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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 13 Жабаљ, 20.05.2017. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
  
На основу члана 39. тачка 15. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 14. седници одржаној   20.05.2017. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању престанка мандата 

 Заменика Председника  општине Жабаљ 

пре истека времена на које је изабран 

 

1. 
Утврђује се да даном 20.05.2017. године,  због поднете оставке број 02-49/17-I  oд 19.05.2017. године, 

Стојану Бороји престаје мандат Заменика Председника општине Жабаљ, пре истека времена на које је 

изабран.  
2. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-49/17-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 

 

 

 

На основу члана 39. тачка 15. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 14. седници одржаној   20.05.2017.  године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору заменика Председника  општине Жабаљ 

 

1. 

Момир Мандић, економиста  из Чуруга   изабран је за Заменика Председника општине Жабаљ,  на 
период до истека мандата Заменика Председника општине у актуелном сазиву. 
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2. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-55/17-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу члана  48. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС“  број 129/07 и 54/11) - у даљем 

тексту: Закон)  и члана 36. став 6. Пословника Скупштине општине Жабаљ (''Службени лист општине 

Жабаљ'' број 18/13 – пречишћен текст  и 15/14), Скупштина општине Жабаљ дана 20.05.2017.  године у 08.50  
часова, на својој 14.  седници,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата  одборника 

Скупштине општине Жабаљ 

 

1. Мандат одборника Скупштине општине Жабаљ потврђује се МИРИ ЋУРЧИН рођ. Зец,  кандидату 
за одборника под редним бројем 18.  са  Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ“. 

2. Мандат одборнику из тачке 1. диспозитива почиње да тече даном доношења овог решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 19.05.2017. године, Момир Мандић, одборник са  Изборне „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ“ почео је да врши функцију заменика Председника општине, што је неспојиво са обављањем 

функције одборника. 

Општинска изборна комисија је, на својој  седници одржаној 20.05.2017. године, мандат доделила 
Мири Ћурчин рођ. Зец, кандидату за одборника под редним бројем 18. са  Изборне листе „АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“. 

Узевши у обзир изнето, Скупштина општине је решила као у диспозитиву. 
 

Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба Управном 

суду Србије, у року од 48 часова од дана његовог 

доношења. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 06-55/17-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 14.  седници одржаној 20.05.2017.  године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности члана Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, разрешава се Милован Мирков из Жабља. 

 
2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-55/17-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 

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

Скупштина општине Жабаљ на својој 14.  седници одржаној 20.05.2017. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ 

 

1. 

За члана Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, именује се Урош Радановић из Чуруга. 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

Број: 06-55/17-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 

 

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

Скупштина општине Жабаљ на својој 14.  седници одржаној 20.05.2017.  године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности члана Надзорног одбора ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ Жабаљ, разрешава се Урош 
Радановић из Чуруга. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-55/17-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 

 
На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), 
Скупштина општине Жабаљ на својој 14.  седници одржаној 20.05.2017. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ 

 

1. 
За члана Надзорног одбора ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ Жабаљ, именује се Александар Косовац из 

Чуруга. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 06-55/17-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 

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

Скупштина општине Жабаљ на својој 14. седници одржаној 20.05.2017. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈУ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности члана Надзорног одбора ЈУ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Жабаљ, разрешава се Марина Лешки. 

 
2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-55/17-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 14.  седници одржаној 20.05.2017.  године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈУ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

За члана Надзорног одбора ЈУ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Жабаљ, именује се Предраг Мијић. 

 
2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-55/17-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 

 

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

Скупштина општине Жабаљ на својој 14. седници одржаној 20.05.2017. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈУ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Функције вршиоца дужности директора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ, разрешава се Борис Страживук из 
Госпођинаца. 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-55/17-I Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), 
Скупштина општине Жабаљ на својој 14. седници одржаној 20.05.2017. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈУ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЖАБАЉ 

 

1. 
За вршиоца дужности директора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ, до избора директора установе а најдуже на 

период шест  месеци, именује се Мирослав Лакић из Жабља  ЈМБГ_____________. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-55/17-I 
 

Председник Скупштине општине 
Радован Чолић с.р. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
У на основу 7. Уредбу  о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС бр. 105/16“) Општинско веће на својој 42. седници одржаној дана 13.03.2017. године  

доноси  
Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 
У Комисију за избор пројеката по јавном конкурсу за финансирање (или/и суфинансирање) 

програма/пројекат који се реализују у култури и уметности у 2017. години именују се :  

1. Нерима Шовљански 

2. Борис Плесковић 
3. Мирјана Попов  

Стручне и административне послове за потребе Комисје вршиће Служба за општу управу у идруштвене 

делатности.  
 

2. 

Задатак Комисије је да  

• на првој седници бира председника комисије, који координира рад Комисије и води седнице 

• усвоји  Пословник о раду 

• донесе одлуку која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских 
средстава. 

3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02 -50/2017-II 

     Председник општине Жабаљ  
Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 8.  Одлуке  о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Службени лист општине Жабаљ“ број 
15/2015) Општинско веће на својој 42. седници одржаној дана 13.03.2017. године 

 

РЕШЕЊЕ 

1. 

Образује се конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из 

буџета општине Жабаљ за за финансирање (или / и суфинансирање)  програма од јавног интереса za 2017. 

године број 401-142/2017-II од 13.03.2017.године. 
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2. 

У Комисију се именују: 

1. Нерима Шовљански, члан Општинског већа  
2. Борис Плесковић, члан Општинског већа 

3. Мирјана Попов, запослена у Општинској библиотеци 

4. Љиљана Узелац, запослена у Општинској управи 
5. Ивица Саламун , члан Општинског већа 

 

3. 

Конкурсне комисије обавља задатке утврђене Одлуке  о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„Службени лист општине Жабаљ број 15/2015), а у вези споровођења Јавног конкурса за финансирање (или 

/ и суфинансирање) програма / пројеката које реализују удружења а  која су од јавног интереса за 2017. 

годину број 401-142/2017 - II  од 13.03.2017. године. 

4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02- 51/2017-II 

 
Председник општине Жабаљ  

Чедомир Божић с.р. 

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

41/2009, 53/2010 и 101/2011), на предлог Савета за безбедност саобраћаја број 06-49/2017- II од 21.04.2017. 

године  Општинско веће на својој 47. седници одржаној дана    03.05.2017. године, доноси 

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗА 2017. 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). 

 

2. 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 

Чишћење путева и саобраћајне 

сигнализације од наноса блата 

400.000,00 Активност спроводи Савет у 

саради са ДВД.  

Време акције пролеће  и јесен 
(време интезивних 

пољопривредних радова)   

Одржавање зелених поврешина 
око путног појаса ( укалњање 

шибља) 

450.000,00 Активност спроводи Савет у 
саради са саобраћајним 

инспекторм и ЈКП „Чистоћом“ 

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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Жабаљ 

Интерветно крпљење рупа 

хладним бетоном 

500.000,00 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. 

Активност крпњења рупа спорови 
ЈКП „Чистоћа“ 

 

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 

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. 
 

Акција –  лако уочити трактор  250.000,00 Циљ акције је спречити 

саобраћајне незгоде које су 

дешавују због лоше осевтљених 
трактора.  

Акција се спорводи набавком 

светлећих трака за обележавање 
трактора и њиховом поделом.  

Активност спроводи Савет у 

саради са  ПС Жабаљ.  Набавку 
добара потребних за реализацију 

ове акције ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 
намењених за унапређење 

безбедности. 

Траке ће делити запослени ПС 
Жабља, приликом вршења својих 

редовних дужности и о томе 

саставити белешку.  
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О времену активности Савет ће 

донети посебан закључак. 
 

Акција – едукација о значају 

вожње деце у аутоседишту 

 
 

1. набавка и подела 

аутоседишта 
2. промоција акција кроз 

штапање шлајера и 

закуп билборда  

 

 

 
 

1.000.000,00 

 
 

50.000,00 

Активност спроводи Савет у 

саради са  ПС Жабаљ.  Набавку 

добара потребних за реализацију 
ове акције ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 
намењених за унапређење 

безбедности. 

Начин спровођења активности: 

јавни конкурс.  
Право учешћа: родитељи 

проворођење деце који поседују 

аутомобил у валсништву.  
О времену активности Савет ће 

донети посебан закључак. 

 

Изградња саобраћајног полигона у 
основној школи  

160.000,00 Активност спроводи основна 
школа у сарадњи са Саветом 

 Набавку добара потребних за 

реализацију ове акције ће  
извршти стручна служба школе  из 

средстава буџета општине 

намењених за унапређење 
безбедности. 

О времену активности Савет ће 

донети посебан закључак 

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

Покровитењство у организовању 

такмичења у безбедности у 

саобраћају за основце  

100.000,00 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 

300.000,00 Активност спроводи Савет у 

саради са ОШ од 1-4.  
Временски оквир  - август 2017. 

године. 
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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 

 

 

Куповина аутомобила за потребе 

чланова Савета из реда ПС Жабаљ  

1.500.000,00 

 

 

Активност ће се реализовати 

након усвајања Одлуке о ребаласу 

буџета општине Жабаљ и 

измене плана јавних набавки 

 

Едукација чланова Савета  

(трошкови) 

200.000,00 Котизације за семиране чланова 

Савета  

Набавка рачунарске опреме за 
потребе чланова Савета из реса 

ПС Жабаљ 

  

 
 

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. 
 

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

уговорних права и обавеза корисника средстава. 
 

7. Служба за финансије Општинске управе дужна је да најкасније до 31.01.2018. године,  Општиснком већу и 

Савету достави извештај о утрошку средства по овом Програму.   
 

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: 401-248 /2017-II 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Чедомир Божић с.р. 
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На основу члана 99. став. 2.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010 –Одлука УС РС,  24/2011,  121/2011,  42/2013 - Одлука УС РС,  50/2013 - Одлука УС РС, 

98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014) и члана 5. став 1.  Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта ("Службени лист општине Жабаљ" број 19/2015, 24/2015 и 38/2016) Општинско веће 

на својој 48. седници расписује 

 
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

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

надметања je 

 
-катастарска парцела број 2309 к.о. Жабаљ, површине 776m², Улица Земунска 

 

На основу Генералног плана насеља Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ”, број 13/2003) предметна 
катастарскa парцелa  се налази у граници грађевинског реона насеља Жабаљ у блоку број 12 који је намењен 

за индивидуално становање у делу у којем се налази предметна парцела. Основни услов за уређење и 

изградњу објеката на овој парцели је стриктно поштовање свих одредби датих у Генералном плану насеља 

Жабаљ.  
За детаљне информације које се односе на изградњу објеката на предметној парцели можете се јавити 

Служби за урбанизам, имовинскe послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне послове и 

саобраћај Општинске управе Жабаљ. 
 

Грађевинска парцела је примарно комунално опремљена, а секундарне трошкове уређења земљишта 

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

Почетна цена грађевинског земљишта за катастарску парцелу број 2309 к.о. Жабаљ, површине 776m², Улица 

Земунска износи 349.200,00 динара 

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

права својине може се извршити по уплати последње рате. 

Уколико се уговорена цена исплаћује на рате, лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину 
дужно је да прву рату  исплати у року од 15 дана од дана закључења уговора, а остале рате доспевају истог 

датума наредних година, до коначне исплате. 

 

Уколико се уговорена цена исплаћује једнократно, лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину 
дужно је да уговорену цену исплати у року од 15 дана од дана закључења уговора. 

Висина попуста за једнократну исплату цене  износи 15% од највише понуђене цене.  

 
Висина гарантног износа, за учешће у поступку је 20% од почетне цене грађевинског земљишта. 

Гарантни износ уплаћује се на рачун број:  840-1097804-60.  

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

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

дана од 8-14h. 

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

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

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

Уз пријаву се доставља:  

1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  
2. уредно овлашћење за заступање,  
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3. фотокопија личне карте за физичка лица, односно решење о упису у Регистар привредних субјеката или 

други одговарајући регистар.  

Јавно надметање ће се одржати 22.06.2017. године у 10.00. часова у скупштинској сали Општине Жабаљ. 
 

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

приступило јавном надметању. 
 

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

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

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

Број:46-33/2017- II 

Дана:18.05.2017. године 
 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 13 став 1. тачка 3. Закона  о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 21/2016), члана  58. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007) и члана 93. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) Председник општине дана 08.05.2017. године 
доноси 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ  ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
1. 

Даном доношења овог решења, МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, из  ЖАБЉА, разрешава се дужности помоћника 

Председника општине за  област националних заједница и цивилне заштите пре истека мандата на који је 
постављен.  

2. 

Ово решење објавити  у „Службеном листу општине Жабаљ“. 
 

ПОУКА  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор подношењем 

тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  020- 2 /2017-IV 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
                                                                                                                          Чедомир Божић с.р. 
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На основу члана  58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

129/2007) и члана 93. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) 

Председник општине дана 09.05.2017. године 
РЕШЕЊЕ  

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
1. 

РАДОВАН ПЛАЧКИЋ, дипл. инг пољопривреде  из ЖАБЉА  поставља се за помоћника Председника 

општине ЗА ОБЛАСТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, почев од 09.05.2017. 

године до престанка мандата Председника општине. 
 

2. 

Ово решење објавити  у „Службеном листу општине Жабаљ“. 
 

ПОУКА  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор подношењем 

тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог Решења. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 020-3 /2017-IV 

 
ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                                          Чедомир Божић с.р. 
 

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),  дана 19.05.2017. године, даје се следећа 
 

И С П Р А В К А 

 

1. 
У Решењу о именовању вршиоца дужности Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 11/2017), дошло је до техничке грешке те се у тачки 1. диспозитива у 

јединственом матичном броју брише последња нула. 
   

2. 

Ову исправку објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“. 
 

Број: 02-42/17-I Из Скупштинске службе 

 

 

САДРЖАЈ 

р.б. Назив акта стр. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
1. Решење о утврђивању престанка мандата  Заменика Председника општине Жабаљ 1 

2. Решење о избору Заменика Председника општине Жабаљ 1 

3. Решење о потврђивању мандата  одборника Скупштине општине Жабаљ 2 

4. Решење о разрешењу  члана Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 3 

5. Решење о именовању  члана Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 3 

6. Решење о разрешењу  члана Надзорног одбора ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ 3 
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Издавач: Скупштина општине Жабаљ 
Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 
Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

 

7. Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ 4 

8. Решење о разрешењу  члана Надзорног одбора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ 4 

9. Решење о именовању  члана Надзорног одбора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ 5 

10. Решење  о разрешењу вршиоца дужности директора „Спортски објекти“ Жабаљ 5 

11. Решење  о именовању вршиоца дужности директора „Спортски објекти“ Жабаљ 5 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

12. Решење о именовању Комисије за избор пројеката по јавном конкурсу за финансирање (или/и 
суфинансирање) програма/пројеката који се реализују у култури и уметности  

6 

13. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из 
буџета општине Жабаљ за финансирање (или/и суфинансирање) програма од јавног интереса 

6 

14. Програм коришћења средстава за унапређење  безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 
Жабаљ за 2017. годину 

7 

15. Јавни оглас за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Жабаљ 
путем јавног надметања 

11 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

16. Решење о разрешењу помоћника Председника општине 12 

17. Решење о постављењу помоћника Председника општине 13 

ИСПРАВКЕ 

18. Исправка Решења о именовању вршиоца дужности ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ 13 


