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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 5 Жабаљ, 02.03.2015. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу чланa 97. став 8. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 

81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 

132/14 и 145/14 ) и члана 39. тачка 17. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 23. седници одржаној дана 02.03.2015.год. доноси 

   

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског земљишта, 

зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и поступак 

умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења 

за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора као и друга питања од значаја за обрачун и 

наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  

 

Члан 2. 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  

 

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду 

планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање 

објеката, санирање терена и друге радове.  

 

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намене.  

 

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима уређивања.  

 

Члан 3. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор. 

 

Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање и 

прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре.  
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II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 

Члан 4. 

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који 

врши ЈП за грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну изградњу и становање "Развој" Жабаљ (у 

даљем тексту: ЈП"Развој") . 

 

Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако што се 

просечна цена квадратног метра у  општин 85.861,00динара помножи са укупном нето површином објекта 

који је предмет градње, израженом у m² и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним 

овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме је изграђен 

приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа. 

 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и 

објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и 

гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.   

 

 

а ) ЗОНЕ   

Члан 6. 

За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне у општини Жабаљ и 

то:  

 

 

 

                                       0-екстра            I                      II                 III                   IV 

                                            зона             зона               зона             зона                зона 

 

Зоне су дефинисане према важећим плановима за насеља у општини Жабаљ. 

 

 б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

 

Члан 7. 

           Намене објеката за које се плаћа допринос су:  

 

-   стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - пословним 

објектима,  и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним објектима; 

 

- комерцијална: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-стамбене апартмане, 

мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле, 

угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте комерцијалног и услужног карактера;   

 

- производна: производни и складишни објекти, гаражни простор у овим објектима; 

 

- остала: магацински простор, стоваришта, пијаце, објекти производног занатства, индустрије и 

грађевинарства, комунални објекти, гаражни простор у свим наведеним објектима, пољопривредни објекти, 

економски објекти гаражни простор у овим објектима, помоћни објекти, отворени паркинзи. 

  

Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.  
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в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  

 

За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи коефицијенти: 

 

Члан 8. 

Коефицијент за зону (Куз): 

 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Екстра зона 0,07 

Прва зона 0,05 

Друга зона 0,04 

Трећа зона 0,03 

Четврта зона 0,03 

 

Коефицијент за намену (Кн): 

 

 

 

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског земљишта приступним 

путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент комуналне 

опремљености је 1. 

 

Члан  9. 

Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у складу са 

чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује се за одређени проценат, у складу са следећом табелом: 

 

Недостајућа комунална 

инфраструктура 

Проценат 

умањења 

приступни пут 40% 

канализациона мрежа  30% 

водоводна мрежа 10% 

тротоар 10% 

јавна расвета 10% 

                                                                                    Укупно:            100% 

 

Члан 10. 

Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора из члана 3. ове 

Одлуке, а на основу достављене урбанистичко - техничке документације, односно правоснажних локацијских 

услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу која се мења, 

пројекта изведеног стања и др. документације прописане важећим Законом о планирању и изградњи и 

подзаконским актима. 

 

 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 0,2 

Комерцијална 0,15 

Производна    0,1 

Остала  0,05 

Јавна  не плаћа се 

по 

чл.11.Одлуке 
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Члан  11. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, 

објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже објеката 

високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и 

сл.),осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта, 

отворене спортске терене и атлетске стазе. 

 

Јавни  објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини по основу 

посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа 

територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим 

облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени 

спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти) и објекти - 

простори традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и верским 

заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006) 

 

Члан 12. 

За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој општине допринос се 

може умањити до оног процента и за оне објекте за које  Општинско веће донесе посебан закључак. 

Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње.  

 

Члан 13. 

Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је прописан већи износ 

доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) намену објекта за коју је 

прописан већи износ доприноса. 

 

Члан 14. 

Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор изгради већу 

површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат за грађевинску 

дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни део 

измењеног решења о грађевинској дозволи. 

 

Члан 15. 

Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње новог 

објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за разлику у броју 

квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који се уклања. 

 

Легалност и површина објекта из става 1. овог члана доказује се: изводом из земљишних књига, односно 

изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или актом надлежне службе  да је 

објекат грађен  у периоду када за његову изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе. 

Уколико наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне 

Службе, или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на 

лицу места од стране овлашћеног лица ЈП "Развој". 

 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 16. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или на рате.  

 

Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:  

 

-     једнократно у целости са умањењем се у износу од 30%  или 
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-  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према 

подацима  Републичког завода за статистику.  

 

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да као 

средство обезбеђења плаћања достави: 

 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ 

недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца  од дана доспећа последње рате или 

 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата у 

корист јединице локалне самоуправе 

 

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката чија укупна 

бруто развијена грађевинска површина не прелази 200m² и који не садржи више од две стамбене јединице, из 

става  5. овог члана, не достављају се средства обезбеђења.  

 

Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања 

преосталих недоспелих рата.  

 

Члан 17. 

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости, односно 

ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до подношења пријаве. 

 

Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се извршити 

принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о преском систему и пореској администрацији. 

 

Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора. 

 

 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан  18. 

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског документа на 

основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се припремити, односно 

опремити и средствима физичких или правних лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском земљишту 

подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе предлог о финансирању припремања, односно 

опремања грађевинског земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана доставља: 

-   правоснажне локацијске услове; 

-  доказ о решеним имовинско – правним односима за  парцелу на којој намерава да гради објекта; 

-   копија плана за парцеле;  

-  предлог динамике и рокова изградње.  

 

Члан  19. 

ЈП"Развој"након разматрања предлога лица из става 2. члана 18. ове Одлуке и достављене документације, 

припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора 

о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта  

 

Елаборат из става 1. овог члана садржи: 
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- податке о локацији односно зони; 

- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре; 

- податке из програма уређивања грађевинског земљишта; 

- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела; 

- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре; 

-     обавезу ЈП"Развој"да обезбеди стручни надзор у току извођења радова; 

-   одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке 

документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и 

других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања 

финансијских и других средстава;  

-   одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

-   одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања 

грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта;  

-  средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  

 

Члан 20. 

На основу елабората из члана 19 ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању, односно 

опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 19  ове одлуке и ЈП"Развој" 

 

Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  

 

- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;  

- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;  

- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;  

- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;  

- динамику и рок изградње;  

- обавезу   ЈП"Развој"да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;  

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке 

документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и 

других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања 

финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања 

грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта  

- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу инфраструктурних 

објеката 

- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.  

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 21. 

Инвеститори који су са јединицом локалне самоуправе закључили уговор о накнади за уређивање 

грађевинског земљишта за изградњу објеката, по раније важећим законима и општим актима јединице 

локалне самоуправе, по којима накнада није плаћена у целости, имају право на закључивање анекса уговора и 

обрачун доприноса у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 22. 

Инвеститор који је уговорио накнаду за уређивање грађевинског земљишта по раније важећим прописима 

има право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава у  номиналном износу, уколико од надлежне 

управе достави доказ да није издата потврда о пријему документације, односно грађевинска дозвола, односно 

да инвеститор не може остварити право изградње објекта на основу издате документације као и да није 

започета изградња објекта.  



   02.03.2015.               Службени лист општине Жабаљ                 број 5                          страна 7 

Члан 23. 

Инвеститори који су закључили уговоре са ЈП"Развој"о регулисању накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта или исте закључе до 01.03.2015. године у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског 

земљишта у свему у складу са закљученим уговором. 

 

Члан 24. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/10, 8/11 и 4/14) сем у делу који се односи 

на обрачун у поступку легализације објеката 

 

Члан 25. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈЕ 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

                                                                                     
Број:35-37/2015-I                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                                     др стом. Драган Злоколица с.р. 

 
На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  број 129/2007 и 

83/2014 – др. закон) и члана 39. тачка 5. Статута Општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012), а на предлог Oпштинског већа, Скупштина општине Жабаљ је на 23. седници одржаној 

дана 02.03.2015. године, донела  

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 

 ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Усваја се Акциони план за унапређење положаја Рома општине Жабаљ за период 2015-2018. године. 

 

Члан 2. 

 Акциони план за унапређење положаја Рома општине Жабаљ за период 2015-2018. године је 

саставни део ове одлуке. 

Члан 3. 

 Ову одлуку и Акциони план за унапређење положаја Рома општине Жабаљ за период 2015-2018. 

године објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

Члан 4. 

 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:110-5/2015-I   

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 
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Локални акциони план унапређења 

положаја Рома од 2015-2018. године 

Општине Жабаљ 
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Увод 

Акциони план за унапређење положаја Рома општине Жабаљ је документ који целовито разматра 

проблематику Рома и садржи скуп мера и активности разноврсних носилаца као што су доносиоци 

политичких oдлука, институције, органи, удружења грађана и невладине организације у циљу побољшања 

положаја живота Рома. У интересу је и локалне заједнице да сви носиоци активности дају пун допринос 

побољшању друштвеног положаја Рома и њиховом ширем укључивања у све друштене токове. 

Са циљем унапређења положаја Рома у општини Жабаљ, а у складу са препорукама Владе Републике 

Србије датим у Стратегији за унапређење положаја Рома у Републици Србији, Локална самопурава општине 

Жабаљ је у августу 2014. године, покренула процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја 

Рома. Иницијативу Канцеларије за инклузију Рома да се имплементирају национални акциони планови за 

Роме и Стратегија за унапређење положаја Рома Владе РС на локалном ниову, као и да се изради Локални 

акциони план за унапређење положаја Рома у општини Жабаљ, подржала је Општина Жабаљ. Локални 

акциони план унапређења положаја Рома у општини Жабаљ обухвата области: образовања, запошљавања, 

становања, здравства, екологије, културе и информисања.  

Канцеларија за инклузију Рома општине Жабаљ је образовало Групу за израду ЛАП за Роме. Локални 

акциони план за Роме у општини Жабаљ за период од 2015. до 2018. године (ЛАП) представља документ 

сачињен, у партнерству са ромским удружењима, Центром за социјални рад, Домом Здравља, школама, НСЗ 

са подручја општине Жабаљ. Радну групу чинили су представници општине Жабаљ задужени за привреду и 

развој, мала и средња предузећа, представници Националне службе за запошљавање испостава Жабаљ, 

удружења грађана ромске националности. Носилац процеса израде ЛАП била је Општина Жабаљ у сарадњи 

са Канцеларијом за инкулизу Рома општине Жабаљ. 

Влада Републике Србије је у априлу 2009. године усвојила Стратегију за унапређивање положаја 

Рома у Републици Србији, која представља основ за унапређење положаја Рома, смањење разлике између 

ромске популације и осталог становништва, као и идентификовање и примену мера афирмативне акције, 

нарочито у областима образовања, здравља, запошљавања и становања. 

Посебна пажња посвећена је и смањењу сиромаштва, сузбијању дискриминације и побољшању 

положаја жена, а као основни принцип истакнуто је „укључивање представника ромских заједница у све 

процесе“. 

Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Жабаљ 2015 – 2018, као стратешки 

документ доноси се са циљем унапређивања положаја Рома у општини, те унапређења процеса интеграције 

Рома. Један од суштинских предуслова за унапређивање положаја Рома, управо је побољшање образовног 

статуса, односно образовање припадника ромске националне заједнице један од основних предуслова за 

интеграцију Ромау ширу друштвену заједницу. Овај документ треба да дефинише правце деловања општине 

Жабаљ у области унапређења образовног статуса Рома, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити 

реализација мера које треба да допринесу остварењу овог циља. 

 

Уводна реч председника општине 

Доношење акционог плана за унапређење положаја Рома од 2015-2018. године представља даљи 

корак у правцу стратешког планирања потреба и интереса грађана општине Жабаљ чији су Роми значајан 

део популације. Овај план представља конкретизацију стратегије одрживог развоја општине Жабаљ и треба 

да допринесе побољшању положаја живота Рома, напорима да се заједничким снагама кроз партнерство 

свих друштвених чинилаца побољша стандард и услови живота Рома у општини Жабаљ. План се заснива на 

схватању да Роми општине Жабаљ не смеју остати на маргинама друшвених збивања, већ им се мора 

пружити већа подршка и поверење како би постали креатори своје улоге и судбине у друштву. Он 

представља део напора које локалана заједница чини током низа година да се улагањем значајних средстава 

побољша живот ромске популације и сразмерно могућностима умањи јаз који постоји између Рома и 

осталих припадника друштвене заједнице.  

Локални акциони план унапређења положаја Рома као званични документ  општине дефинише 

правце деловања општине Жабаљ у области унапређења процеса образовања, запошљавања, становања и 

здравља Рома, конкретне мере и активности којима би се побољшао садашњи неповољан положај у овим 

областима, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање постављених циљева. 
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Да би се успело у овим намерама нужно је приступити изради ЛАП за унапређење положаја Рома у 

општини Жабаљ као документу који је неопходан за несметано приступање фондовима из којих се 

финасирају разни пројекти како од интереса за саме Роме тако и за ширу заједницу. Као локална самоуправа 

настојаћемо да у будућности све институције, као и грађани, деловати заједно у циљу реализације задатака 

овог Акционог плана са циљем унапређења положаја Рома. 

 
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                Чедомир Божић с.р. 

 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Република Србија je потписивањем Декларације о Декади Рома у Софији 02. фебруара 2005. године, 

изразила своју принципијелну опредељеност према спровођењу мера за унапређење положаја Рома од 2005-

2015. године, где је област образовања Рома дефинисана као једна од 4 приоритене. Такође, у процесу 

придруживања заједници европских народа чија су начела израћена у Националној стратегији земље за 

приступање Европској унији „одлучније и ефикасније мере ради побољшања положаја Рома“ ће се 

предузимати ради досезања „одговарајућих стандарда у области становања, здравља, запошљавања, 

социјалнепомоћи и образовања Рома.“ 

Специфични циљеви које ЛАПР-а поставља наслањају се и на друге стратешке документе земље и 

то: 

- Стратегију за смањење сиромаштва Републике Србије, која кроз свој целокупан текст препознаје Роме 

каоједну од најсиромашнијих категорија становништва, те подизање нивоа образовања Рома игра кључну 

улогу уборби против сиромаштва. 

- Национални план за децу у Републици Србији, који у оквиру свог стратешког циља 3 на страни 38 

предвиђа „посебне мере за упис, смањење осипања и повећање процента деце која завршавају школу из 

ромскенационалности“. 

- Националну стратегију за младе Републике Србије, у којој се истиче: „Млади Роми упадљиво су 

мањеобухваћени на свим нивоима школовања од њихових вршњака у општој популацији“ (стр 14), стога као 

један одосновних стратешкох циљева стратегија себи задаје: „Обезбеђивати остваривање права на једнаке 

шансе свихмладих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима“(стр 6). Свој легислативни 

оквир ЛАПОР налази у: 

- Универзалној декларацијом о правима човека Уједињених нација, 

- Оквирној конвенцији за заштиту права националних мањина Савета Европе, 

- Препоруци Парламентарне скупштине Савета европе бр. (2000)4 I образовању Рома у Европи 

- Уставу Републике Србије, 

- Закону о основама система образовања и васпитања РС, 

- Закону о основним школама, 

- Законом о средњим школама. 

 

Активности намењене увођењу асистената за образовање Рома у настави из овог акционог плана 

утемељене су у члану 117 Закона о основама система образовања Републике Србије који предвиђа 

педагошке асистенте упредшколском и основном образовању. 

Генерално све мере из овог акционог плана које имају карактер тзв. „афирмативних мера“ односно 

„позитивне дискриминације“ своје легислативно утемељене имају у члану 3 Повеље о људским и 

мањинским правима која истиче „дозвољено је привремено увођење посебних мера које су неопходне за 

остварење равноправности,потребне заштите и напретка за лица или групе лица која се налазе у неједнаком 

положају“, и у члану 16 Закона озабрани дискриминације. 

 

II Општи подаци општине Жабаљ 

Општина Жабаљ се налази у Јужно-бачком округу, у Шајкашкој области, а чине је четири насељена 

места: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. Подручје Општине обухвата територију од 400 км2 и налази 

се у самом центру Војводине. Простире се западно од Тисе између општина Бечеј, Србобран, Темерин, Нови 

Сад и Тител, а на источној страни, у Банату, суседне општине су Нови Бечеј и Зрењанин. 
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Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе 

за 2013. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2013), општина Жабаљ припада трећој 

групи развијености, односно у недовољно развијене општине чији је степен развијености у распону од 60% 

до 80% републичког просека развијености. 

Демографски подаци 

У општини, према подацима Пописа становништва из 2011. године живи 26.134 становника од којих 

је 9,4% становника Рома који су претежно староседелачко становништво. Мањи број Рома из наше општине 

живи и ради у иностранству. 

 III Области обухвата унапређења положаја Рома 

Образовање 

Акциони план за унапређење образовног статуса Рома у општини Жабаљ, заснован је на резултатима 

и препорукама истраживања која су обављена од 2010. до 2014. године, анализом стања и потреба Рома 

везаних за њихово образовање и побољшање квалитета живота у оквиру радне групе за израду Акционог 

плана. 
Табела 1. Број незапослених према степену стручне спреме1 

Степен стручне спреме  

I 

укупно 1464 

жене 706 

II 

укупно 372 

жене 223 

III 

укупно 1127 

жене 419 

IV 

укупно 898 

жене 531 

V 

укупно 48 

жене 13 

VI 

укупно 68 

жене 44 

VII-1 

укупно 73 

жене 46 

VII-2 

укупно 1 

жене 1 

 укупно 4051 

                                                 
1 Попис становништва 2011. година 
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жене 1983 

 
Пописом становништва  из 2011. године, утврђено је да у Војводини живи 42391 Рома, док према 

незваничним подацима сматра да тај број износи око 80.000. Највећи део ромског становништва је насељен у 

ромским енклавама, без основних инфраструктурних услова. 

Роми живе у деловима општине Жабаљ који су познати под називима „Ромско насеље“, „Бороњ“, 

„Плехано насеље“, говоре истим језиком, имају исте обичаје, по вероисповести православци.  

Према попису становништва из 2011. године, подаци говоре да је у општини Жабаљ живи 1301 

становник ромске популације док је претпоставка је да је број Рома у Жабљу знатно већи, и да се креће око 

3000 становника. Не постоје тачни подаци о старосној структури Рома у општини Жабаљ. 
Не постоје званични подаци о образовном статусу одраслих Рома на територији општине Жабаљ. 

Незваничне процене су да је преко 90% Ромске деце укључено у систем предшколског и основно школског 

образовања и да око 90% њих завршава основну школу. Од тог процента средњу школу уписује нешто више 

од 30% али исту завршава и стиче образовање III и IV степена незнатан број. У општини Жабаљ без 

квалификације, односно без стеченог основног образовања има 1120 становника. 

Ученицима основне школе је обезбеђена бесплатна ужина, школски прибор, књиге и бесплатан 

превоз до школе које се налазе на територији града Новог Сада, као и средства за стипендирање студената 

Рома. У 2010. години, Општина Жабаљ је успешно реализовала Пројекат који је финансирало Министарство 

образовања, а односи се на образовну инклузију Рома (ДИЛС Пројекат),  којим су обухваћене све четири 

основне  школе на територији оптине Жабаљ, где је вредност пројекта износила око 35.000 еура. У оквиру 

пројектних активности образовне инклузије рома учествовала је и једна ромска невладина организација.  

Када је у питању основно образовање Рома, такође је потребно истаћи да је преко 90% Рома у 

општини Жабаљ обухваћено основно школским образовањем. Основни циљ у овом сегменту образовања је 

да се побољша квалитет рада са ромском децом. Остварен је упис ромске деце у мешовита одељења од првог 

разреда основних школа у општинским местима, а пружа се и подршка у образовању ромске деце која 

прелазе са разредне на предметну наставу. За реализацију овог посла, сагласно потребама ромске деце, 

ангажован је ромски педагошки асистент. 

Утврђено је да на подручју општине Жабаљ свега 30% ромске деце завршавају основно образовање, 

настављају средње школско образовање.  

Проблеми и препреке у образовању Рома  

Проблем који у значајној мери опредељује напредовање ромске деце у школи односи се на 

предшколски развој ромске деце. Низак материјални, социјални и образовни статус родитеља утиче 

неповољно на рану когнитивну стимулацију, те ромска деца већ на касном предшколском узрасту почињу да 

заостају за општом популацијом,  имају оскудан фонд општих знања што у значајној мери неповољно утиче 

на њихов напредак у школи и доводи до заостајања или стагнирања. Најзначајнији разлози одустајања од 

школовања су неуспешност у школовању, односно вишеструка понављања разреда која доводе до 

престарелости и престанка обавезе похађања основне школе, немотивисаност, негативан став према 

образовању и изостајање подршке породице услед лоше материјалне ситуације.  

Такође, један део младих одустаје од школовања услед заснивања ванбрачних, ређе брачних 

заједница. Ромске девојчице значајно чешће напуштају школу због заснивања ванбрачне и брачне заједнице. 

Сиромаштво, необразованост родитеља, недостатак подршке од стране родитеља, неразвијене хигијенске 

навике, неинформисаност, али и предрасуде према Ромима, препознали су представници институција. 

 

Препорука – организовање радионица о значају образовања са децом, родитељима 

 

Препорука – организовање едукација о подизању свести и интересовања код Рома за организовање 

наставе на ромском језику са елемнтима националне културе Рома 
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Препорука – организовање манифестација Светски дан Рома, Дечија недеља, Светски дан матерњег 

језика. 

 

Препорука - покретање иницијативе развоја регионалног програма за образовање Рома за занатске профиле.  

 

Све ове мере треба да допринесу оснаживању Ромске заједнице у материјалном и духовном смислу, 

која је као основни циљ постављена у стратегији смањења сиромаштва Републике Србије, као и мера развоја 

социјалне заштите.  

 

 Спровођење ових мера подразумева обезбеђивање школског прибора, развој програма за оснаживање 

Рома за запошљавање и самозапошљавање и едукацију и сарадњу са родитељима у циљу праћења успеха 

деце у школи и друго.  

Средства за реализацију акционог плана у наредном периоду од 2015. до 2018. године обезбедиће се 

у буџету општине Жабаљ, републичких и покрајинских органа који су намењени ромској заједници, 

донатора домаћих и међународних, спонзора, а реализатор активности  Канцеларија за инклузију Рома. 

Спровођење напред наведених активности кроз образовни систем заснован на толеранцији и 

интеркултуралним вредностима треба да допринесе развијању осетљивости, професионалне јавности и 

друштвене заједнице за образовне потребе Рома, а самим тим и са њиховом културом и традицијом 

 

Дугорочан циљ: Укључивање Рома у образовни систем и обезбеђење континуитета у образовању. 

Специфични циљеви ЛАП-а су: 

1. Планирање, подршка и укључивање Рома у образовни систем 

2. Подршка ромским ученицима у школама кроз доделу школског прибора 

3. Реализација радионица, семинара и обука наставног кадра  

4. Информисање шире друштвене заједнице о образовању Рома  

 

Запошљавање 

Према подацима Националне службе за запошљавање око 176 Рома се води на евиденцији 

незапослених, док је по увиду Радне групе за израду Локалног акционог плана за образовање Рома – најмање 

5 Рома запослено (1 жена и 4 мушкарца). Највећи део радно способних а незапослених грађана ромске 

националности ради на сезонским пословима у пољопривреди, као помоћни радници у грађевинарству и на 

сакупљању секундарних сировина. 

Општи циљ Локалног акционог плана за запошљавање Рома у општини Жабаљ је повећан број 

запослених Рома  до краја 2018. године. 

Овај документ дефинише правце деловања општине Жабаљ у области унапређења економског 

положаја Рома, конкретне мере и активности којима би се побољшао садашњи неповољан положај Рома на 

тржишту рада, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање циљева. ЛАП је заснован 

на анализи стања положаја Рома у општини Жабаљ која је сачињена у оквиру Радне групе на основу 

прикупљених података путем округлог стола са представницима владиних и невладиних институција и 

организација у општини Жабаљ, представницима ромских удружења као и самих Рома (у раду округлог 

стола учествовали су незапослени, запослени предузетници и млади Роми). 

 

Када је у питању област запошљавања Рома, приоритете треба усмерити на четири области:  

 запошљавање Рома и успостављање одрживог и стабилног тренда раста запослености ромске 

популације,  

 подршку послодавцима који запошљавају Роме,  

 програме развоја предузећа и задруга за Роме;  
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 обуке, преквалификације, доквалификације и функционално образовање незапослених Рома  

Локални акциони план за запошљавање Рома у општини Жабаљ 2015 – 2018, као стратешки 

документ општине Жабаљ доноси се са циљем унапређивања положаја Рома у општини, те унапређења 

процеса интеграције Рома. Један од суштинских предуслова за унапређивање положаја Рома, тиме и 

успешне интеграције, чини управо запошљавање припадника ромске националне заједнице као један од 

основних предуслова за интеграцију Рома у ширу друштвену заједницу. Овај документ треба да дефинише 

правце деловања општине Жабаљ у области унапређења економског положаја Рома преко побољшања 

њиховог радног статуса, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити реализација мера које треба да 

допринесу остварењу овог циља. 

Проблеми и препреке у запошљавању Рома  
Према мишљењу учесника округлог стола, лоша привредна ситуација у општини (мали број 

предузећа) и проблеми везани за запошљавање, недостатак образовања и неинформисаност самих Рома, као 

и „нетолератно друштво“, које се у највећој мери огледа у предрасудама и дискриминацији према ромској 

популацији, је оно што карактерише ситуацију у општини, али и у држави. Док представници институција 

наглашавају да је са недостатком образовања највише повезан недостатак радних навика и негативан став 

према раду и запошљавању. Сами Роми сматрају да су већи проблеми у томе што су Роми незаинтересовани 

и неинформисани, те да из тих разлога не користе и оне шансе које имају. Запослени Роми наглашавају да 

стално морају да доказују да су стручни за посао, што негде иде у прилог тврдњама представника 

институција да недовољно познавање прилика на тржишту рада и недостатак радних навика представљају 

проблеме у процесу запошљавања.  

Поред тога, представници институција и невладиних организација наводе да су недостатак 

континуитета програма који су усмерени на Роме и непостојање правих механизама за интеграцију такође 

важни узроци неповољног положаја Рома у нашој општини. Ови проблеми огледају се пре свега у 

недостатку стратешког приступа решавању проблема Рома, па тиме и запошљавања, али и недостатку 

капацитета (финансијских пре свега, као и специфичних знања и вештина за прикупљање средстава и 

писање пројеката) да се континуирано ради на овом проблему. 

 

Препоруке за унапређивање положаја Рома у области запошљавања могу се сврстати у четири области:  

 побољшање услова за запошљавање Рома у виду додатних обука, преквалификације и доквалификације 

као шанса како за побољшање услова за запошљавање, тако и за развој предузетништа код Рома. Роми 

наводе да је поред бесплатних курсева често неопходно обезбедити и средства за путне трошкове, јер је 

недостатак средстава чест узрок непохађања истих, чак и када су обуке бесплатне. 

 побољшање услова за развој предузетништа код Рома у смислу обезбеђивања подстицајних средства, 

субвенција за послодавце, посебно подстицаје послодавцима приликом запошљавања Рома, смањити 

одређене доприносе и порезе које плаћају послодавци, мотивисати Роме за укључивање у програме 

активне политике запошљавања. 

 информисање Рома - унапредити информисање Рома о радним обавезама и закона о раду. 

 смањење дискриминације и предрасуда према Ромима у смислу повећања значаја и улоге Координатора 

за ромска питања, односно, треба обезбедити већу координацију и бољи проток информација између 

ромске популације и доносиоца одлука. 

 

Сами Роми и ромске невладине организације требали би да активније учествују у решавању 

проблема незапослености Рома.  

 

Дугорочан циљ: Повећање запослености код Рома и Ромкиња и повећање конкуретности на тржишту рада 
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Специфични циљеви: 

1. Унапређивање предузетништва код Рома и Ромкиња спровођењем субвенција кроз програме за 

самозапошљавање и ново запошљавање  

2. Креирање и спровођење посебних програма обука за стручно оспособљавање Рома и Ромкиња за 

дефицитарна занимања 

3. Организовање и укључивање незапослених Рома и Ромкиња у програме јавних радова 

 

Становање 

Представници локалне самоуправе и Канцеларије за инклузију Рома организовали су Округли сто на 

тему ,,Живот Рома у општини Жабаљ“. У разговорима који су тада представници млађе, средње и старије 

генерације Рома и Ромкиња искористили прилику да јавно износе своја мишљења, ставове као и погледе на 

организацију живота и проблеме са којима се свакодневно сусрећу. Истакли су своје незадовољство према 

немару друштвене заједнице кад је упитању основна комунална инфраструктура у појединим  деловима 

насеља где живе, а као неке од проблема навели су: неосветљеност улица у ромским насељима, 

неасфалтиране улице у ромским насељима, загађена вода, непостојање атмосферске и фекалне канализације, 

пијаће воде, немогућност прикључка електричне енергије и многи други.  

Такође затражено је постављање контејнера за смеће и изражена спремност за предузимање 

активности ради уређења животне средине у насељу и шире кроз уређење зелених површина и садњу дрвећа.  

 Последњих година уложена су значајна средства за развој инфраструктуре у ромским насељима 

(уведена је вода, струја, асфалтиране су улице у ромским насељима, извршена је поправка кућа Ромима који 

нису живели у адекватним стамбеним условима) ,из буџета општине Жабаљ и уз велику стручну помоћ и 

сарадњу пружену од стране Центра за социјални рад „Солидарност“, обезбеђене су једнократне помоћи за 

најугроженије припаднике ромске националности.. 

 

Препорука – Стамбено збрињавање ромских породица кроз изградњу и доградњу постојећих објеката 

 

Препорука – Реновирање ромских кућа 

 

Препорука – Радови на унутрашњим инсталацијама 

 

Препорука – Атести и мерења унутрашње инсталације 
 

Здравље 

Делатност примарне здравствене заштите у општини Жабаљ обавља Дом здравља Жабаљ. Ниво 

примарне здравствене заштите има за циљ континуирани рад на превенцији болести у свим областима 

медицине. Здравствене службе које делују у оквиру Дома здравља својим активностима подмирују 

разнолике потребе популационих групација становништва, како превентивних, тако и куративних мера 

примарне здравствене заштите и стоматологије. 

Кад је реч о ромској популацији, евидентна је потреба за здравствену едукацију не само рома, него 

целокупног становништва. Такође је утврђена потреба подршке и сарадње са Центром за социјални рад ради 

пружања помоћи плаћања лекова. Одређена запажања указују на неопходност организовања групне 

едукације пацијената везани за посебна стања као што су висок крвни притисак, дијабетес и сл. У наредном 

периоду потребно је извршити здравствену контролу становништва ангажовањем тимова стоматолошке и 

гинеколошке службе. Јавља се потреба да се смањи оптерећеност медицинског кадра папирологијом која се 

мора дупло фактурисати. Као недостаци у раду здравствене службе евидентирани су кратак рад лекара 

приближно око два часа дневно, затим оптерећење медицинских сестара како по питању посла тако и радом 

са пацијентима.  
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Може се закључити да у наредном периоду по питању здравствене заштите акценат треба дати 

превентивним мерама здравствене заштите становништва, едукацији становништва по питању очувања 

здравља, сређивању здравствене картотеке, уписа и попуне података у здравствене књижице и оптимално 

коришћења расположивих ресурса по питању стручног медицинског кадра, лекара и медицинских сестара уз 

јачу финансијску подршку Локалне самоуправе, Месне заједнице, Министарства здравља, Канцеларију за 

инклузију Рома и Донаторе.  

 У наредном периоду потребно је да обухватимо едукативним радионицама подједнак број младих 

Ромкиња и Рома на територији општине Жабаљ. 

 Кроз едукативне радионице информишемо младе као и припаднике ромске популације  шта је HIV 

инфекција, како се преноси, како се могу заштити, где се могу бесплатно саветовати и тестирати на HIV. 

Учесницима, се такође, деле и средства превенције од полних болести. 

 

Дугорочан циљ: Унапређење здравственог стања и услова живота Рома у општини Жабаљ 

Специфични циљеви 

1. Повећање нивоа знања о значају лечења и значају превентивне контроле здравља 

2. Побољшање доступности здравствене заштите 

 

Социјална заштита 

Социјална заштита Рома на подручију општине Жабаљ преманентно се пружа и одвија преко Центра 

за социјални рад „Солидарност“ из Жабља. Овај вид заштите становника путем пружања различитих облика 

социјалне заштите односи се сваке године на више стотина корисника од којих њих преко 90% су Роми. 

Запажена је потреба предузимања низа активности у правцу оснаживања ромске популације да уз подршку 

локалне заједнице сами могу да решавају разне проблеме са којима се сусрећу у животу на бржи ефикаснији 

и јефтинији начин. То је сигурно процес који траје и који ће увек изнова добијати нове облике и садржаје 

кроз напоре пре свега локалне заједнице да се побољша живот Рома па тиме и читаве заједнице.  

Конкретне мере помоћи огледале би се у већој и богатијој понуди материјалне помоћи у виду пакета 

нарочито током зимског периода када има мање привремено- повремених послова. Корисно и неопходно је 

осмислити стратегију побољшања услова становања најугроженијих Рома доделом грађевинског материјала 

што је у протеколом периоду и чињено. Ове активности треба појачати и интензивирати јер представљају 

свеукупно најбољи вид помоћи овом становништву, нормално зависно од материјалних могућности.  

 

Према подацима из локалне самоуправе 22% деце ромске популације прима дечији додатак укупног 

броја прималаца дечијег додатка, док 29 породица прима родитељски додатак. Процењујемо да у ромској 

популацији општини Жабаљ има око 140 корисника пензија који су Роми стекли радећи у предузећима у 

нашој општини а мање у иностранству (Немачкој и Аустрији). Подаци по националној припадности за 

примаоце материјалног обезбеђења породице (МОП) не постоје, односно не води се таква евиденција. 

 

Препорука – Обезбеђивање хигијенских и прехрамбених производа 

 

Препорука – Обезбеђивање грађевинског материјала 

 

Препорука – Обезбеђивање огревног дрвета за зимски период 

 

Култура и информисање 

Роми општине Жабаљ живе на овим просторима више стотина година имају своју културу, 

традицију, обичаје игре и песме који заслужују већу медијску пажњу и шири информатички простор. 

Традиционалним играма и песмама Роми могу само афирмативно да допринесу спознаји о вредностима 

њихове културе,постичу очување и унапређење индетитета ове етничке групе. На бројним манифестацијама 

посебно су се истакли млади Роми приказајући свој непресушни таленат који заслужује подршку друштвене 

заједнице.  
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Културна уметничка друштва треба ојачати и оснажити потребном опремом и средстивима за 

несметан континуирани рад. Свакако има места афирмације и музичког стваралаштва крoз обуку у вештини 

свирања на гудачко-музичким инструментима где би се њихов таленат могао искористити на ширем плану. 

Институције културе и у будуће требају више бити прилагођене потребама и интересима ромске тако и 

неромске популације у циљу упознавања са садржајима обичаја и културе Рома. Ове активности би требале 

да имају пуну подршку институција културе општине Жабаљ. У наредном периоду у циљу бољег 

информисања грађана треба омогућити ширу медијску презентацију живота Рома са ових простора. То би се 

могло постићи једночасовним информацијама током недеље локалним радио станицама.  

У општини Жабаљ постоји традиција добрих односа између Рома и већинског становништва и 

пружања подршке ромској заједници од стране локалне самоуправе. У општини Жабаљ формиран је 

међунационални савет у чији рад су укључени представници ромске популације. 

Општина Жабаљ сваке године опредељује значајна буџетска средства Канцеларији за инклузију рома 

на основу програма који доставља и који је намењен активностима за унапређења положаја Рома. Општина 

Жабаљ је издвајала значајна средства намењена реализацији пројеката пре свега у области инфраструктуре у 

насељу Рома.  

 

Препорука – Одржавање трибина о ромској култури, традицији и обичајима. 

 

Екологија – очување животне средине 

Територија општине изузетно је богата водним токовима. Тачније, Жабаљ је једно од најбогатијих 

водних подручја у Европи у односу на површину. На њихову очуваност позитивно утиче и неразвијеност 

водног саобраћаја дуж пловног пута реке Тисе. Највећа природна вредност општине Жабаљ су веома 

значајни локални екосистеми. Међу њима се издвајају: специјални резерват природе Ритови доњег Потисја, 

парк природе Стара Тиса код Бисерног острва, парк природе Јегричка, споменик природе Јуришина хумка.  

Највећи притисци на животну средину долазе од стране интензивне пољопривреде и прерађивачке 

индустрије, од којих, директно или индиректно, већи део становништва (процене кажу око 70%) остварује 

своју егзистенцију. Постоји организовано сузбијање амброзије и других коровских биљака на јавним 

зеленим површинама. Потенцијал општине се огледа и у значајном присуству подземних геотермалних вода, 

које су апсолутно неискоришћене као обновљив извор енергије.  

Неизоставно је споменути људски фактор као загађивача животне средине. Неопходна је много већа 

сензибилност свих структура друштва почев од предшколских установа основних и средњих школа, Дома 

здравља, Центра за социјални рад, свих запослених у њима као и свих грађана општине појединачно ради 

промене односа према природи и њиховог утицаја на исту. Мора паралелно да се одвија неговање радних и 

културних навика не само Рома већ и осталог становништва. У напред наведеним оквирима одвијају се и 

активности у правцу очувања животне средине у којој егзистирамо.  

Када је у питању квалитет пијаће воде у општини Жабаљ, а посебно у насељу Рома немамо разлога за 

задовољство. У питању су неповољне физичке-хемијске карактеристике воде које се тичу боје, повећане 

мутноће, повишене концентрације гвожђа, мангана, амонијака, нитрита, органских материја.  

Већ дуги низ година у општини Жабаљ се улажу напори на побољшању квалитета водоснабдевања 

изградњом канализације којој следи изградња фабрике воде и увођење савремене технологије пречистача. У 

склопу ових активности тече прва фаза пројекта, односно поступак замене азбесних цеви. 

У савременим условима јавља се и потреба рационалног коришћења водних ресурса на начини да се 

вода најчешће користи за пиће а остале количине за наводњавање или као техничка вода за друге потребе.  

У свету насталих еколошких промена нужно се јавља потреба реконструкције постојећих колектора 

као би систем могао да прихвати што већи проценат нагомиланих вода услед јаких киша, високог нивоа 

подземних вода. Од посебног значаја је изградња атмосферске канализације, као што је већ наведено 

увођење фекалне канализације ради одвођења отпадних вода.  
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Решавање проблема одвода фекалних вода што сигурно треба да доведе до здравије животне средине 

треба очекивати изградњом фабрике за пречишћавање отпадних вода коју локална самоуправа намерава 

спровесту у народном временском периоду.  

 

Богата флора и фауна која представља природно окружење у близини насеља Рома у представљају 

покретачку снагу за привредно акгажовање Рома, али и за активно превазилажење проблема у области 

заштите животне средине. То се може постићи покретањем континуираних акција које ће мобилисати како 

Ромско тако и неромско становништво у циљу спровођења акције чишћења и прикупљања отпада.  

У самом насељу неопходно је поставити контејнере и канте за прикупљање смећа што ће у сваком 

случају дуготрајном и упорном акцијом морати дати резултате на плану измене навика Рома у погледу 

одржавања чистоће које се свакако не могу генерализовати на целокупну популацију руковођену негативним 

пресудама о Ромима.  

Паралелно са тим нужно је приступити уређењу постојећих зелених површина у Ромском насељу и око њега. 

 

Препорука – Одржавање трибина о заштити животне средине 
 

План промоције ЛАП-а 

Након израде Локалног акционог плана промовисаће се његов садржај. Постоје разни начини 

промоције али чланови радних група су изабрали промоцију кроз медије, састанцима у самим институцијама 

и организацијама које су значајне и релевантне за успешну имплементацију документа. 

ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ  ПЛАНА ће се одвијати кроз: 

1. Постављање документа у електронској форми на сајт општине. 

2. Јавне дискусије у електронским и штампаним медијима. 

3. Округли столови, трибине и кампање са циљем подизања свести јавности о значају локалног акционог 

плана.  

Имплементација ЛАП-а 

Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета 

локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу 

овог Локалног плана, као и из других доступних извора. 

 

Механизми за примену, праћење и оцењивање ЛАП-а 

 

Механизми за примену Локалног акционог плана за унапређивање положаја Рома у општини Жабаљ 

представљају локалне структуре, сет механизама и процедура уз које ће се осигурати успешно спровођење 

ЛАП-а. У оквиру  локалних структура, разликују се:  

1. Структуре за управљање процесом имплементације ЛАП-а и 

2. Структуре које су оперативне и носе имплементацију ЛАП-а. 

 

Структуре за управљање процесом имплементације Локалних акционих планова за унапређивање 

образовања, запошљавања и здравља Рома у општини Жабаљ представљају следећи органи и тела: 

1) Скупштина  општине  Жабаљ, 

2) Председник општине Жабаљ, 

3) Канцеларија за инклузију Рома општине Жабаљ 

4) УО Канцеларија за инклузију Рома општине Жабаљ 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ОПШТИНЕ  ЖАБАЉ 

Табела 1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА ЗА ПЕРИОД  2015. 

 

 

Циљ Мера Задатак Индикатор Носилац активности Мониторинг 

Временски рок/ 
извори 

финансирања/лока
лна самоуправа, 

донатори, 
републичка 

министарства и 
спонзори 

1. Планирање, 
подршка и 
укључивање Рома у 
образовни систем-   

1. 1. Израда базе података 
са свим 
релевантним подацима из 
области образовања о 
ромској популацији на 
теритирији општине Жабаљ 

-прикупити и ажурирати 
податке  
- израдити софтвер 

- Формирана база 
података 
- Извештај о постојећем 
стању 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

8 месеци 
400.000 динара 

1.2. Укључивање што већег 
броја 
ромске деце у систем 
предшколског 
образовања општине 
Жабаљ 

-организовати 
информативне састанаке 
у ромским насељима о 
целодневним 
програмима 
-Подршка ромским 
асистентима 

-Број одржаних 
састанака 
-Број информисаних 
породица 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

4 месеца 
400.000,00 динара 
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1.3.Психо-социјална помоћ 
деци 
са посебним потребама 

Прикупљање података Организација 
хуманитарних акција  

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

 
5 месеци 
400.000 динара 

1.4. Организовање 
манифестација-Дан Рома, 
Дечија недеља... 

Организовати 
манифестације 

Број манифестација Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

 
6 месеци 
400.000 динара 

1.5.Укључивање Рома у 
савете родитеља у школама 
као и у 
Одборе основних и средњих 
школа како би учествовали 
у 
доношењу одлука 

Избор родитеља у савет  
школе 

Присуство изабраног 
састанцима Савета  

Савет родитеља 
 

Директор ОШ 
 

 

 
2. Материјална и 
едукативна подршка 
ромским ученицима  

2.1. Обезбедити бесплатно 
за сиромашну ромску децу: 
школски прибор  

Прикупљање података, 
Организовање 
хуманитарне помоћи 

Обезбеђена новчана 
средства 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ   
 
 
 
 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ   
 

1 месец 
400.000 динара 
 
 
 
 

2.2. Описмењавање младих 
који су напустили  основну 
школу  

Прикупити податке о 
заинтересованим 
Ромима, Организовати 
трибине, радионице 

 
 
 
 
Формирана база 
података 
Број полазника 
 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 
 
 
 
 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

 
 

  месеци  
400.000 динара 

3.Подршка 
образовању 
ромским 
средњошколцима 

3.1. Одржавање едукација о 
значају даљег школовања, 
упознавање са 
афирмативним мерама  

Прикупити податке о 
Ромима и Ромкињама са 
територије општине 
Жабаљ  

Број одржаних трибина 
и радионица 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инкклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

3 месеци 
400.000 динара 

4.Организовање 
радионица, 
семинара и обука 

4.1.Обука постојећег 
наставног васпитног и 
наставног кадра за 
сарадњу са ромским 
породицама и рад са 
ромском децом 

Организовати трибине и 
радионице 

Број одржаних трибина 
и радионица 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

2 месеца 
400.000 динара 
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4.2.Радионице са децом о 
понашању и значају 
образовања 

Анимирати што већи 
број ромске деце 
Организовати радионице 
на месечном нивоу (3 
радионице у сваком 
семестру-полугодишту) 

Број одржаних 
радионица 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ  

3 месеца 
400.000 динара 

4.3.Подршка  девојчицама у 
школовању: 
- информативне радионице 
о већој прихваћености и 
мањем отпору према 
образовању 

Организовати 
информативне састанке 
у ромском насељу 
Организовати радионице 
једном месечном током 
шест месеци годишње (3 
у сваком семестру) 

Број информисаних 
породица 
Број одржаних 
радионица 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

5 месеци 
400.000 динара 

4.4 Радионице о подизању 
свести родитеља о 
важности образовања 

Организовање 
радионица, едукативних 
састанака 
-Две радионице 
годишње у оба ромска 
насеља 

Број радионица и 
састанака 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ  

5 месеци  
400.000,00 динара 

4.5. Радионице о 
подизању свести очувања 
ромског језика са 
елементима националне 
културе 

Анкетирање родитеља 
о потреби изучавања 
ромског језика 
Организовање 
радионица и састанака 

Број радионица и 
састанака 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО 
Канцеларије за 
инклузију Рома 
општине 
Жабаљ 

5 месеци 
400.000 динара 

5. Конкурси за 
спровођење мера 
ЛАП намењени 
невладиним 
организацијама 

Организовање конкурса и 
одабир пројеката 

Имлементација 
општинских конурса 
минимум једном 
годишње. 

Реализован конкурс. 
Број одобрених 
пројеката Извештаји о 
реализацији пројеката  

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

400.000 динара за 
потребе 
реализације 
конкурса  

6.Односи са 
јавношћу 

Редовно информисати 
јавност током 
имплементације ЛАП-а 

Организовати минимум 
једном годишње 
конференције за штампу,  
Објављивати једном у 3 
месеца чланке у 
локалном листу, и на 
локалним радио и ТВ 
станицама, 
Објављивати ажурно 
информације на сајту 
општине.  
 

Локални медији Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ          

Континуирано  
400.000 динара 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ОПШТИНЕ  ЖАБАЉ 

Табела 1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊЕ РОМА ЗА ПЕРИОД  2015. ГОДИНЕ 

 

 

Циљ Мера Задатак Индикатор 
Носилац 

активности 
Мониторинг 

Временски 
рок/ 

извори 
финансирањ

а/локална 
самоуправа, 

донатори, 
републичка 

министарства 
и спонзори 

 

1. Подршка за 
реновирање 
ромских кућа – 
изградња и 
доградња 
постојећих 
објеката   

1. 1. Израда базе 
података са свим 
релевантним подацима 
о имовинском стању 
ромских кућа на 
теритирији општине 
Жабаљ 

-прикупити и 
ажурирати податке  
 

- Формирана база 
података 
- Извештај о 
постојећем стању 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

3 месеци 
400.000,00 
динара 

 

1.2. Реновирање 
ромских кућа 

-оформити комисију -Број одржаних 
састанака 
-Број 
информисаних 
породица 
-рангирање по 
приоритетима и по 
упућеним 
захтевима 
 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

5 месеца 
1.500.000,00 
динара 
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Радови на 
унутрашњим 
инсталацијама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поправка инсталација 
на ромским кућама у 
општини Жабаљ 

Оформити комисију -Број одржаних 
састанака 
-Број 
информисаних 
породица 
-рангирање по 
приоритетима и по 
упућеним 
захтевима 
 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцеларије за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

4 месеци 
800.000,00 
динара 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Табела 2.  АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА ЗА ПЕРИОД  2015. године 

Циљ Мера Задатак Индикатор 
Носилац 

активности 
Мониторинг 

Временски рок/ 
извори 

финансирања/ло
кална 

самоуправа, 
донатори, 

републичка 
министарства и 

спонзори 

1.Формирање 
евиденције и 
релевантне базе 
података о 
незапосленим 
Ромима 

1.1.Информисање и 
подизање свести о 
значају изјашњавања 
Рома по националној 
припадности. 
1.2. Унапређење базе 
података и 
ажурирање података 
о незапосленим 
лицима ромске 
националности  

1.1. Организовати  2 
информативнa састанака у 
3 ромска насеља 
1.2 Aнгажовање анкетара и 
израда анкете за примену, 
извршити анкетирање и 
обрадити податке, набавка 
софтвера 
 

- Спроведена 2 
информативна 
састанка 
- Израђена база 
података о броју 
незапослених 
припадника ромске 
националности у 
општини Жабаљ 
 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 
 

УО 
Канцеларије за 
инклузију Рома 
општине 
Жабаљ 

3 месеца 
400.000 динара 

2.Унапређење 
предузетништва 
код Рома и 
Ромкиња на 
територији 
општине Жабаљ 

2.1.Информисање 
незапослених Рома о 
могућностима и 
условима за 
започињање 
сопственог посла кроз 
организацију 
едукативни-
информативних 
трибина у ромским 
насељима 
 2.2. Едукација и 
пословна оријентација 
Рома за 
самозапошљавање, 
као и обука за израду 
бизнис плана. 
 2.3. Спровођење 
субвенција за 
самозапошљавање. 

2.1 Организовати 2 инфо 
састанака годишње 
2.2 Организовати обуке у 
сарадњи са НСЗ 
2.3 Формирати и спровести 
програм за пружање 
субвенција за 
самозапошљавање  
 

-Број информисаних 
Рома. 
-Број Рома којима су 
одобрена средства 
-Број Рома корисника 
Sturt up и микро 
кредита   
 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 
 

УО 
Канцеларије за 
инклузију Рома 
општине 
Жабаљ 

6 месеци  
 
400.000 динара  
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2.4. Старт ап и микро 
кредити Фонда за 
развој РС и АП и 
Агенције за развој 
малих и средњих 
предузећа 

3.Подстицаји и 
подршка 
послодавцима за 
отварање и 
опремање 
радних места 
намењених 
запошљавању 
Рома и Ромкиња 

3.1.Подизање свести 
послодаваца о значају 
запошљавања Рома и 
Ромкиња кроз 
индивидуалне 
обиласке 
3.2.Субвенције 
послодавцима за 
отварање и опремање 
нових радних места. 
3.3. Субвенција 
доприноса за 
обавезно социјално 
осигурање по члану 
45.Закона о 
доприносима  

3.1 Организовати 
индивидуалне састанке у 
сарадњи са НСЗ 
(дневнице, путни трошкови) 
3.2 Формирати и спровести 
субвенције за нова радна 
места 
3.3 Информисати 
послодаваце о 
могућностима 
субвенционисања 
 

Број послодаваца 
информисаних о 
значају 
запошљавања Рома. 
Број новозапослених 
Рома и Ромкиња. 
Број Рома и Ромкиња 
за које су послодавци 
остварили право на 
субвенцију 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 
 

УО 
Канцеларије за 
инклузију Рома 
општине 
Жабаљ 

7 месеци  
 
500.000 динара 

4.Повећање 
запошљивости 
Рома и Ромкиња 

4.1.Реализација 
мотивационог 
семинара намењеног 
незапосленим лицима 
ромске 
националности. 
4.2.Укључивање 
незапослених Рома и 
Ромкиња у постојећи 
програм НСЗ 
додатног образовања 
и обука, kao и кроз 
нове програме  
4.3.Креирање 
посебних програма 
обука намењених 
Ромима и Ромкињама 
на основу 
дефицитарних 
занимања и 
заинтересованости 
4.4.Информисање 

4.1 Организовати додатно 
стручно оспособљавање на 
основу дефицитарних 
занимања за минимум 50 
полазника   

4.2. Мотивисати и 
информисати Роме и 
Ромкиње о постојећим 
програмима НСЗ 

4.3. Израдити програм обука 
и спровођење 

4.4. Организовати сајам за 
запошљавање једном 
годишње 

Број информисаних 
лица ромске 
националности. 
Реализован семинар. 
 
Број Рома и Ромкиња 
укључених у 
програме. 
 
Креиран програм 
обука.  
 
Број укључених Рома 
и Ромкиња у активно 
тражење посла. 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

 

 УО 
Канцеларије за 
инклузију Рома 
општине 
Жабаљ 

5 месеци 
400.000,00 
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незапослених Рома и 
Ромкиња за активно 
тражење кроз сајмове 
запшљавања. 

5.Организовање 
и укључивање 
незапослених 
Рома и Ромкиња 
у програме 
јавних радова и 
самозапошљава
ња 

5.1. Организовање 
семинара на тему 
самозапошљавања 

 

Организовати семинаре 
у ромским насељима у 
општини Жабаљ.  
 

Број одржаних 
семинара 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 
 

УО 
Канцеларије за 
инклузију Рома 
општине 
Жабаљ 

4 месеци 
400.000 динара 

6.  Подршка раду 
Канцеларије 
координатора за 
ромска питања   

6.1 Ангажовање 
експерата за одређене 
послове – 
консултантске услуге  

6.2 Стручно 
оспособљавање 
координатора за 
ромска питања  

6.1. Пружити подршку 
Координатору за ромска 
питања у спровођењу 
истраживања и подршке у 
изради програма обуке и 
информативних кампања 
6.2. Организовати и 
обезбедити учешће 
Координатора за 
специфичне обуке 

Ангажовани 
консултанти и 
пружене услуге 
 
Извештај и 
сертификат 
Координатиора о 
завршеној обуци 

Локална 
самоуправа 
Канцеларија за 
инклузију Рома 

УО 
Канцеларије за 
инклузију Рома 
општине 
Жабаљ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Организација 
и спровођење 
конкурса за 
невладине 
организације за 
реализацију 
пројеката за 
имплементацију 
мера ЛАП за 
запошљавање 
Рома   

7.1 Расписивање и 
спровођење конкурса 
за доделу пројеката 
невладиним 
организацијама 

  

7.1. Расписати конкурс 
7.2. Формирати Комисију за 
доделу пројеката 
7.3. Донети одлуку и 
спровести пројекте 

Поднети предлози 
пројеката 
 
Списак одобрених 
пројеката 
 
Извештаји о 
реализацији 
пројеката 
 

 Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 
 

УО 
Канцеларије за 
инклузију Рома 
општине 
Жабаљ 

 
2 месеца 
400.000 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ   

Табела3: АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА ЗА ПЕРИОД  2015.  

Циљ Мера Задатак Индикатор 
Носилац 

активности 
Мониторинг 

Временски рок/ 
извори 

финансирања 
локална 

самоуправа, 
донатори, 

републичка 
министарства и 

спонзори 

1.Утврђивање 
здравственог 
стања ромске 
популације на 
територији 
општине Жабаљ 

1.1. Унапређење базе 
података и 
ажурирање података 
о здравственом стању 
ромске 
националности  

1.1 Организовати 
ангажовање анкетара и 
израду анкете за примену, 
извршити анкетирање и 
обрадити податке. 
 

-  Израђена база 
података о 
здравственом стању 
припадника ромске 
националности у 
општини 
- Извршено 
анкетирање 
- Извештај о 
тренутној ситуацији 
 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцелаије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

3 месеца   
400.000,00 

2. Повећање 
нивоа знања о 
значају лечења и 
значају 
превентивне 
контроле 
здравља укупне 
ромске 
популације   

2.1. Едукације о 
значају здравља, 
здравственој заштити 
и очувању здравља у 
ромским  насељима 
2.2. Едукације о 
значају здравља, 
здравственој заштити 
и очувању здравља у 
предшколској 
установи 
2.3. Организовање 
семинара и 
радионица за Роме из 
ромских насеља 

2.1.Организовати 4 
едукативна семинара  
2.2. Организовати 
радионице о здрављу  
2.3. Организовати 
едукације и семинаре на 
тему здратвснеог 
просвећивања 

Број одржаних 
семинара и 
радионица. 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцелаије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

5 месеци 
400.000 динара 
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3.Побољшање 
доступности 
здравствене 
заштите за 
ромску женску 
популацију 

3.1. Одржавање 
едукације о важности 
здравља  

Одржавање радионица, 
семинара 

број одржаних 
радионица, семинара 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцелаије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

5 месеци 
400.000 динара  
 

4. Унапређење 
животног 
окружења у 
ромској 
заједници 

4.1. Одржавање 
едукације о важности 
животне средине  
 

Одржавање едукација 
 

Број одржаних 
едукација 
 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО 
Канцелаије 
за инклузију 
Рома 
општине 
Жабаљ  

4 месеци 
400.000 динара 

5.  Организација 
и спровођење 
конкурса за 
невладине 
организације за 
реализацију 
пројеката за 
имплементацију 
мера ЛАП за 
унапређење 
здравља Рома   

5.1 Расписивање и 
спровођење конкурса 
за доделу пројеката 
невладиним 
организацијама 

  

7.1. Расписати конкурс 
7.2. Формирати Комисију за 
доделу пројеката 
7.3. Донети одлуку и 
спровести пројекте 

Поднети предлози 
пројеката 
 
Списак одобрених 
пројеката 
 
Извештаји о 
реализацији 
пројеката 
 

Канцеларија за 
инклузију Рома 
општине Жабаљ 

УО Канцелаије 
за инклузију 
Рома општине 
Жабаљ 

 
 
400.000 динара 
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На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/2012) Скуштина општина Жабаљ на својој 23. седници одржаној 02.03.2015.  године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

 О ИСТИЦАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ИЗБОР ГРАДА ДОМАЋИНА 

12. СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Општина Жабаљ  и Општина Темерин заједнички истичу кандидатуру  за избор за домаћина 12. Спортске 

олимпијаде радника Војводине која ће се одржати 2019. године. 

 

Члан 2. 

У случају усвајања  кандидатуре  Општина Жабаљ и Општина Темерин ће усагласити своје активности и 

регулисати међусобна права обавезе и одговорности, Споразумом о реализацији 12. Спортске олимпијаде 

радника Војводине.  

Овлашћује се Председник општине на потписивање споразума из става 1. овог члана.  

 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број:110-4/2015-I 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 
На основу члана 17. став 1. Одлуке о правобранилаштву општине Жабаљ  (''Службени лист општине Жабаљ'' 

број 24/2014) Скупштина општине Жабаљ на својој 23. седници одржаној 02.03.2015.  године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА 

 

1. 

Александру Чонкићу, дипломираном правнику из Жабља, престаје функција Општинског јавног 

правобраниоца даном доношења решења о постављењу за Правобраниоца општине Жабаљ. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 021-3/15-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 17. став 1. Одлуке о правобранилаштву општине Жабаљ  (''Службени лист општине Жабаљ'' 

број 24/2014) Скупштина општине Жабаљ на својој 23. седници одржаној 02.03.2015. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ 

ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

На предлог Председника општине Жабаљ број 110-3/2015-IV од 23.02.2015. године, Александар Чонкић, 

дипломирани правник из Жабља,  поставља се за Правобраниоца општине Жабаљ на мандатни период од пет 

година. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  021-2/15-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 
На основу члана 12. став 1. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе (''Службени лист општине 

Жабаљ'' број 15/2009 и 23/12) Скупштина општине Жабаљ на својој 23. седници одржаној 02.03.2015. 

године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА 

МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

 

1. 

Дужности у Савету за међунационалне односе разрешавају се: 

 

1. Зоран Тешин, адвокат из Жабља , председник - представник српског народа, 

2.  Гал Ђула, пензионер из Жабља, заменик председника – представник мађарске националне мањине, 

3.  Милица Димитрић,  из Жабља, члан – представник српског народа, 

4. Драган Миловановић, предузетник из Чуруга,  члан – представник српског народа, 

5. Мирослав Чакан, дипломирани електроинжењер из Ђурђева, члан – представник русинске 

националне мањине и 

6. Богданка Радул, апсолвент Више школе за образовање васпитача из Чуруга, члан – представник 

ромске националне мањине. 

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:  02-1-2/15-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 12. став 1. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе (''Службени лист општине 

Жабаљ'' број 15/2009 и 23/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 23. седници одржаној 02.03.2015. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА 

МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ  

1. 

За чланове Савета за међунационалне односе именују се: 

1. Милорад Раднов, пензионер из Чуруга, представник српског народа  – председник, 

2. Мирослав Чакан, дипломирани електроинжењер из Ђурђева, представник русинске националне 

мањине  – заменик председника, 

3. Никола Павић, пензионер из Жабља, представник српског народа  – члан, 

4. Срђан Пандуров, пољопривредни техничар из Чуруга, представник српског народа – члан, 

5. Чаба Чоке, новинар из Темерина, представник мађарске националне мањине  – члан и 

6. Душан Радул из Чуруга, представник ромске националне мањине – члан. 

 

2. 

Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у општини 

Жабаљ, у складу са законом и Статутом општине. 

 

3. 

У циљу остваривања задатака ради којих је основан  Савет обавља следеће послове: 

1. даје мишљења на предлоге одлука, прописа и других аката које доносе Скупштина општине и извршни 

органи, а тичу се националне равноправности; 

2.разматра питања остваривања националне равноправности на територији општине Жабаљ, нарочито у 

области службене употребе језика и писма, информисања, образовања и васпитања, запошљавања, 

културног стваралаштва и других области у којима је важно обезбедити  националну равноправност; 

3. прати, разматра и предлаже мере за унапређивање колективних и индивидуалних права припадника 

српског народа, русинске и мађарске националне мањине и ромске етничке заједнице; 

4. прати спровођење закона и других прописа којима се уређују питања у вези са употребом заставе, грба и 

других симбола и националних обележја; 

5. учествује у изради и реализацији општинских планова и пројеката којима се подстиче равноправност, 

толеранција и мултикултуралност; 

6. прати финансирање свих планова и пројеката који имају за циљ унапређивање националне 

равноправности; 

7. прати стање и предлаже надлежним општинским, покрајинским и републичким органима предузимање 

мера у циљу спречавања свих облика дискриминације по националној основи; 

8. подстиче рад и развој удружења грађана која су основана ради неговања културе, традиције и обичаја 

српског народа, русинске и мађарске националне мањине и ромске етничке заједнице; 

9. обавља и друге послове у вези са остваривањем, заштитом и унапређивањем националне равноправности 

у складу са Законом и Статутом општине. 

 

4. 

Све одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета. 

 

 

 

 

 

 

 



   02.03.2015.               Службени лист општине Жабаљ                 број 5                          страна 32 

5. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:  02-1-1/15-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 

58/09 – УС, 34/10 – УС  и 54/11) – у даљем тексту: Закон  и члана 44. став 1. у вези са чланом 53. став 2.   

Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11и 8/12) Скупштина општине Жабаљ  у 

10,17 часова на  својој 23. седници одржаној 02.03.2015. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 

ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

1. 

Функција у Општинској изборној комисији у сталном саставу, разрешавају се: 

1. Јадранка Ненад, представник Богате Србије  – дужности члана и 

2. Никола Јанковић, представник Богате Србије  – дужности заменика члана. 

 

2. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одборничка група Богата Србија – развој и просперитет Општине, је као овлашћени предлагач, дана 

24.02.2015. године, поднела Скупштини општине предлог за промену члана и заменика члана Општинске 

изборне комисије у сталном саставу који у истој заступају интересе Богате Србије.  

 

Узевши у обзир изнето, Скупштина општине Жабаљ је, применом  члана 14. став 1. Закона, решила 

као у диспозитиву овог решења. 

 

Поука о правном 

средству: 

Против овог решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом,  у року од 24 часа од дана доношења истог. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-4/15-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 

58/09 – УС, 34/10 – УС  и 54/11) – у даљем тексту: Закон  и члана 44. став 1. у вези са чланом 53. став 2.   

Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11и 8/12) Скупштина општине Жабаљ  у 

10,15  часова на  својој 23. седници одржаној 02.03.2015. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

1. 

У Општинску изборну комисију у сталном саставу,   именују се: 

 

1. Радомир Пударић – члан – представник Богате Србије и 

2. Стефан Спремо –  заменик члана - представник Богате Србије. 

 

2. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одборничка група Богата Србија – развој и просперитет Општине, је као овлашћени предлагач, дана 

24.02.2015. године, поднела Скупштини општине предлог за промену члана и заменика члана Општинске 

изборне комисије у сталном саставу који у истој заступају интересе Богате Србије.  

 

Узевши у обзир изнето, Скупштина општине Жабаљ је, применом  члана 14. став 1. Закона, решила 

као у диспозитиву овог решења. 

 

 

Поука о правном 

средству: 

Против овог решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом,  у року од 24 часа од дана доношења истог. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-3/15-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 
На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12)  и 

члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 28/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 23.  седници 

одржаној 02.032015.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ   ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности  члана  у Надзорном одбору  Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине 

Жабаљ, разрешава се Никола Јанковић. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:02-1-6/15-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12)  и 

члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 28/13), Скупштина општине Жабаљ на својој 23. седници 

одржаној 02.03.2015.  године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

За члана  Надзорног  одбора Фонда за развој предузетништва и прекограничну сарадњу општине Жабаљ, на 

период до истека мандата Надзорног одбора , именује  се Јањош Болдижар. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број:02-1-5/15-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 
На основу члана 39. тачка 34 и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012) и члана 28. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Водовод општине 

Жабаљ“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 17/2010, 3/2011,  25/2012, 3/2013 и 28/2013) на 

23.седници одржаној дана 02.03.2015. године, Скупштина општине доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

За пословну 2015. годину, утврђује се аконтативни износ накнаде за председника и  чланове Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа  „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ, до достављања извештаја о 

степену реализације програма пословања за 2014. годину,  у висини од 10.000,00 динара месечно, без пореза 

и доприноса.  
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2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број:022-24/2015-I 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 34 и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012) и члана 28. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Развој“ Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 22/2014 –пр. текст) на 23. седници одржаној дана 02.03.2015.године, 

Скупштина општине доноси следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

За пословну 2015. годину,  утврђује се аконтативни износ накнаде,  за председника и  чланове Надзорног 

одбора Јавног предузећа  „Развој“ Жабаљ, до достављања извештаја о степену реализације програма 

пословања за 2014. годину,  у висини од 10.000,00 динара месечно, без пореза и доприноса.  

 

2.  

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број:022-23/2015-I 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 
На основу члана 39. тачка 34 и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012) и члана 28. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Чистоћа“ Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 17/2010, 3/2011, 25/2012, 3/2013, 18/2013, 25/2013 и 10/2014) на 23. 

седници одржаној дана 02.03.2015. године, Скупштина општине доноси следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

За пословну 2015. годину,  утврђује се аконтативни износ накнаде за председника и  чланове Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа  „Чистоћа“ Жабаљ, до достављања извештаја о степену реализације 

програма пословања за 2014. годину,  у висини од 10.000,00 динара месечно, без пореза и доприноса.  
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2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број:022-22/2015-I 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 34 и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012) и члана 28. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Услуге и одржавање“ 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2013 и 8/2013) на 23. седници одржаној дана 02.03.2015. 

године, Скупштина општине доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

За пословну 2015. годину,  утврђује се аконтативни износ накнаде,  за председника и  чланове Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа  „Услуге и одржавање“ Жабаљ, до достављања извештаја о степену 

реализације програма пословања за 2014. годину,  у висини од 10.000,00 динара месечно, без пореза и 

доприноса.  

2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број:022-21/2015-I 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица с.р. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

На основу члана 19. став 2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службеном гласнику РС", број 

41/2009, 53/2010 и 101/2011), Општинско веће на својој 128. седници одржаној дана   27.02.2015.  године, 

доноси: 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје на територији општине Жабаљ предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (у 

даљем тексту: Средства од новчаних казни) планираних у буџету Општине Жабаљ за 2015. годину.  

  

2. Средства од новчаних казни из тачке 1. овог програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Жабаљ 

за 2015. годину у укупном износу од 7.100.000,00  динара, остварују се од дела средстава по основу плаћања 

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0259cc/25952_02.htm#zk41/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0259cc/25952_03.htm#zk53/10
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0259cc/25952_03.htm#zk101/11
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новчаних казни за прекршаје који се наплаћују по Закон о безбедности саобраћаја на путевима u visini od 

3.200.000,00 и накнаде за друмска моторна возила у висини од 3.900. 000,00. 

На основу праћења реалзације Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине жабаљ за 2015. годину Савет за безбедност констатује да је из претходних 

година неутрошено око 8.406.592,56 динара. 

Од других нивоа власти за саобраћајну инфраструктуру одобрено је 3.000.000,00 динара.  

 

3. Средства од новчаних казни из тачке 2. овог програма, у складу са  обавезама локалне самоуправе 

утврђених законима из области безбедности саобраћаја на путевима, користиће се наменски за финансирање:  

 

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС Начин утрошка средства 

СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ЗА   САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

постављање лежећих полицајаца и 

пратеће саобраћајне сигнализације 

према Програму одржавања путне 

привреде  

1.800.000,00 Активност ће реализовати 

ЈП“Развој“, након усвајања 

Одлуке о ребаласу буџета за 2015 

и измене финансијског плана ЈП 

„Развој“.  

 

Активност ће се реализовати 

након усвајања Одлуке о 

завршном рачуну општине Жабаљ 

и стим у вези Одлуке о ребалансу 

буџета општине Жабаљ 

   

Израда пројекно техничке 

документације  

816.592,00 Износ од 70.000, 00 динара 

предтсваља дуг из 2014. године, а 

746.000, динара планира се за 

2015. годину 

 

Активност ће реализовати 

ЈП“Развој“. Активност ће се 

реализовати након усвајања 

Одлуке о завршном рачуну 

општине Жабаљ и стим у вези 

Одлуке о ребалансу буџета 

општине Жабаљ, на основу 

спроведеног поступка јавне 

набавке 

 

 

Завршетак постављања семофора 

у Жабљу  

2.300.000,00 

(3.000.000,00 из других извора 

власти) 

Активност ће реализовати 

ЈП“Развој“, у складу са Одлуком о 

буџету, тј. Финансијским планом 

и Програмом одржавања путне 

привреде ЈП „Развој“,  на основу 

спроведеног поступка јавне 

набавке 

Средства од других нивоа власти 

су обезбеђена, очекује се 

сагласност дирекције за путеве, 

након чега ће бити створени 

услови за реалзацији активности 
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Активност ће се реализовати 

након усвајања Одлуке о 

завршном рачуну општине Жабаљ 

и стим у вези Одлуке о ребаласу 

буџета општине Жабаљ 

 

Постављања семофора у Чуругу 2.300.000,00 

(3.000.000,00 из других извора 

власти) 

Активност ће реализовати 

ЈП“Развој у случају добијања 

средства од других нивоа власти, 

усвајања Одлуке о завршном 

рачуну општине Жабаљ и стим у 

вези Одлуке о ребаласу буџета 

општине Жабаљ 

 

Облежавање саобраћане 

инфраструктуре постављање 

вибрационе траке 

500.000,00 Активност ће реализовати 

ЈП“Развој“ у скалду са Одлуком о 

буџету и финансијским плановима 

ЈП „Развоја“ 

 

ПРЕВЕНТИВНО – ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Отворени час  о безбедности у 

саобраћају   

Волонтерски рад Активност спроводи Савет у 

сарадљи са ОШ од 1-4, ПС Жабаљ,  

О времену и начину спровођења 

активности Савет ће донети 

посебан закључак.  

Показна вежба о безбедноном 

преласку деце преко улице – 

циљна група прваци 

Волонтерски рад Активност спроводи Савет у 

саради са ОШ од 1-4, ПС Жабаљ 

О времену и начину спровођења 

активности Савет ће донети 

посебан закључак 

Показна вежба „Указивање прве 

помоћи“ – циљна група седмаци 

осмаци и средњошколци  

Волонтерски рад Активност спроводи Савет у 

саради са ОШ од 1-4, СШ „22. 

октобар“, ПС Жабаљ 

О времену и начину спровођења 

активности Савет ће донети 

посебан закључак 

Спровођење акције безбедан 

бициклиста – циљна група 

бициклисти 

50.000,00 Активност спроводи Савет у 

саради са  ПС Жабаљ.  Набавку 

добара (светала за бицикле)  

потребних за реализацију ове 

акције ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 

намењених за унапређење 

безбедности. 

О времену и начину спровођења 

активности Савет ће донети 

посебан закључак. 

Активност ће реализовати 

ЈП“Развој“, након усвајања 

Одлуке о завршном рачуну 
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општине Жабаљ и стим у вези 

Одлуке о ребаласу буџета 

општине Жабаљ  

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

Покровитењство у организовању 

такмичења у безбедности у 

саобраћају за основце  

150.000,00 Активност спроводи Савет и ОШ 

„Јован Јовановић Змај“. 

 

Временски оквир  - април, мај 

2015. године 

 

О начину спровођења активности 

Савет ће донети посебан закључак 

 

Набавку добара (награда) 

потребних за реализацију ове 

акције ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 

намењених за унапређење 

безбедности, прем,а 

спецификацији из зкаључка 

Савета.  

Набавка жутих марама и буквара – 

поклон ђацима првацима 

550.000,00 Активност спроводи Савет у 

саради са ОШ од 1-4.  

Временски оквир  - август 2015. 

године. 

 

Набавку добара (жутих марама и 

буквара) потребних за реализацију 

ове акције ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 

намењених за унапређење 

безбедности, према 

спецификацији броја ђака ОШ 1-4. 

Активност ће се реализовати 

након усвајања Одлуке о 

завршном рачуну општине Жабаљ 

и стим у вези Одлуке о ребалансу 

буџета општине Жабаљ 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

 

 

Израда плана техничке регулације 

саобраћаја (тзв. катастар 

саобраћајних знакова) 

2.200.000,00 Активност ће реализовати 

ЈП“Развој“, у складу са Одлуком о 

буџету, тј. Финансијским планом 

ЈП „Развој“,  на основу 

спроведеног поступка јавне 

набавке . 

Куповина клешта за извлачење 1.000.000,00 Активност ће реализовати 
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настрадалих у саобраћајним 

несрећама (аутоматизованих) 

ЈП“Развој“. 

Активност ће се реализовати 

након усвајања Одлуке о 

завршном рачуну општине Жабаљ 

и стим у вези Одлуке о ребалансу 

буџета општине Жабаљ 

 

Опремање саобраћајне полиције  

(Куповина радара и дрегера) 

1.700.000,00 Активност ће реализовати 

ЈП“Развој“, на основу спроведеног 

поступка јавне набавке 

Куповина аутомобила и скутера 2.000.000,00 Активност ће се реализовати 

након усвајања Одлуке о ребаласу 

буџета општине Жабаљ и 

измене плана јавних набавки 

 

Едукација чланова Савета  

(трошкови) 

120.000,00 Активност ће спровести стручна 

служба Општинске управе  

Куповина клешта за извлачење 

настрадалих у саобраћајним 

несрећама (ручних) 

20.000,00 Набавку ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 

намењених за унапређење 

безбедности, у скалду са 

приливом средства, а према 

налогу наредбодавца извршења 

средства.  

 

 

 

4. Уколико се приходи и примања од новчаних казни у току буџетске године не остварују у планираном 

износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди Савет за безбедност саобраћаја на путевима 

на територији општине Жабаљ. 

 

5. Потрошња средства из тачке 2. пренетих из претходне године испланирана је  пошто она буду исказана у 

Одлуци у буџету општине Жабаљ за 2015. годину и стим у вези налаже се Служби за финансије да 

распореди неутрошена наменска средства у Одлуку о ребалансу буџета за 2015. годину, која ће уследити 

после усвајања Одлуке о завршном рачуну општине Жабаљ у скалду са овим Програмом.   

 

6. Општинска управа прати и надзире наменско коришћење средстава од новчаних казни и извршавање 

уговорних права и обавеза корисника средстава. 

 

7 ЈП „Развој“ је у обавези да обавести Службу за финансије о реалзацији активности чији је носилац по овом 

програмом са исказаним потрошеним средствима по свакој акцији.  .  

 

Служба за финансије Општинске управе дужна је да најкасније до 31.01.2016. године,  Општиснком већу и 

Савету достави извештај о утрошку средства по овом Програму.   

 

 

 

 

 

 

 



   02.03.2015.               Службени лист општине Жабаљ                 број 5                          страна 41 

8. Овај програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:      34-20 /2015-II 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Чедомир Божић с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

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

8/2012) Председник општине, дана 12.02.2015. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Правилник о допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Жабаљ дел. број 95-1/2014 од 10.02.2015. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

Број:022-4/2015-IV 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени 

гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010), у вези са чланом 70. тачка 22. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), по прибављеном мишљењу Савета за запошљавање 

општине Жабаљ од 24.02.2015. године, Председник општине Жабаљ дана 25.02.2015.  године доноси 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Жабаљ за 2015. годину. 
 

                                                                            Члан 2. 

Локални акциони план запошљавања општине Жабаљ за 2015. годину је саставни део ове одлуке. 
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      Члан 3. 

Ову одлуку и Локални акциони план запошљавања општине Жабаљ за 2015. годину објавити у 

"Службеном листу општине Жабаљ". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
Број:10-2/2015-IV за ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЈОВО БАВАРЧИЋ с.р. 

 

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010), у вези са чланом 29. став 2. Статута 

општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), по прибављеном мишљењу Савета 

за запошљавање општине Жабаљ од 24.02.2015. године, Председник општине Жабаљ дана 25.02.2015. 

године доноси 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

УВОД 

Локални акциони план запошљавања општине Жабаљ за 2015. годину (у даљем тексту ЛАПЗ) представља 

основни инструмент спровођења активне политике запошљавања општине Жабаљ у 2015. години. 

Правни основ за доношење ЛАПЗ-а представља члан 41. Став 1. Закона о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености („Службени гласник Републике Србије 36/2009 и 88/2010) којим је утврђена 

могућност локалне самоуправе за доношење акционог плана запошљавања на годишњем нивоу. 

При изради ЛАПЗ за 2015. годину, узети су у обзир  циљеви и приориети политике запошљавања утврђени у 

Националном акционом плану запошљавања за 2015. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 

101/2014). 

Активна политика запошљавања предстaвља систем планова, програма и мера усмерених ка повећању 

запослености и смањењу незапослености. Локалним акционим планом запошљавања за 2015. годину, 

предвиђено је укључење институција и стручњака из области запошљавања. 

Савет за запошљавање општине Жабаљ дао је позитивно мишљење на Локални акциони план запошљавања 

за 2015. годину. 

У припреми и изради акцоног плана коришћени су подаци Националне службе за запошљавање, 

Републичког завода за статистику и Општинске управе Жабаљ – Службе за привреду. 

Локалним акционим планом запошљавања за 2015. годину, дефинисани су циљеви и приоритети политике 

запошљавања и утврђени програми и мере који ће се реализовати, а у сладу са законом о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Службени гласник ПС“, број 36/2009 и 88/2010). 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

 

Општина Жабаљ се налази у Јужно-бачком округу, у Шајкашкој области, а чине је четири насељена места: 

Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. У општини, према подацима Пописа становништва из 2011. године, 

живи 26134 становника. 

Подручје општине обухвата територију од 400 km² и налази се у самом центру Војводине. 

Простире се западно од Тисе између општина Бечеј, Србобран, Темерин, Нови Сад и Тител, а на источној 

страни, у Банату, суседне општине су Нови Бечеј и Зрењанин. 
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Табела 1. Старосна структура становништва у општини Жабаљ  

Старосне границе 
Број становника 

м ж укупно 

0-14 2349 2116 4465 

15-29 2710 2449 5159 

30-44 2756 2509 5265 

45-59 3007 2855 5862 

60-74 1755 2099 3854 

75 и више год. 558 971 1529 
Извор: Републички завод за статистику, билтен за октобар 2014. године 

 
II СТАТУС РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. 

годину („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2014), општина Жабаљ припада трећој групи 

развијености, односно у недовољно развијене ошптине чији је степен развијености у распону од 60% до 80% 

републичког просека развијености. 

 

III СТАЊЕ И КРЕТАЊЕ У ПРИВРЕДИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Са становишта учешћа у оствареном народном доходку на територији општине Жабаљ, водећа привредна 

делатност је пољопривреда.  

Процес приватизације друштвених предузећа је завршен до 2004. године, што је директно узроковало 

смањење броја запослених, а нарочито у предузећима металске индустрије, индустрије грађевинског 

материјала и текстилне индустрије. 

На територији општине Жабаљ, привредну делатност обавља око 266 привредних друштава, 582 

предузетника и 4468 пољопривредних газдинстава. 

Прерађивачка индустрија, конкретно, индустрија шећера и млинска индустрија имају велики значај у 

привреди општине Жабаљ, индустрија грађевинског материјала нема више значај који је имала у периоду 70-

их и 80-их година прошлог века. Металопрерађивачка индустрија је практично нестала са тржишта. Велики 

значај имају предузетници и регистрована пољопривредна газдинства. 

 
IV ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

Основна карактеристика инвестиција је да су оне недовољне, уколико се посматра за дужи временски 

период. 
Табела 2. Преглед инвестициија за период од 2005-2012. године (у хиљадама динара) 

Година 
Укупне 

инвестиције 
Нови капацитети 

Реконструкција, 

модернизација, доградња 

и проширење капацитета 

Одржавање 

нивоа 

постојећих 

капацитета 

2005. 12.176.531 7.278.113 2.213.000 2.785.418 

2006. 103.604 11.459 65.146 26.999 

2007. 231.683 88.220 75.982 67.481 

2008. 566.655 216.696 204.839 145.120 

2009. 235.932 6.863 99.488 129.581 

2010. 795.883 563.363 138.082 94.438 

2011. 292.224 38.408 170.313 83.503 
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2012. 279.157 5.407 116.648 157.102 
Извор: Републички завод за статистику2 

 

У 2005. години су остварена велика инвестициона улагања, са значајним уделом инвестиција у нове 

капацитете, али нису битно утицала на запосленост. 

На територији општине Жабаљ су одређене локације за изградњу радних зона, које  су наведене у детаљном 

урбанистичком плану, али не постоји пројектно техничка документација, као  и пратећа инфраструктура за 

радне зоне. 

V ЗАПОСЛЕНОСТ 

 

Структура запослених према годишњем просеку за 2013. годину у општини Жабаљ показује да је највећа 

запосленост у области пољопривреде са 66,4%, затим у сектору приватних предузетника који самостално 

обављају делатност са 33,6%, а да 12,7% запослених има у прерађивачком сектору и образовању. У осталим 

секторима је запослено мање од 10%. 

Табела 3. Преглед запослених по секторима делатности годишњи просек за 2013. годину 

Делатност Број запослених 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 244 

Прерађивачка индустрија 443 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 32 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 45 

Грађевинарство 26 

Трговина на велико и мало и попрвка моторних возила 351 

Саобраћај и складиштење 173 

Услуга смештаја и исхране 26 

Информисање и комуникација 49 

Финансијске делатности и делатност осигурања 15 

Стручне, научне, иновационе и техничке  делатности 58 

Административне и помоћне услужне делатности 14 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 124 

Образовање  440 

Здравствена и социјална заштита 242 

Уметност, забава и рекреација 18 

Остале услужне делатности 16 

 

Просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом према статистичким територијалним 

јединицама 
Табела 4. Преглед износа просечних зарада без пореза и доприноса по запосленом у периоду од 2009-2014. године 

Година Износ у динарима 

2009. 26.647,00 

2010. 28.894,00 

2011. 32.283,00 

2012. 35.994,00 

2013. 38.320,00 

                                                 
2 Републички завод за статистику не објављује податке о просечној заради у привреди од 26. јануара 2011. године. 
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2014. 39.038,00* 
*просек за период I-XI 2014. 

VI НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
На основу података Националне службе за запошљавање који су приказане у доле наведеним табелама, може 

се закључити да су основне каратеристике незапослености: 

- висок ниво незапослености, 

- приближно иста заступљеност жена и мушкараца у укупном броју незапослености, 

- ниска квалификациона структура незапослених, 

- велико учешће незапослених из групе дугорочно незапослених, 

- незапосленост свих старосних група. 

 

У општини Жабаљ на дан 31.12.2014. године има 3495 незапослених становника. Без квалификација има 

укупно 1489 становника, око 43%. Незапослених жена има чак 50% од укупног броја незапослених. 
 

Табела 5. Преглед незапослених према трајању незапослености, на дан 31.12.2014. године 

Трајање незапослености Укупан број/жене 

До 3 месеца 469 / 215 

од 3-6 месеци 344 / 183 

Од 6-9 месеци 214 / 103 

Од 9-12 месеци 194 / 102 

Од 1-2 године 517 / 239 

Од 2-3 године 363 / 166 

Од 3-5 година 553 / 269 

Од 5-8 година 475 / 262 

.од 8-10 година 104 / 60 

Преко 10 година 262 / 168 

Извор: Национална служба за запошљавање 

Табела 6. Преглед незапослених према степену стручне спреме, на дан 31.12.2014. године 

Степан стручне спреме Укупно/жене 

I 1353 / 694 

II 136 / 77 

III 1047 / 418 

IV 787 / 477 

V 35 / 11 

VI 60 / 38 

VII-1 77 / 52 

VII-2 0 / 0 

Извор: Национална служба за запошљавање 

 

Табела 7. Преглед незапослених према годинама старости, на дан 31.12.2014. године 

Степан стручне спреме Укупно/жене 

15-19 140 / 57 

20-24 424 / 208 

25-29 371 / 199 

30-34 406 / 231 

35-39 454 / 260 
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40-44 441 / 246 

45-49 414 /208 

50-54 391 / 190 

55-59 321 / 140 

60-65 133 / 28 

 

Стварни подаци везани за незапосленост значајно се разликују од званичних, а највећи утицај на одступање 

стварне незапослености од формалне има сива економија. Најзначајније делатности по питању неформалне 

запослености су пољопривреда и грађевинсрство, где се истиче потреба за радном снагом. 

 

VII ПРОГРАМИ ИЛИ МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 

101/2014) су утврђени програми и мере активне политике запошљавања који ће бити суфинансирани из 

републичког буџета по захтеву јединице локалне самоуправе.  

Општина Жабаљ је овим акционим планом предвидела да ће  аплицирати за средства републичког буџета за 

учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања за програм стручне праксе код 

приватног послодавца. 

 

ПРОГРАМИ ИЛИ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ-а 

Мера/активност 
Очекивани 

резултати 
Индикатори 

Носиоци 

активности 

програм стручне 

праксе код 

приватног 

послодавца 

спроведена стручна 

пракса за лица која 

су завршила 

средњу, вишу и 

високу школу 

Број и структура 

лица ангажованих 

на програму 

струпчна пракса 

Општинска управа 

Жабаљ,  

НСЗ,  

ЈП“Развој“ Жабаљ 

 
VIII ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР –ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Финансијски оквир и извори финансирања 

Општина Жабаљ ће у 2015. години из буџета суфинансирати следеће мере и програме акционог плана 

запошљавања: 

- Спровођење програма стручне праксе код приватног послодавца у износу од 1.000.000,00 динара 

Мера/активност 

Извори финансирања 

Буџет 

општине 

Жабаљ 

Буџет 

АПВ 
Буџет РС Укупно 

програм стручне 

праксе код приватног 

послодавца 

1.000.000,00  990.000,00 1.990.000,00 

 

Овај локални акциони план објавити у ''Службеном листу Општине Жабаљ'' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 10- 2/15-IV       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                              Чедомир Божић с.р. 
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ИСПРАВКЕ 
 

На основу члана 6. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Жабаљ“ („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06, 23/12 и 15/14), дају се следеће 

 

И С П Р А В К Е 

 

1. 

У преамбули Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 24/14) – у даљем тексту: Одлука,  уместо речи „на својој седници 

дана“ треба да стоји „на својој 22. седници одржаној 18.12.2014. године“. 

 

2. 

У члану 1. Одлуке исправљају се следеће техничке грешке: 

 

- иза речи „пречишћен текст“ треба да стоји „и 23/2014 – исправка“, 

- уместо речи „седамнаест“ треба да стоји реч „шеснаест“, 

- уместо речи „двадесет четири“ треба да стоји реч „двадесет три“. 

 

Жабаљ, 24.02.2015. Из Скупштинске службе 

 

 

По сраврењењу са изворним текстом, утврђено је да су се  у Oдлуци о допуни Одлуке о оснивању 

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

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2014), поткрале грешке, па се на основу члана 6. Одлуке о 

објављивању аката у „Службеном листу општине Жабаљ“ (23/2012 и 15/2014), даје  

 

И С П Р А В К А 

ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

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

ЖАБАЉ 

 

У Одлуци о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну привреду, 

комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2014) у уводном 

делу после речи: „својој“ изостављен је број: „22.“, а после речи: „дана“ изостављен је датум: „18.12.2014. 

године“. 

У члану 1. после речи: „01.61. услужне делатности у гајењу усева и засада“ изостављен је став који 

треба да гласи:  

„Досадашње алинеје прва до четрнаеста постају алинеје друга до петнаеста.“ 

У члану 1. уместо текста:  

„После алинеје два додаје се нова алинеја која гласи: 

„-38.21 третман и одлагање отпада који није опасан" 

После алинеје петнаест додаје се нова алинеја која гласи: 

  „81.30 услуге уређења и одржавања околине",  

треба да стоји текст:  

„После алинеје друге додаје се нова алинеја трећа која гласи:  

  „- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан“.  

Досадашње алинеје трећа до петнаесте постају алинеје четврта до шеснаесте. 

После алинеје шеснаесте додаје се алинеја седамнаеста која гласи:  

„- 81.30 услуге уређења и одржавања околине.“ 

 - из Службе за заједничке стручне послове -  
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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 

р.б. Назив акта стр. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
1.  Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 1 

2.  Одлука о усвајању Акционог плана за унапређење положаја Рома општине Жабаљ за 

период 2015-2018 године 

7 

3.  Одлука о истицању кандидатуре за избор града домаћина  12. спортске олимпијаде 

радника Војводине 

29 

4.  Решење о престанку функције Општинског јавног правобраниоца 29 

5.  Решење о постављењу правобраниоца општине Жабаљ 30 

6.  Решење о разрешењу Савета за међунационалне односе  30 

7.  Решење о именовању Савета за међунационалне односе 31 

8.  Решење о разрешењу члана и заменика члана Општинске изборне комисије у сталном 

саставу 

32 

9.  Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије у сталном 
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