана  има и 

родитељ, односно старатељ или  хранитељ, детета као пратилац, ако је пратња неопходна. 
 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте има и родитељ, односно 

старатељ или  хранитељ, детета као пратилац, ако је пратња неопходна. 
 

Члан 10. 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте има пратилац детета са 
сметњама у развоју, које похађа средњу школу ван места становања, ако је пратња  детету неопходна, ако то 

право пратилац не остварује по прописима о социјалној заштити. 
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Члан 11. 

Право на регресирање трошкова превоза имају деца и родитељ, односно старатељ, ако су смештена у 

образовну установу са домом, ради довођења и повратка детета за викенд кући, двапут месечно.  

 
Трошкови превоза из става 1. овог члана се  признају у висини трошкова аутобуског превоза и исплаћују се у 

готовини уз потврду стручног радника о броју долазака детета за викенд 

 
Члан 12. 

Право на регресирање трошкова превоза имају редовни ученици средњих школа, које се финансирају из 

буџета, а који школу похађају ван места становања и који први пут уписују разред.  

Члан 13. 
Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% од цене месечне карте имају ученици средње школе 

са пребивалиштем у насељеним местима општине Жабаљ, који похађају средњу школу у Жабаљу. 

 
Члан 14. 

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти који се школују на терет буџета, први пут уписују 

годину студија, немају статус запосленог лица и испуњавају друге услове утврђене од стране покрајинског 
секретаријата надлежног за област образовања. 

 

Члан 15. 

Ученицима средњих школа који су припадници ромске националне мањине, регресирају се трошкови 
превоза у висини 50% цене месечне карте, под условом да први пут уписују разред. 

 

Студентима који су припадници ромске национале мањине, регресирају се трошкови превоза у висини 100% 
цене месечне карте, ако испуњавају услове из члана 14. ове одлуке. 

 

Члан 16. 
Право на регресирање трошкова превоза има свако дете из породице која има троје и више деце у висини 

50% цене месечне карте.  

Члан 17. 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% има ученик или студент чији је родитељ самохран 
по основу смрти брачног друга и који не остварује приходе, ако испуњава услове из члана 12. став 1. или 

члана 14. ове одлуке. 

 
       Члан 18. 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% имају ученици основне школе за образовање 

одраслих. 

 
Члан 19. 

Права утврђена овом одлуком остварују се по прописима о општем управном поступку. 

 
Члан 20. 

О праву на регресирање трошкова превоза у првом степену решава надлежна служба Општинске управе.  

По жалбама на првостепено решења у другом степену решава Општинско веће.  
 

Члан 21. 

Право на регресирање трошкова превоза остварује се на захтев корисника или његовог родитеља (старатеља) 

, ако је корисник малолетан. 
 

Корисник је дужан уз захтев достави одговарајуће доказе: 

- фотокопију личне карте као доказ о пребивалишту за корисника односно за једног родитеља, ако је 
корисник малолетан,  

- потврду о пребивалишту за корисника који нема личну карту, 

- потврду да је корисник уписан у предшколску установу или основну школу,  
      -      решење, односно мишљење надлежног органа или тела, којим је утврђена сметња у             

             развоју детета, 
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- потврду да је дете са сметњама у развоју смештено у образовну установу са домом, 

- потврду да је редован ученик средње школе која се финансира из буџета, 

- потврду да се студент школује на терет буџета и да први пут уписује годину студија, 

- изјаву да није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете, Фонда за 
стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, Владе АП Војводине, фондација, 

предузећа и других организација. 

- извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици  
- извод из матичне књиге умрлих за брачног друга и уверење да не остварује приходе. 

- потврду Центра за социјални рад да дете долази у Дневни центар или у установу у Новом Саду и 

 

Члан 22. 
Право на регресирање трошкова превоза може се остварити подношењем захтева до 25. у текућем месецу за 

наредни месец. 

 
Утврђено право на регресирање трошкова превоза траје до почетка летњег распуста односно до краја летњег 

семестра. 

 
Члан 23. 

Из разлога економичности поступка, ученици и студенти који су стекли право на регресирање трошкова 

превоза у једној школској години, на почетку следеће школске године обновиће захтев и приложити  

потврду образовне установе да испуњавају услове везане за школовање, а личне карте приказати на увид.  
 

О продужавању права надлежна служба Општинске управе одлучиће доношењем збирног решења којим ће 

обухватити кориснике из става 1. овог члана. 
 

Члан 24 

Из разлога економичности поступка, за кориснике који су стекли право на регресирање трошкова превоза у 
једној школској години, по основу члана 13. ове одлуке, на почетку следеће школске године захтев за 

продужавање права поднеће средња школа у име корисника. 

О продужавању права надлежна служба Општинске управе одлучиће доношењем збирног решења којим ће 

обухватити кориснике из става 1. овог члана. 
 

Члан 25. 

Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на признато право у року 15 дана од дана 
настанка промене. 

 

Када надлежна служба утврди да је на основу неистинитих или натачних података корисник остварио право, 

односно непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права, донеће решење којим ће укинути 
право на регресирање трошкова превоза од наредног месеца за текућу школску годину. 

 

Члан 26. 
Надлежна служба Општинске управе дужна је за сваки месец да достави списак ученика и студената који 

имају право на регресирање трошкова превоза и перонских маркица, превознику чија се услуга превоза 

користи, односно пружаоцу станичне услуге. 
 

Члан 27. 

Превозник и пружалац станичне услуге су дужни, по истеку рока за издавање месечних карата односно 

перонских маркица, да доставе надлежној општинској служби списак корисника којима су издате месечне 
карте и перонске маркице, уз рачун за плаћање регресираних трошкова превоза и перонских маркица. 

 

 

III.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 
Одредбе које се односе на регресирање трошкова превоза студената примењиваће се од 01.11.2016.године, а 

одредбе које се односе на  регресирање трошкова превоза ученика примењују се од 01. јануара 2017. године.  
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Појединачна решења о признавању права на регресирање трошкова превоза ученика донета по основу 

Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената (''Службени лист општине Жабаљ'' број 

16/2012, 10/2014 и 24/2014) важиће од дана доношења до 31.12.2016. године.  

Корисници који су остварили право у складу са ставом 2. овог члана пре почетка другог полугодишта 
школске 2016/17 године поднеће нови захтев за регресирање трошкова превоза за друго полугодиште 

школске 2016/17 године, у складу са овом одлуком. 

За кориснике који похађају средњу школу у Жабљу нови захтев за остваривање права на регресирање 
трошкова превоза за друго полугодиште школске 2016/17. године поднеће средња школа у складу са чланом 

24. ове одлуке.  

 

Члан 29. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о регресирању трошкова превоза ученика и 

студената („Службени лист општине Жабаљ“ број 16/2012,10/2014, 24/2014 и 38/2016). 

 
Члан 30. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 
Број: 011-15/2016-I 

 

  ПРЕДСЕДНИК  
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и 
члана 31. став 1. алинеја прва Одлуке о усклађености пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ са 

Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Жабаљ“ број 38/2016)  Скупштина општине на 6. 

седници, дана 07.10.2016. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ за 2016. годину који је усвојен 

на 15. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа  „Чистоћа“ одржане дана  22.09.2016.  
године.  

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

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 023-55/2016-I 

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
 

 

 

 



   07.10.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 42                      страна 6 

 
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 

8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 6.седници одржаној дана 07.10.2016. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. 

Даје се сагласност  на  измену трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ за 
2016. годину који је усвојен на 15. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа  „Чистоћа“ 

одржане дана  22.09.2016.  године. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 Број:023-56/2016-I 
 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/11, 55/13,68/15), Скупштина општине Жабаљ на својој 6. 
седници одржаној 07.10.2016.  године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЂУРЂЕВО 

 

1. 
Дужности у Школском одбору  Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево, разрешава се Душко 

Михелц. 

2.  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 02-1-13/16-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/11, 55/13,68/15), Скупштина општине Жабаљ на својој 6. 

седници одржаној 07.10.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЂУРЂЕВО 

 

1. 

За чланa  Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево, на  период до истека 
мандата тог школског одбора, као представницa локалне самоуправе именујe се Драгана Мушицки из 

Ђурђева. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 02-1-14/16-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Радован Чолић с.р. 

 
 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 

и 8/12) у вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/11, 55/13, 68/2015 и 62/2016 – Одлука УС), Скупштина 
општине Жабаљ на својој својој 6. седници одржаној 07.10.2016. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ 

 

1. 
Дужности чланова  у Управном одбору Предшколске установе „Детињство“ разрешавају  се: 

- Маријела Танасић – представник родитеља и 

- Горан Клинцов – представник локалне самоуправе. 
 

2.  

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
 

Број: 06-166/16-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12) у 

вези са чланом  54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 72/09, 52/11, 55/13, 68/2015 и 62/2016 – Одлука УС), Скупштина општине Жабаљ на 

својој 6. седници одржаној 07.10.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ 

 

1. 

За чланове у Управном одбору Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ (у даљем тексту: 
Управни одбор), на период до истека мандата Управног одбора, именују се: 

- Милош Јањић из Жабља – представник родитеља и 

- Аленка Орешчанин, професор разредне наставе из Жабља – представник локалне самоуправе. 
 

2.  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-166/16-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 

 

 
 

 

 
 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 
Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

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

Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 
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