
   23.06.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 29                      страна 1 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 29 Жабаљ, 23.06.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

На основу члана 73. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 

 8/2011 и 8/2012) и члана 58. став 5. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ број 

1/2011- пречишћени текст, 13/2012 и 7/2013) Општинско веће на 3. седници, дана   23.06.2016. године доноси  

  

Р Е Ш Е Њ Е   

1. 

Даје се претходна  сагласност на Правилник о  измени Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи који је Општинском већу доставио начелник  

Општинске управе под бројем 02-88/16-III од 23.06.2016.  године. 

  

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

  

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

    

Број: 02-89/16-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 49. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015), члана 29. Закона 

о пољопривредном земљишту („Службени Гласник РС“, број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 i 

112/2015)  и Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Сл. гласник РС" бр. 

27/84),  Општински штаб за жетву и заштиту стрних усева од пожара, доноси: 

 

П  Л  А  Н 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ЖЕТВЕ У 2016. ГОДИНИ 

 

I Опште одредбе 
 

Тачка 1. 

Планом заштите од пожара за време жетве (у даљем тексту: План) уређена су питања:  

- преглед засејаних површина и обим послова, 

- преглед  механизација, 

- план жетве, 

- мере за обављање прегледа учествујућих машина,  

- организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање пожара, 



   23.06.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 29                      страна 2 

 
- друге мере заштите од пожара. 

Општина Жабаљ се простире у четири катастарске општине и то:  

к.о. Жабаљ површине 10.333 ha 

к.о. Чуруг површине 11.755 ha 

к.о. Госпођинци површине 4.790 ha и 

к.о. Ђурђево површине 6.928 ha. 
 

Опремљена је са 144 km категоризованих путева и са око 1.500 ha некатегоризованих путева. Окружена је 

рекама Тисом, Јегричком и Мртвом Tисом што има утицаја, поред водопривреде и за узимање воде 

приликом гашења пожара. Поред професионалне јединице (ПВСЈ Жабаљ) у општини делују и четири 

добровољна ватрогасна друштва: ДВД Жабаљ, ДВД  Чуруг, ДВД Госпођинци и ДВД Ђурђево.  

Ватрогасна јединица Жабаљ опремљена је са три цистерне од 5.000, 7000 и 7.000 литара, а у свом саставу 

има осам професионалних ватрогасаца. Седиште јединице је у Жабљу, Чурушка бр. 1/а,  а пријава пожара 

може се извршити  и позивом на број 021/830-815. Добровољно ватрогасно друштво у Жабљу има 21 члана. 

ДВД Чуруг опремљено је са цистерном од 5.000 литара, а у раду учествује 52 добровољца. Друштво се 

налази у Чуругу у улици Николе Тесле бр. 73 а позив се врши на 021/833-330. ДВД у Ђурђеву има седиште у 

улици Краља Петра I 71 у Ђурђеву, бр. телефона 021/838-200 а опремљено је цистерном од 7500 литара и 30 

добровољаца. ДВД Госпођинци у улици Бранка Радичевића 53. опремљено је цистерном од 5000 литара, а у 

раду друштва учествује 60 добровољаца. Позив се врши на број 021/836-007. 

 

o II Преглед засејаних површина, обим послова и преглед  механизације 

 

Тачка 2. 
Процењује се да је на територији општине засејано око 6200 ha пшеницом и 720 ha јечмом. Оцена је да би у 

престојећој жетви могло да учествује 650 пољопривредних машина (комбајна, трактора и преса) и то у 

Жабљу 200, Чуруг 150, Ђурђево 200 и Госпођинци 100. 

 

Велики број учествујућих машина због своје  старости, представља већи ризик од изазивања пожара  

приликом употребе. 

 III План жетве 

Тачка 3. 
 Почетак жетвених радова треба очекивати у последњој декади јуна, када влага зрна не прелази 15%, 

односно  када је усев  спреман за смештај. 

Према расположивој механизацији и датим површинама, а уз оптималне временске услове, жетва треба да 

буде завршена за 15 радних дана. 

Опасност од пожара прети у првој недељи жетве,  с обзиром да један део површина остаје под житом и 

јечмом, а на другом делу површина који је овршен пољопривредници могу да врше угар.  

У спровођењу жетвених радова првенствено се жању површине које се налазе у угроженом подручју са 

аспекта противпожарне заштите. 

 

IV Организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање     пожара 

 

Тачка 4. 

 Општински ватрогасни савез је дужан да у сваком добровољном ватрогасном друштву сва четири 

насељена места општине Жабаљ организује редовна дежурства. Општински ватрогасни савез ће пре почетка 

жетве доставити Општинском штабу за жетву и заштиту стрних усева од пожара  распоред дежурстава. 

Општина  Жабаљ ће финансирати дежурства и друге трошкове ангажовања Општинског ватрогасног савеза 

у току жетвених радова. 

Осматрање, обиласком пољопривредног земљишта у току жетве вршиће пољочуварска служба. 

Осматрање, посматрањем пољопривредног земљишта засејаног стрним усевима вршиће се са доминирајућих 

врхова, са којих постоји добар преглед подручија. 

 

За осматрачка места се одређују силоси у сва четири насељена места. 
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Служба везе врши се међусобним  обавештавањем између пољочуварске службе, ПВСЈ Жабаљ и 

довровољно ватрогасних друштава у спровођењу мера сталног дежурства и осматрања.  

 

У случају да се уочи пожар, активира се ПВСЈ Жабаљ и месно добровољно ватрогасно друштво. 

 

Битнији бројеви телефона 

 

Ватрогасна јединица Жабаљ 830-815 

Добровољно ватрогасно друштво Чуруг 062 1576-879 

Добровољно ватрогасно друштво Госпођинци 836-007 

Добровољно ватрогасно друштво Ђурђево 838-200 

Општа ватрогасна бригада Нови Сад 193 и 527-888 

ОУП Жабаљ 192 и 831-445 

Општина Жабаљ, Штаб 210-2260 и 210-2255 

Општина Жабаљ, Председник општине  210-2288 

Пољочуварска служба 2100-431 

Руководилац Пољочуварске службе                                                                    064 8009700 

 

V Друге мере заштите од пожара 

 

Tачка 5. 

За време трајања жетве строго су забрањене следеће активности: 

- спаљивања остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање 

биљних остатака. 

- пушење на месту где се врши откос. 

 

Парцеле са површином од 50 ha под стрним усевима покосити пре  жетве на 15m  ширине   захвата и  

извршити орање. 

Парцеле поред железничких пруга засејаним стрним усевима покосити у захвату од 60 m и исту површину 

заорати до пруге. 

На местима где се врши жетва ставити видне натписе о забрани пушења. 

На свим местима јавног окупљања (дом здравља, пијаца, веће продавнице, пошта, месне заједнице и слично) 

истаћи обавештења о забрани паљења.  

Путем средстава јавног информисања обавестити грађане о бесплатном прегледу пољопривредне 

механизације и забрани паљења стрништа. 

Обавестити ОУП Жабаљ да је општина Жабаљ предузела акцију бесплатног прегледа пољопривредне 

механизације и да комбајни и трактори који имају истакнуту налепницу  "УЧЕСНИК У ЖЕТВИ 2016. 

ГОДИНЕ“   су исправни у смиску противпожарне безбедности.. 

 

Поступање у случају пожара 

 

У случају да дође до пожара исти се објављује гласом: 

 

„ПОЖАР – ГОРИ ЖИТО“ или „ПОЖАР – ГОРИ КОМБАЈН“ 

 

На дату узбуну заустављају се све машине и све радње и приступа се гашењу пожара. У случају да дође до 

пожара на пољопривредној машини исти угасити, извршити преглед исправности и утврдити да ли је 

машина способна за наставак рада. Неисправна машина не сме обављати радове на угроженим подручјима 

од пожара.  
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Тачка 7. 

 

Овај План објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ЖЕТВУ И ЗАШТИТУ 

СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА  

 

Број: 217- 1 /16-IV 

Дана: 23.06.2016. год. 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА  ЗА ЖЕТВУ  

И ЗАШТИТУ СТРНИХ УСЕВА  

                                                                                                    ОД ПОЖАРА                                                                                                       

Владимир Чонкић с.р. 
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

На основу члана 5. Закона о радним односима  у државним органима  („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998 – др. закон, 49/1999 – др. закон, 34/2001 – др. закон, 39/2002, 49/2005 – 

одлука УСРС, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 22/2013 – одлука 

УСРС), члана 5. став 2, а у вези са  чланом 23. тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе („Службени 

лист општине Жабаљ“ бр. 3/2010 и 3/2011) и Општих начела о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи које је донело Општинско веће (бр.02-70/2010-II од 09.04.2010.године, бр. 

02-98/2011-II од 11.03.2011. године и 020-13/2013-II од 12.06.2013. године),  начелник  Општинске управе 

дана 23.06.2016. године, уз сагласност Општинског већа број 02-89 /2016-II од 23.06.2016. године,  доноси 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 20/2013- пречишћени текст,  13/2014, 14/2014, 21/2014, 4/2015, 9/2015, 

13/2015, 16/2015, 18/2015, 25/2015, 2/2016, 7/2016, 15/2016, 24/2016 и  26/2016) у члану 38a после речи: 

„смера“ ставља се запета и додају речи: „гимназија или позивно-усмереног образовања четвртог степена 

свих профила“. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Жабаљ“.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 02-88/2016-III 

Дана: 23.06.2016. 

НАЧЕЛНИК 

Љиљана Чонкић с.р. 
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САДРЖАЈ 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

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

Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   
1. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи  

1 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ   
2. План заштите од пожара за време жетве у 2016. години 1 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

3. Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Оштинској управи 

4 


