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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 44 Жабаљ, 07.11.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
На основу  члана 7. став 1. Одлуке о наградама и признањима општине Жабаљ (''Службени лист општине 

Жабаљ'' број 6/97 и 8/08), Скупштина општине Жабаљ на 7. седници одржаној дана  07.11.2016.  године 
доноси 

 

ОДЛУКУ 

 О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
Поводом 8. новембра - Дана општине Жабаљ, Скупштина општине Жабаљ  додељује, за 2016. годину, шест  

Митровданских награда, две Митровданске повеље  и дванаест Захвалница. 

 
Члан 2. 

МИТРОВДАНСКА НАГРАДА у виду плакете са дипломом и новчаном наградом, додељује се: 

- за постигнуте изузетне резултате у области привреде: 
1. Браниславу Богдановићу из Жабља, 

- за постигнуте изузетне резултате у области образовања: 
2. Александри Драгић из Чуруга, 

- за постигнуте изузетне резултате у области јавне безбедности: 
3. Групи за сузбијање општег криминалитета Полицијске станице Жабаљ, 

- за постигнуте изузетне резултате у области културе и уметности: 

4. Ансамблу дечије представе „Тавањење“ Аматерског позоришта „Браша“ из Жабља, 

- за постигнуте изузетне резултате у области хуманитарног рада: 
5. Милораду Крагуљу из  Жабља. 

 

Члан 3. 
МИТРОВДАНСКА ПОВЕЉА у виду дипломе додељује се: 

- за постигнуте изузетне резултате у области културе и уметности: 
1. Ани Радишић из Ђурђева, 

- за постигнуте изузетне резултате у области образовања: 
2. Тодору Туцакову из Чуруга. 

 
Члан 4. 

ЗАХВАЛНИЦА у виду дипломе додељује се: 

- за постигнуте изузетне резултате у области образовања: 

1. Андреј Стефану Ћулуму из Жабља, 
2. Дејану Божићу из Ђурђева, 

3. Давиду Дугоњићу из Чуруга, 

- за постигнуте изузетне резултате у области културе и уметности члановима Калиграфске секције 
Основне школе „Ђура Јакшић“ из Чуруга:  

4. Јелисавети Војиновић,  

5. Стефану Делићу,  
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6. Михајлу Драгићу и  

7. Вукашину Драгићу, 

- за  постигнуте изузетне резултате у области приватног предузетништва: 

8. Миловану Спасићу из Госпођинаца, 
9. Старој пекари „Александар“ из Жабља, 

10. Ресторану „Војводина“ из Жабља, 

- за постигнуте изузетне резултате у области информисања: 
11. Здравку Сиришком из Госпођинаца, 

- за постигнуте изузетне резултате у области спорта: 

12. Сич Стевану старијем из Ђурђева. 

 
Члан 5. 

Митровданске награде,  Митровданске повеље  и Захвалнице биће уручене добитницима на свечаности 

поводом  Дана општине Жабаљ. 
Члан 6. 

Ова одлука, као појединачни правни акт, ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  ''Службеном листу 

општине Жабаљ''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 17-2/16-I  

Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу члана 7а став 7,  члана 11. и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике 
Србије“, број 26/2001, „Службени лист СРЈ“, број  42/2002, „Службени гласник Републике Србије“, број 80/2002, 

135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013 и 68/2014), члана 7. и 8. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 
125/2014, 95/2015 и 83/2016) и члана 39. тачка 3. и тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“, број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ, на 7. седници одржаној дана   07.11. 2016. године, 

донела је  

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ  

ОДЛУКЕ  О УТВРЂИВАЊУ  ЕЛЕМЕНАТА  ПОРЕЗА  НА  ИМОВИНУ  

ЗА  ТЕРИТОРИЈУ  ОПШТИНЕ  ЖАБАЉ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о утврђивању елемената пореза на имовину зе територију општине Жабаљ („Службени 

лист општине Жабаљ“, број 25/2013 и 22/2014),  у члану 2. тачка 2. и тачка 3. мењају се и гласе: 
„2. на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге:  0,30 % 

  3. на права на непокретности обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту:  

 НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ                        ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА 

(1) до 10.000.000 дин 0,40% 

 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 дин порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко 10.000.000 

дин 

 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 дин порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко 25.000.000 

дин 

 

(4) преко 50.000.000 дин порез из подтачке (3) + 2,0% на износ преко  50.000.000 

дин“ 
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Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ”, а 
примењује се од 01.01.2017. године.  

 

 Ову Одлуку објавити и на Интернет страни општине Жабаљ. 

                                    
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 436-30/16-I  

Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 

 

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

број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), а у вези са чланом 159. став 2. тачка 4. Закона о основама систена 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015 и 62/2016) и члана 
39. тачка 7. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 8/2012) Скупштине 

општине Жабаљ на 7. седници одржаној дана 07.11.2016. године донела je 

 

ОДЛУКA O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

 

Члан 1. 
У Одлуци о регресирању трошкова превоза ученика и студената („Службени лист општине Жабаљ“ број 

42/2016) у члану 7. став 1. тачка 6 бришу се речи „ученици и“ 

  
Члан 2. 

После члана 14. додаје се члан 14а који гласи:  

 
„Члан 14а 

Студентима који су на предходним годинама студија постигли просечну оцену 10, регресирају се 

трошкови превоза у висини 100% цене месечне карте, ако испуњавају услове из члана 14. ове одлуке.“ 
 

Члан 3. 

У члану 15. став 1. се брише. 
 

         Члан 4. 

 

У члану 16. мења се и гласи:  
„Право на регресирање трошкова превоза имају треће и четврто дете из породица са троје и четворо деце, 

које похађа средњу школу, у двоструком износу утврђеном за регресирање трошкова превоза за ученике 

средњих школа ако испуњава услове из члана 12. или члана 14. ове одлуке.  
Трећим дететом из породица са троје деце сматра се треће дете према редоследу рођења. 

У случају да се у првом порођају родило троје или више деце, трећим дететом сматрају се сва деца. 

У случају да се по рођењу првог, или прво двоје деце, у следећем порођају роди двоје или више деце, сва 
деца рођена у том порођају сматрају се трећим дететом. 

За четврто дете редослед рођења одређује се по правилу које важи за одређивање редоследа рођења трећег 

детета из ставова 2, 3. и 4. овог члана.“ 

  
Члан 5. 

Члану 17. мења се и гласи:  
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„Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте има ученик или студент чији  

један родитељ сам врши родитељско право јер је други родитељ непознат, или је умро, или је потпуно лишен 

родитељског права, односно пословне способности, а родитељ који врши родитељско право не остварује 

приходе, ако испуњава услове из члана 12. или члана 14. ове одлуке.“ 
 

       Члан 6. 

После члана 18. додаје се нови члан 18а. који гласи:  
 

    „Члан 18а. 

Јавни позив за регресирање трошкова превоза расписује Председник општине најмање једанпут годишње. 

Јавни позив  се објављује на званичној интернет страници општине Жабаљ www.zabalj.rs.“ 
 

             Члан 7. 

Члан 21. став 2. мења се и гласи:  
 

„Корисник је дужан уз захтев достави одговарајуће доказе: 

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

корисник малолетан,  

- потврду о пребивалишту за корисника који нема личну карту, 

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

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

- потврду да је редован ученик средње школе која се финансира из буџета и да први пут уписује 
разред, 

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

- потврду факултета о општој просечној оцени оствареној током студија  
- извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици као доказ за редослед рођења трећег и 

четвртог детета или важеће решење о дечијем додатку на треће или четврто дете,  

- потврду да је студент припадник ромске националне мањине уписан у посебан бирачки списак 

ромске националне мањине 
- за лица са неутврђеним родитељством извод из матичне књиге рођених за дете, и уверење да познати 

родитељ не остварује приходе 

- извод из матичне књиге рођених за дете, извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља, 
односно  решење да је један родитеља потпуно лишен родитељског права, односно пословне 

способности  и уверење да други родитељ не остварује приходе,  

- потврду Центра за социјални рад да дете долази у Дневни центар или у установу. „ 

 
      Члан 8. 

Одредбе члана 2. ,члана 5. и члана 7. ове Одлуке примењиваће се од дана ступања ове одлуке на снагу, а 

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

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

16/2012, 10/2014 и 24/2014) и члана 15. став 1. и 16. Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и 
студената (''Службени лист општине Жабаљ'' број 42/2016)  важиће од дана доношења до 31.12.2016. године.  

Корисници који су остварили право у складу са ставом 2. овог члана пре почетка другог полугодишта, 

односно летњег семестра школске 2016/17 године, поднеће нови захтев за регресирање трошкова превоза за 

друго полугодиште, односно летњег семестра школске 2016/17 године. 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.zabalj.rs/
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Члан 9. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 011-18/2016-I 

 

  ПРЕДСЕДНИК  
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
На основу чл. 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, 

"Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС,  47/2013 и 68/2014) и члана 39. тачка 7. 
Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине 

Жабаљ, на  7. седници одржаној дана 07.11. 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ У  

ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2017. годину у општини Жабаљ. 
 

Члан 2. 

Констатује се да је на територији општине Жабаљ одређено три зоне за утврђивање пореза на 
имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 

централним деловима општине Жабаљ, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

Прва зона је најопремљенија зона и обухвата грађевински реон катастарске општине Жабаљ. 
Друга зона обухвата грађевински реон катастарске општине: Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. 

Трећа зона обухвата ванграђевински реон катастарске општине: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и 

Госпођинци, и непокретности које нису обухваћене првом и другом зоном.  

 
Члан 3. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на 

територији општине Жабаљ износе: 

Р.бр Врста непокретности Просечна цена (дин.) 

У првој зони  У другој зони  У трећој зони  

1 грађевинско земљиште 655 401 556 

 

2 пољопривредно земљиште 116 116 116 

3 шумско земљиште Просечна цена из 
текуће године  

 

Просечна цена из текуће 
године  

 

Просечна цена из 
текуће године  

 

4 станови Просечна цена из 
текуће године  

Просечна цена из текуће 
године  

Просечна цена из 
текуће године  
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5 куће за становање 15.656 13.208 14.432 

6 пословне зграде и друге 

(надземне и подземне) 

грађевинске објекте за 

обављање делатности 

Просечна цена из  

текуће године 

 

Просечна цена из  

текуће године 

 

Просечна цена из  

текуће године 

 

7 гараже и гаражна места Просечна цена из  

текуће године 

 

 Просечна цена из  

текуће године 

 

Просечна цена из  

текуће године 

 

Просечна цена из текуће године је просечна цена на основу које је утврђена основица пореза на 

имовину за 2016. годину на права на непокретностима пореског обвезника који не води пословне књиге, и то 
у зони која је, према Одлуци о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Жабаљ, 

утврђена као најопремљенија. 

Просечна цена из текуће године износи: 

Р.бр. Врста непокретности Просечна цена из текуће 

(2016.) године 

1. шумско земљиште Не постоји податак 

2. станови 54.623 

3. за пословне зграде и друге (надземне и подземне) 

грађевинске објекте за обављање делатности 

22.506 

4. гараже и гаражна места 6.500 

 

Члан 4. 

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страни општине Жабаљ. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Жабаљ“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2017. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
Број:436-31/2016-I 

 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 14. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“ 

бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015-др.закон) и члана 39. тачка 7. Статута 

општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ на 7. 

седници дана 07.11.2016. године доноси  
 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЖАБАЉ 

 

 

Члан 1. 
У Одлуци о аутобуским стајалиштима на територији општине Жабаљ („Службени  лист општине 

Жабаљ“ бр. 7/2005 и 9/2006)   у члану 7. став 2.  додаје се тачка 5. која  гласи:  

 „5. ван насељеног места  
- на државном путу IB реда број 12 у зони раскрснице са државним путем  IIA реда број 114 

одређује се аутобуска стајалишта у оба смера, према микролокацији управљача пута,  под 

следећим називима: за Зрењанин и из Зрењанина.“ 
 

Члан 2. 

 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:34-39/06-I 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
На основу члана 94. Став 1. Закона о планирању и изградњи“ (Сл.Гласник РС број 72/09, 81/10-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, и члана 39. Став 5. Статута општине 

Жабаљ (Сл. Лист општине Жабаљ број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ на 7. седници дана 
07.11.2016.  године, доноси 

 

П Р О Г Р А М 

УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2016. Год. 

 

Члан 1. 
Овим програмом обезбеђују се услови за уређење грађевинског земљишта у програмском периоду у складу 

са реалним потребама и могућностима просторног развоја и изградње укупног подручја јединице локалне 

самоуправе. 
 

Члан 2. 

Садржину програма чине процене и прорачуни извршења радова на уређењу грађевинског земљишта на 

појединим локацијама. 
 

Под локацијом у смислу овог програма подразумева се: 

1) Простор намењен за изградњу објеката комуналне и линијске инфраструктуре 

2) Простор намењен за изградњу објеката јавне намене 

3) Простор намењен за уређење земљишта 
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Члан 3. 

За реализацију овог Програма планирају се средства у укупном износу и то према изворима прихода: 

 

ПРИХОДИ 

1. Приходи из буџета 4.000.000,00 

2. Трансфери од других нивоа власти 200.000.000,00 

 УКУПНО 204.000.000,00 

 
РАСХОДИ 

1. Решавање имовинско-правних 

односа 

(откуп земљишта за пречистач) 

4.000.000,00 

2. Наставак радова по уговору: 

ППОВ – Ђурђево II фаза 

130.000.000,00 

3. Наставак радова по уговору: 

Прва фаза канализационе мреже 

70.000.000,00 

 УКУПНО 204.000.000,00 

 

- Критеријум на основу којих је предложен програм: 

 Уговорене обавезе из предходне године 

 Завршетак објеката чија је изградња у току 

 

Члан 4. 

Полазну основу за израду Програма представља планирани прилив Буџетских средстава и средстава од 

других нивоа власти. 

             Члан 5. 

Приказ појединачних локација са планираним врстама расхода 

 
Решавање имовинско-правних односа: 4.000.000,00 

 Локација за пречистачотпадних вода К.О. Ђурђево откуп земљишта 

-парцеле 7237/1 00-86-32 м2 
-парцеле 7237/2 01-31-20 м2 

 

Радови на комуналном опремању:                200.000.000,00 
 Наставак радова по уговору  

ППОВ – II фаза Жабаљ-Ђурђево           130.000.000,00 

 Наставак радова по уговору  

Извођење радова на изградњи 

Канализационе мреже I- фаза                70.000.000,00 

 

Члан 6. 
У случају промене обима или структуре средстава за финансирање програма приступиће се изради 

измене и допуне Програма. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:35-63/2016-I 

 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 

8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на својој 7. седници одржаној 07.11.2016.године донела 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне школе ''Милош Црњански'' Жабаљ за школску 
2016/2017 годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 14.09.2016.године.  

 

2. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
Број: 02-184/2016- I              Председник Скупштине општине 

                         Радован Чолић с.р. 

 
 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 
8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на својој 7. седници одржаној07.11.2016. године донела 

 

РЕШЕЊЕ 

 
1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне школе ''Ђура Јакшић'' Чуруг за школску 

2016/2017 годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 15.09.2016.године.  
 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
Број: 02-185/2016- I              Председник Скупштине општине 

                         Радован Чолић с.р. 

 

 
На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 
и8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на својој 7. седници одржаној 07.11.2016. године донела 

 

РЕШЕЊЕ 

 
1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' Ђурђево за 

школску 2016/2017 годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 13.09.2016.године.  
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2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

Број: 02-186/2016- I 

             Председник Скупштине општине 

                         Радован Чолић с.р. 

 
 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 

и8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на својој 7. седници одржаној 07.11.2016. године донела 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 
 Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Госпођинци за школску 

2016/2017 годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 14.09.2016.године.  

 
2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-187/2016- I              Председник Скупштине општине 

                         Радован Чолић с.р. 

 
 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 

и8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на својој 7. седници одржаној 07.11.2016. године донела 
 

РЕШЕЊЕ 

 
1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ за школску 

2016/2017 годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 14.09.2016.године.  

 
2. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 
Број: 02-188/2016- I              Председник Скупштине општине 

                         Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 

8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на својој 7. седници одржаној 07.11.2016. године донела 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада „Спомен вртића“- Чуруг  за радну 2016/2017 годину, који 
је усвојио Школски одбор на седници одржаној 15.09.2016.године.  

 

2. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
Број: 02-189/2016- I              Председник Скупштине општине 

                         Радован Чолић с.р. 
 

 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 
8/2012), Скупштина општине Жабаљ је на својој 7. седници одржаној 07.11.2016. године донела 

 

РЕШЕЊЕ 

 
1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Средње школе ''22.октобар'' Жабаљ за школску 2016/2017 

годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 14.09.2016.године.  
 

2. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-190/2016- I              Председник Скупштине општине 
                         Радован Чолић с.р. 

 

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

8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 7. седници одржаној дана 07.11.2016. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 
Даје се сагласност  на  другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и 

одржавање“ за 2016. годину и Другу измену посебног програма коришћења субвенција буџета општине 

Жабаљ за 2016. годину,  који је усвојен на 5. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа  
„Услуге и одржавање“ одржане дана  25.10.2016.  године 
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2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 Број: 02-191/2016- I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Радован Чолић с.р. 

 
 

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

8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 7. седници одржаној дана 07.11.2016. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност  на  измену Програма пословања Јавног предузећа „Развој“ за 2016. годину који је усвојен 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа  „Развој“ одржане дана  13.10.2016.  године. 

 

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

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 Број: 02-192/2016- I 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Радован Чолић с.р. 

 
 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 
и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 7. седници одржаној 07.11.2016. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ЖАБАЉ 

 
1. 

Дужности у Школском одбору  Основне школе „Милош  Црњански“ – Жабаљ, разрешавају  се: 

- Горан Илић  – представник родитеља, 

- Светлана Пецељ – представник локалне самоуправе и 
- Маријана Станковић – представник локалне самоуправе. 
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2.  

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Број: 022-61/16-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 

  Председник Скупштине општине 

Радован Чолић 
 

На основу члана 39.  тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 
и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 7. седници одржаној 07.11.2016. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ЖАБАЉ 

 
1. 

За чланове  Школског одбора Основне школе „Милош  Црњански“ – Жабаљ, на период до истека 

мандата овог органа, именују се:  

- Биљана Татарски  из Жабља – представник родитеља, 
- Дарко Радојчин из Жабља – представник локалне самоуправе и 

- Радован Плачкић из Жабља – представник локалне самоуправе. 

 
2.  

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Број: 022-61/16-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 

 

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

и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 7.  седници одржаној 07.11.2016. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЧУРУГ 

 
1. 

Дужности у Школском одбору  Основне школе „Ђура Јакшић“ Чуруг, разрешавају  се Слободанка 

Миљевић и Слађа Јовичић  – представници родитеља. 
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2.  

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-166/16-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 

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

и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 7.  седници одржаној 07.11.2016.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЧУРУГ 
 

1. 

За чланове  Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ Чуруг, на период до истека мандата 
овог органа, именују се:  

- Соња Нинков из Чуруга  – представник родитеља и 

- Слађана Томић из Чуруга – представник родитеља. 
 

2.  

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-166/16-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 7.  седници одржаној 07.11.2016.  године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ 

 

1. 

Функције  председника Управног одбора Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ разрешава се Милан 
Осадковски, а функције члана Милан Малиновић. 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
Број:06-186/16-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 7.  седници одржаној 07.11.2016. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ 

 
1. 

За председника Управног одбора Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ именује се Марко Шолаја а за 

члана Милан Осадковски -  на период до истека мандата Управног одбора. 

 
2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:06-186/16-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 7.  седници одржаној 07.11.2016.  године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ 

 

 

1. 

Функције  председника Надзорног одбора Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ разрешава се Зоран 

Трифуновић, а функције члана Предраг Тепић. 
2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:06-186/16-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 7.  седници одржаној 07.11.2016. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ 

 
1. 

За председника Надзорног  одбора Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ именује се Марина Лешки а за 

члана Зоран Трифуновић -  на период до истека мандата Управног одбора. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:06-186/16-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 
 

 

На основу члана 61ј. став 1. Пословника Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 
број 18/13 – пречишћен текст и 15/14) Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Општине Жабаљ на 1. седници одржаној дана 17.08.2016.године. 

 

П О С Л О В Н И К 

КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ 

ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 
Члан 1. 

Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Комисије за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Жабаљ (у даљем 
тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

Члан 2. 
Седиште Комисије је у Жабљу, у згради Скупштине општине Жабаљ, Улица Николе Тесле број 45. 

 

Члан 3. 

Комисија у свом раду користи печат Скупштине општине Жабаљ.  
 

Члан 4. 

Комисија има председника, заменика председника и  једанаест чланова.  
Састав Комисије  објављује се у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

Члан 5. 

Послови и задаци Комисије јесу: 
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају 

инспекције; 

2) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје 
упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и прати 

њихову реализацију, а нарочито: 

- за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција, 
- за размену информација у вршењу инспекцијског надзора, 

- за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о 

раду инспекција, 

- за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора; 
3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се утврђују 

питања инспекцијског надзора; 

4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, 
анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања поступања инспекције у 

истим или сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове; 

5) да учествује у анализи потребе за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним 
усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања инспектора, и подноси 
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иницијативе надлежним органима који се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обуке 

и других облика стручног усавршавања инспектора; 

6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна; 

7) да се стара да се на службеној интернет страници општине Жабаљ обављају прописи, акти и 
документи који се односе на инспекцјски надзор; 

8) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у 

надлежности општине Жабаљ, најкасније у року од седам радних дана; 
9) да, у складу са потребом, поднесе извештаје Општинском већу и Скупштини и даје предлоге за 

предузимање мера из њихове надлежности; 

10) да се стара да се на службеној интернет страници општине Жабаљ објављују информације о свим 

носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, 
телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима; 

11) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад 

инспекције који је незадовољан одлуком о притужби; 
12) да обавља друге послове и задатке утврђене  решењем о образовању Комисије. 

 

         Члан 6. 
 Стручно техничке и административне послове за Комисију обавља служба Општинске управе 

надлежна за послове инспекције. 

 

Члан 7. 
У оквиру Комисије могу се образовати радне групе и стручни тимови за одређену област, односно 

одређена питања инспекцијског надзора. 

Радном групом односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне групе, односно 
стручног тима могу учествовати представници инспекција које немају чланове у саставу Комисије, јавних 

предузећа и установа чији је оснивач општина Жабаљ, удружења, комора и других асоцијација, научних и 

образовних установа, као и других организација чији је рад повезан са системом и пословима инспекцијског 
надзора у општини Жабаљ. 

 

Члан 8. 

Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за 
обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења. 

 

 
         Члан 9. 

Комисија ради и одлучује у седницама. 

Седницу сазива председник Комисије, а у случају његове одсутности,  заменик председника. 

 
 

Члан 10. 

Седнице Комисије се сазивају  телефонским путем. 
Позив и материјал  за седницу Комисије доставља се електронски, слањем на e-mail адресу 

председника, заменика председника одн. члана Комисије.  

Уколико у року од 24 сата од давања  телефонског саопштења из става 1. овог члана, члан Комисије 
не прими електронску поруку из претходног става, у обавези је да о томе без одлагања обавести лице које је 

дало телефонско саопштење о сазивању  седнице. 

Позив за седницу садржи место и време одржавања седнице, као и предлог дневног реда. 

Чланови Комисије  могу, на основу усменог захтева председнику Комисије, извршити увид у 
штампани материјал или добити фотокопију материјала по појединим тачкама дневног реда. 

Достава материјала у штампаном облику, врши се: 

- када из техничких или других објективних разлога достављање материјала за седницу Комисије  није 
могуће извршити електронским путем и  

- када члан Комисије поднесе председнику Комисије писани захтев за доставу материјала у 

штампаном облику. 
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Члан 11. 

Комисија може пуноважно да ради ако седници присуствује већина чланова Комисије.  

Комисија одлучује већином од укупног броја присутних чланова. 

 
Члан 12. 

Комисија у свом раду доноси закључке и мишљења. 

 
 

Члан 13. 

О раду Комисије води се записник.  

Записник садржи датум и место одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова Комисије, 
дневни ред, кратак ток седнице,  донете закључке и мишљења и друге податке од значаја за рад и расправу 

на седници. 

Записник потписују председник одн. заменик председника Комисије и записничар. 
 

Члан 14. 

Комисија заводи и чува предмете из  своје надлежности у складу са законом и општим актима 
Општинске управе. 

 

Члан 15. 

Председник Комисије, односно његов заменик, овлашћен је да о раду Комисије упознаје јавност  
давањем  саопштења средствима јавног информисања.  

 

Члан 16. 
На питања  која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником, сходно се 

примењује Пословник Скупштине општине Жабаљ. 

 
Члан 17. 

Комисија подноси Скупштини општине годишњи извештај најкасније до 31. јануара текуће године за 

претходну годину. 

Члан 18. 
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу општине 

Жабаљ“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

Комисија за координацију инспекцијског надзора  

над пословима из изворне надлежности Општине Жабаљ 

 

 
Број: 02-193/2016-I ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Радован Чолић 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 01.11.2016. године доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 

1. 
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места  Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ дел. број 813-2/16 од 

24.10.2016. године. 
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2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 023-59/2016-IV 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 
 

 
На основу  члана 70. тачка 21. Статута Општине Жабаљ   („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/20112), Председник општине Жабаљ доноси  
 

РЕШЕЊЕ 

 
1. 

У Комисију за заштићена приородних подручја на територији општине Жабаљ образовану Решењем о 

образовању  Комисије за заштићена приородних подручја на територији општине Жабаљ 02-77  /2016-IV од 

01.06.2016. године именује се придружени члан:  
 

Јована Миличевић из Чуруга, члан. 

2. 
Придружени члан је обавезан да се одазове позиву председника Комисије при теренском раду Комисије.  

 

3. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  02-170  /2016-IV 
Дана: 01.10.2016. године 

 

Председник општине  
Чедомир Божић с.р. 

 
 
На основу  члана 70. тачка 21. Статута Општине Жабаљ   („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/20112), Председник општине Жабаљ доноси  
 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 
Образује се  Комисја за заштићена приородних подручја на територији општине Жабаљ у коју се именују:  

1. Здравко Сиришки из Госпођинаца, председник, 

2. Милица Миличевић из Чуруга, члан  
3. Зоран Пињић, члан 

 

2. 

Заштићена подручја општине Жабаљ су:  
1. Парк природе „ Јегричка“   и  



   07.11.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 44                      страна 20 

 
2. Парк природе „Стара Тиса“ код Бисерног острава  

Водоток Јегричка, на коме се разликују три хидротехничке  целине: каналисани део од 64+163km до 30+00  
km (целина А), део са очуваним природним одликама равничарских река од 30+00 km до 15+000 km (целина 

Б), и део претворен у рибњак од 15+00 до 0+00 (целина В), на подручју општина Бачка Паланка, Врбас, 

Темерин и Жабаљ, стављан је под заштиту као Парк природе и сврстан  у значајно природно добро III 

категорије Одлуком о заштити парка природе «Јегричка» („Службени лист  општине Жабаљ“ бр. 11/2005) о 
којој Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине поступак  ревизије  

у циљу успостављања заштите покрајинског нивоа 

Меандар са десне стране данашњег тока реке Тисе на територији општине Бечеј, Нови Бечеј и Жабаљ 
стављен је под заштиту као Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва и сврстан  у значајна  природна 

добра, односно у природно добро III категорије Одлуком заштити парка природе Стара Тиса код Бисерног 
острва („Службени лист општине Жабаљ“ 4/2008 и 13/2010), о којој Покрајински секретаријат за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине поступак  ревизије о којој Покрајински секретаријат за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине поступак  ревизије  у циљу успостављања заштите 
покрајинског нивоа.  

3. 

Парк природе "Јегричка"  у целини представља значајни део очуване природе и здраве животне средине 

грађана и грађанки насаља Госпођинци и Жабаљ, а  Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва 
представља значајни део очуване природе и здраве животне средине грађана и грађанки насеља Чуруг.  

Циљ Комиаије је успостављње надзора локалне  заједнице над  обављањем послова заштите и развоја Парка 

природе "Јегричка" и «Стара Тиса код Бисерног острва“ , спровођењем прописаних режима заштите ради 
очувања и унапређивања природног добра, културних, васпитно образовних, информативно-пропагандних и 

других активности и анализа средњорочни и годишњи програм заштите и развоја Парка природе "Јегричка" 

и «Стара Тиса код Бисерног острва“, као и праћење поступка ревизије које врши Покрајински секретаријат 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.  

 

4. 

Задатак Комисије је:  да кроз свакодневним праћењем вршење заштите,  кроз размену информација , 
праћење активности Стараоциa природних добара општине Жабаљ, анализу Програм, Извештаја и 

предузетих мера и давање препорука извршним органима општине, да кроз успостављање континуиране 

сарадње Стараоцима природних добара и успостављање континуиране сарадње са непосредним 
корисницима, врши процену колико успешно се управља одређеним заштићеним подручјем, што у 

првом плану подразумева, процену успешности постизања циљева заштите одређеног подручја. врши оцену 

упрвљања над природним добрима општине Жабаљ У оквиру појма ефикасности управљања заштићеним 
подручјем , подразумевају се три главне теме: дизајнирање појединачних подручја или система заштићених 

подручја, адекватност и прикладност управљачког система и процеса, испуњење циљева заштите подручја, 

укључујући и вредност заштите. 

5. 
У вршењу процене Комисја ће се примењивати оцењивати: разумевање контекста заштићеног подручја, 

укључујући његове вредности, претње којима је изложено, расположиве могућности и перспективе, као и 

интересне стране упрваљчко и политичко окружење; напредак кроз процес планирања дефинисање визије, 
циљева и стратегија за очување вредности и смањење претњи; алокација ресурса у виду особља, новца и 

опреме који су потребни за реализацију задатих циљева; имплементација управљачких активности у складу 

са прихавћеним процесима производњу добара и услуга који су обично назначени у управљачким плановима 

и плановима рада – исходи, продуковање одређених резултата и циљева. 
 

6. 

У свом раду Комисја је дужна да Општинском већу доставља анализе, информације и предлоге мера за 
унапређење заштие, али и одрживог развоја заштићених природних добара, а како би се заштити интереси 

грађана општине Жабаљ у поступку ревизије заштите оба Природна добра и у поступку управљања и 

старања од стране Стараоца.   
7. 

Ова Комисја је се образује до завршетка поступка ревизије за оба парка природе и успостављања 

задовољавајуће сарадње са стараоцима које одреди Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне. 
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У случају да се у току рада Комисије дође до заштићавања других природних подручја или целина, задаци 

Комисије из става 4. и 5. односи ће се и навозаштићена природна целина.  

 

8. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  02-77  /2016-IV 
Дана: 01.06.2016. године 

Председник општине  

Чедомир Божић с.р. 

 
На основу члана 5. Одлуке о стипендирању студената и спортиста ("Службени лист општине Жабаљ" број 

9/2010, 23/2012, 15/2014 и  38/2016) Председник општине Жабаљ расписује 
 

КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА   

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ  

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ 

 
1. 

Оглашава се конкурс за доделу стипендија студентима са територије општине Жабаљ.  

Стипендија се додељује студентима на академским студијама  (основним, дипломским, специјалистичким и 

докторским) и струковним студијама (основним и специјалистичким) факултета у Републици Србији у 
школској 2016/2017 години. 

 

Под факултетом сматрају се све високошколске установе које су образоване и регистроване у складу са 
законом на територији Републике Србије. 

2. 

Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент друге и наредних година студија под 

следећим условима и критеријумима: 
- да је држављанин Републике Србије, 

-  да као студент основих, дипломских и специјалистичких студија није старији од 26 година, а као 

студент докторских академских студија није старији од 27 година, 
- да се школује на терет буџета, 

- да није поновио ниједну годину студија, 

- да је на предходним годинама студија постигао општу просечну оцену не мању од 9,00 
- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења пријаве за 

доделу стипендије, 

- да није у радном односу, 

- да није корисник друге стипендије или кредита. 
 

3. 

Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент прве године студија под следећим условима 
и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

- да као студент основих, дипломских и специјалистичких студија није старији од 26 година, 
- да се школује на терет буџета, 

- да није поновио годину студија, 

- да је све разреде средње школе завршио са просечном оценом 5,00 као и да је матурски испит 

положио са просечном оценом 5,00 
- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења пријаве за 

доделу стипендије, 
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- да није у радном односу, 

- да није корисник друге стипендије или кредита. 

 

4. 
Стипендију не могу остварити студенти који су корисници стипендија других давалаца (правних лица, 

фондова, организација, страних држава и других субјеката), као ни корисници стипендија или кредита Владе 

или министарства Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине. 
 

5. 

Уз пријаву на конкурс студент подноси: 

- уверење издато од факултета којим доказује коју годину студија је уписао, да се школује на терет 
буџета, да није поновио ни једну годину студија као и висину просечне оцене свих положених 

испита током студирања, 

- фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе и диполме о завршеној средњој школи 
(студенти који су школске 2016/2017. године први пут уписали прву годину факултета), 

- потврда ПИО фонда да се не уплаћују порези и доприноси по основу запослења 

- уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ од када има пријављено пребивалиште у 
општини Жабаљ, 

- фотокопија личне карте или очитану личну карту, 

- изјаву да није корисник стипендија других давалаца (правних лица, фондова, организација, страних 

држава и других). 
Напомена: Изјава из алинеје 4. ове тачке  не односи се на стипендије Министарства просвете, науке и 

технолошког развој, већ на стипендије  других давалаца (правних лица, фондова, организација, страних 

држава и других). Изјаву да није корисник стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
кандита потписује након објавиљања коначне ранг –листе  Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, а пре потписивања уговора. 

6. 
Стипендија се додељује у трајању од девет месеци, а исплаћује се месечно у девет једнаких месечних рата. 

Висина стипендије утврђује се решењем Председника општине и исплаћиваће се месечно почев од 

01.10.2016. године. 

7. 
Комисији за доделу стипендија утврдиће прелиминартну листу добитника студентских стипендија до 

15.11.2016. године. 

Коначна листа добитника студентске стипендија биће утврђина, у року од 10 дана од обајављивања коначне 
ранг - листе добитника студентских стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

сајту http://www.mpn.gov.rs/.  

Прелиминарна листа и коначне листе добитника стипендија објавиће се на сајту општине Жабаљ - 

www.zabalj.rs. 
 

О додели стипендије закључиће се уговор са стипендистом у року од 10 дана од дана објављивања коначне 

листе добитника стипендија,  којим ће се ближе регулисати додела стипендије, начин примања и губитак 
права. 

8. 

Рок за пријављивање на конкурс је од  20.10.2016. године до 10.11.2016. године. 
 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова из тачке 2. и 3. конкурса подносе се Комисији за 

доделу стипендија, а предају се у Шалтер сали Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле 45 или путем поште 

на наведену адресу. 
Образац пријаве на конкурс и образац изјаве, као и сва ближа обавештења могу се добити у Шалтер сали 

Општинске управе Жабаљ. 

9. 
Пријаве разматра и одлуку о додели стипендија доноси Комисија за доделу стипендија. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 
 

 

http://www.mpn.gov.rs/
http://www.zabalj.rs/
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10. 

Конкурс објавити у "Службеном листу општине Жабаљ" и  на сајту www.zabalj.rs општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 67-5 /2016-IV 

Дана: 15.10.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

  

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

На основу члана 70. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), 

Одлуке о заштити парка природе "Јегричка" ("Сл. лист општине Жабаљ", бр. 5/11), члана 192. Закона о 

општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС", бр. 30/10), члана 15. Статута 
општине Жабаљ ("Сл. лист општине Жабаљ", бр.8/11 и 8/12), поступајући по захтеву ЈВП "Воде Војводине" 

из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина бр. 25, за давање сагласности на Одлуку о накнадама за коришчење 

заштићеног подручја Парка Природе "Јегричка", бр. 501-68/2016-III-02 од 07.10.2016. године, Служба за 
привреду и заштиту животне средине општинске управе Жабаљ, доноси  

РЕШЕЊЕ 

Даје се сагласност Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" из Новог Сада, Булевар Михајла 
Пупина бр. 25, Нови Сад, на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка Природе 

"Јегричка". 

Образложење 

Дана 07.10.2016. године ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина бр. 25, обратио се 
овом органу са захтевом за давање сагласности на Oдлуку o накнадама за коришћење заштићеног подручја 

Парка Природе "Јегричка". 

 
Увидом у достављени захтев и предлог Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка 

Природе "Јегричка", констатовано је да су испоштоване  одредбе Закона о заштити природе ("Сл. гласник 

РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон. 43/11-одлука US и 14/16). 
 

На основу члана 70. став 1. Закона о заштити природе предвиђено је да се Управљачу заштићеног природног 

добра плаћа накнада а висина накнаде се утврђује у складу са Уредбом о ближим критеријумима, начина 

обрачуна и поступка наплате за коришћење заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр. 43/10). 
 

На основу члана 70. став 7. Закона о заштити природе на акт управљача којим се утврђује висина обрачуна и 

плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја сагладност даје министарство за национални парк и 
заштићено подручје проглашено актом владе, а надлежни орган аутономне покрајине односно локалне 

самоуправе за заштићено подручје проглашено актом аутономне покрајине односно јединице локалне 

самоуправе. 

 
 

 

 
На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се изјавити жалба министру, по члану 124. став 5. Закона о заштити природе у 

року од 15 дана од дана пријема решења. 

  

http://www.zabalj.rs/
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Доставити:  

1. ЈВП "Воде Војводине", Бул. Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад; 

2. Инспектору за заштиту животне средине; 

3. Архиви. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ-ОПШТИНСКА УПРАВА 

Служба за привреду и заштиту животне средине 

Бр: 501-68/2016-III-02 

Дана: 17.10.2016. године 
 

Шеф Службе 

Јовица Тодоровић с.р. 
 

На основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр 

и 14/2016), члана 3., 4., 5. и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате 
накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гласник РС“43/2010) члана 10. Одлуке о заштити Парка 

природе „Јегричка“, општине Жабаљ („Сл. Ггласник РС“ бр.11/2005), општине Врбас („Сл. лист општине 

Врбас“ бр. 7/2006), општине Темерин (Сл. лист општине Темерин“ бр. 10/2005) и општине Бачка Паланка 

(„Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр.13/2006) и члана 26. став 1. тачка 17. Статута ЈВП „Воде Војводине“ 
Нови Сад, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“, на XXVI седници одржаној дана 28.09.2016.године , 

доноси  

ОДЛУКУ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се и утврђује висина и начин обрачуна и плаћања накнада за коришћење 
заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ (у даљем тексту: заштићено подручје). 

 

Члан 2. 
За коришћење заштићеног подручја привредно друштво или друго правно лице, предузетници и 

грађани (у даљем тексту: корисници), који користе погодности заштићеног подручја и његове вредности, 

који обављају делатности на подручју заштићеног подручја или на други начин користе ово заштићено 

подручје или својим радом наносе  штету, плаћају накнаду ЈВП „Воде Војводине“ (у даљем тексту 
Управљач), као Управљачу заштићеног подручја, по основу утврђеном чланом 70. Закона о заштите 

природе, и то за: 

1. обављање одређених делатности у заштићеном подручју; 
2. некомерцијалне објекте за одмор у природи; 

3. рекламне ознаке и комерцијалне филмске и фото записе; 

4. коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге имовине Управљача и имена и знака 
заштићеног подручја; 

5. коришћење услуга које пружа Управљач;  

6. улазак и посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима. 

 

Члан 3. 

Управљач одређује основицу и утврђује висину накнаде за коришћење заштићеног подручја у 

зависности од вида коришћења тог подручја и његових погодности, сходно одредбама члану 3., 4., 5. и 6. 
Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног 

подручја („Службени гласник РС”, број 43/10). 
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 II НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 4. 

Накнада за обављање одређених делатности у заштићеном подручју плаћа се за: 
 

1)  ТУРИЗАМ 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ 
ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Власници и корисници 

објеката 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

1.1. Обављање 
делатности наутичког 

туризма који се односи 

на власнике или 

кориснике наутичког 
сидришта, привезишта 

или туристичког 

пристаништа 

по прихватном или 

пловном објекту 
година 10.000,00 

Напомена: У складу са Одлуком и прописаним режимима заштите. 

2) УГОСТИТЕЉСТВО  

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Власници, 

корисници или 

закупци 

угоститељских 

објеката у којима се 

пружају услуге 

смештаја, исхране и 

пића 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

2.1. Научно-

образовни, 
рекреациони центри и 

сл. 

m2 година 360,00 

2.2. Одмаралишта, 

ресторани, ловачки 
домови 

m2 година 300,00 

2.3. Одмаралишта 

намењена едукацији - 
школе у природи 

m2 година 144,00 

Власници или 

корисници објеката у 

којима се пружају 

услуге исхране и 

пића или пића 

   

2.4. Ресторани, кафане, 

барови, дискотеке и 
сл. 

m2 година 1.000,00 

2.5. Привремени 

објекти (киоск, бифе и 
сл.) у којима се 

пружају услуге 

m2 година 1.000,00 
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исхране и пића 

2.6. Монтажни објекти 

(шатори и сл. за време 

сајмова и сл. 
манифест.) 

m2 дан 330,00 

Напомена: У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и спољашњи простор на 

коме се пружа услуга (терасе, баште и сл.). 

 

3) ТРГОВИНА 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Власници и 

корисници објеката 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

3.1. Продавница 

прехрамбених и 
непрехрамбених 

производа 

m2 година 840,00 

3.2. Киосци за продају 

дувана, штампе и 
друге робе, тезге за 

резне артикле и друго 

по објекту година 5.000,00 

3.3. Сувенирнице m2 година 300,00 

3.4. Покретна тезга за 
продају сувенира 

(осим домаће 

радиности) и други 
покретни објекат 

намењен продаји робе 

m2 дан 450,00 

3.5. Стоваришта разне 

робе 
m2 година 270,00 

3.6. Складишта свих 

врста материјала и 

робе 

m2 година 150,00 

 

4) ЗАНАТСКЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Власници и 

корисници објеката 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

4.1. Занатске и 
сервисне радионице 

m2 година 375,00 

4.2. Покретни објекти 

за забаву 

(рингишпили, 
аутодроми и сл.) 

m2 дан 240,00 

 

5) ЕНЕРГЕТИКА – ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ 
ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Власник, корисник или 

управљач 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 
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5.1. Подземни 
електроводови (нн и вн) 

m' година 102,00 

5.2. Далеководи надземни 

220 kV ширина коридора 
20 m 

m2 трасе коридора година 48,00 

5.3. Далеководи надземни 

110 kV ширина коридора 

15 m 

m2 трасе коридора година 45,00 

5.4. Далеководи надземни 

35 kV ширина коридора 

10 m 

m2 трасе коридора година 45,00 

5.5. Далеководи надземни 
20 и 10 kV ширина 

коридора 5 m 

m2 трасе коридора година 45,00 

5.6. Трафостанице 
по m2 зауз. 

простора 
година 480,00 

5.7. Стубне станице по објек. година 1.680,00 

 

6) САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ 
ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Власник, корисник или 

управљач 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

6.1. Друмски саобраћај 

   
   

   

6.1.1. Државни пут првог 
и другог реда 

km година 60.000,00 

6.2. Цеводни транспорт 

гаса 
m' година 60,00 

6.3. Водени саобраћај 
   
   

6.3.1. Привез за чамце пловило година 3.000,00 

6.3.2. Привез за понтоне пловило година 10.674,00 

6.3.3. Привез за сплавове пловило година 21.864,00 

6.4. Телефонски 

саобраћај 
       

6.4.1. Надземни 

телефонски водови 
m' година 120,00 

6.4.2. Подземни 
телефонски водови 

m' година 60,00 

6.4.3. Базне станице 

мобилне телефоније 
по m2 зауз. прос. година 3.600,00 

6.5. Радио и ТВ станице 

и репетитори 

   
   

6.5.1. ТВ релеји, 

репетитори, предајници 
са објектима и опремом 

по m2 зауз. прос. година 3.600,00 

6.5.2. Радио станице осим 

радиоаматера, СУП и 

војске 

по m2 зауз. прос. година 3.000,00 

Напомена 1: Ако на једној станици или репетитору има више корисника, на утврђену вредност 

накнаде за власника станице, односно репетитора, други корисник плаћа 30% вредности накнаде.   

Напомена 2: Ако се станица или репетитор налази на неком грађевинском објекту, обрачунава се 
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просечна површина тог типа станица, односно репетитора.   

7) СНИМАЊЕ 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Правна и физичка 

лица која снимају 

филмове 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

7.1. Снимање играних 
филмова 

дан уговорено време 6.504,00 

7.2. Снимање 

документарних 
филмова 

дан уговорено време 4.800,00 

7.3. Снимање 

рекламних филмова 
дан уговорено време 12.000,00 

7.4. Фотографисање 
ретких врста, 

професионално 

дан уговорено време 
2.000,00 

 

7.5. Снимање  звучних 

ефеката  
дан уговорено време 

2.000,00 

 

8) КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Физичка лица која 

врше сакупљање, 

односно брање 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

8.1. Гљиве, лековито 

биље и плодови 

   
   

   

8.1.1. Сакупљање 
гљива, пужева и 

плодова 

по особи дан 96,00 

8.1.2. Сакупљање 

гљива, пужева и 
плодова 

по особи сезона 2.160,00 

8.2. Коришћење  

трске и кошење 

ливада 

   
   

8.2.1. Кошење ливада аr година 228,00 

8.2.2. Кошење трске m2 уговорен период 24,00 

8.2.3. Кошење рогоза m2 уговорен период 300,00 

8.3. Риболов 
   
   

8.3.1. Учесници 

спортских такмичења 
по риболовцу дан 900,00 
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III НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА  

ИЛИ ТЕРЕНА ПОГОДНИХ ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ 

 

1) ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Власник, корисник, 

организатор и сл. 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

9.1. Пашарење 

(крупна стока) 

 

9.1.1. Говедо грло месец 100,00 

9.1.2. Теле грло месец 50,00 

9.1.3. Коњ грло месец 75,00 

9.1.4. Ждребе грло месец 30,00 

9.2. Пашарење (ситна 

стока) 

 

9.2.1. Овца грло месец 60,00 

9.2.2. Јагње грло месец 30,00 

9.2.3. Коза грло месец 60,00 

9.2.4. Јаре грло месец 30,00 

9.2.5. Свиња грло месец 60,00 

9.2.6. Прасе грло месец 30,00 

Напомена 1: Летња паша траје у периоду 30.04. до 30.09. 

Напомена 2: Цена зимске паше је нижа за 50% од летње паше 
Напомена 3: Цене пашарења за аутохтоне врсте домаћих животиња су ниже за 50% 

2) ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Власник, корисник, 

организатор и сл. 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

10.1. Спортски терени, 
игралишта, базени, 

плаже и други 

спортски терени  

m2 година 25,00 

10.2. Камп приколице  објекат година 1.200,00 

10.3. Камп кућице објекат година 2.400,00 

10.4. Сплавови, 

платформе 

m2 година 1.440,00 

10.5. Камп простор m2 дан 120,00 

10.6. Постављање 

кошница 

по кошници година 150,00 

10.7. Шатори ком дан 200,00 

10.8. Културне, 
спортске и друге 

манифестације рели и 

друге трке... 

догађај дан 
20.000,00 

 

3) РЕКЛАМЕ 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 
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Постављање реклама 

у заштићеном 

подручју 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

11.1. Рекламе, панои и 
информативне ознаке  

m2 година 15.000,00 

11.2. Билборди  m2 дан 30.000,00 

 

 

4) КУЋЕ ЗА ОДМОР (ВИКЕНДИЦЕ) 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Власник-корисник 

објеката у границама 

Парка природе 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

12.1. Куће за одмор 
(викендице) 

m2 година 150,00 

Напомена: Односи се на постојеће објекте, изградња нових забрањена је Одлуком о заштити 

Парка природе „Јегричка“ 

 

IV КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА 

 

 КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Коришћење имена и 

знака 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

13.1. Коришћење 

имена и знака 

заштићеног подручја, 
у имену правног лица, 

пословним актима, 

ознаци производа, 
реклами и друго 

  

Споразумно по 

уговору – у случају 
несагласности воља 

1% годишњег износа 

укупног прихода 
оствареног 

коришћењем имена и 

знака резервата 

Напомена: Под коришћењем имена и знака сматра се и оно коришћење којим се на несумњив 
начин указује на порекло робе или услуга, а притом се у реклами или на производу не уноси потпун 

назив Парка природе.    

 

V КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

1)  УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Услуге презентације 

заштићеног подручја 

Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

14.1. Услуга водича  по особи дан 120,00 

14.2. Услуга 

презентације 
(едукативни час у 

трајању од 60 мин.) 

по особи час 90,00 
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14.3. Услуге 
преводиоца 

по особи дан 130,00 

14.4. Вожња 

катамараном 
индивидуално - у 

трајању од 60 мин. 

по особи час 310,00 

14.5. Вожња 

катамараном - групе 
(одрасли  од 18 

година) у трајању од 

60 мин. 

по особи час 280,00 

14.6. Вожња 
катамараном – 

повлашћене категорије 

(деца до 18 година и 
одрасли – пензионери) 

у трајању од 60 мин. 

по особи час 250,00 

14.7. Вожња чамцем 

(деца од 7 година и 
одрасли) у трајању од 

60 мин. 

по особи час 200,00 

14.8. Програм 
посматрања птица - 

индивидуално 

по особи 2 часа 1.000,00 

14.9. Програм 

посматрања птица - 
групе 

по особи час 250,00 

14.2. Остале услуге  

14.2.1. Изнајмљивање 

бицикла 
по особи час 100,00 

14.2.2. Изнајмљивање 

бицикла 
по особи дан 300,00 

14.2.3. Изнајмљивање 

штапова за пецање 
по штапу дан 300,00 

14.2.4. Изнајмљивање 

штапова за пецање 
3 штапа дан 600,00 

14.2.5. Мапа/карта ПП 

„Јегричка“ 
комад  200,00 

14.2.6. Разгледнице 

ПП „Јегричка“ 
комад  30,00 

14.2.7. Публикација о 

ПП „Јегричка“ 
комад  300,00 

14.1.8. Мајица са 

логом ПП „Јегричка“ 
комад  500,00 

Напомена 1: Вожња катамараном је предвиђена за 12 особа 

Напомена 2: Вожња катамараном из ставке 14.4. реализоваће се уколико има више од 50% 
заинересованих субјеката (мин. 6 особа) 

Напомена 3: Вожња чамцима  је предвиђена за 5 особа 

Напомена 4: Посматрање птица из ставке 14.9. организоваће се уколико има више од 6 
заинересованих за ову врсту активности 

 

2) УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 
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Корисник 
Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

15.1. Корисник 

ложишта 
по ложишту дан 200,00 

 

VI УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

 УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ 

      И ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

ПРЕДМЕТ И 

ОБВЕЗНИК 

НАКНАДЕ 

ОСНОВИЦА ИЗНОС (са ПДВ) 

Корисник 
Јединица 

мере 

Обрачунски 

период 

Висина накнаде 

(динара) 

16.1. Улазак у заштићено подручје моторним возилом 

16.1.1. I категорија - 

моторна возила до 1,3 

m висине (код предње 
осовине возила) 

по моторном возилу дан 120,00 

16.1.2.  II категорија - 

моторна возила са 

приколицом висине до 
1,3 m и комби 

по моторном возилу дан 240,00 

16.1.3. III категорија - 

моторна возила висине 

веће од 1,3 m 
(аутобуси и камиони) 

по моторном возилу дан 420,00 

16.1.4. IV категорија-

моторна возила висине 
веће од 1,3 m (код 

предње осовине 

вучног возила) са 

више од 3 осовине-сва 
возила са више од 3 

осовине 

по моторном возилу дан 840,00 

16.2. Улазак и боравак у заштићеном подручју 

16.2.1. Регистровани 
посетилац 

пунолетни посетилац дан 120,00 

16.2.2. Регистровани 

посетилац - деца 
деца од 3 до 18 година дан 60,00 

Напомена 1: Накнада се наплаћује од стране овлашћеног лица Управљача издавањем фискалног 
рачуна или фактуре. 

Напомена 2: Власници или корисници моторних возила, који имају пребивалиште или боравиште 

на подручју Парка природе, за улаз добиће одговарајућу налепницу, којом се ослобађају обавезе 
плаћања накнаде. 

 

Члан 5. 

Накнаде које се утврђују на годишњем нивоу, обрачунавају се у децембру за текућу годину и плаћају 
се на основу испостављеног решења у законском року. 

Накнаде које се утврђују на основу количина обрачунавају се месечно и плаћају по испостављеној 

фактури најкасније до 10. у текућем за претходни месец, на основу података о количини (експлоатисана 
сировина и др.) коју доставља корисник. 

Накнаде које се обрачунавају дневно, плаћају се на лицу места чувару заштићеног подручја или 

другом овлашћеном лицу, продајом улазнице (карте, вињете и др.) или издавањем фактуре.  
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Начин и рок плаћања накнаде за сезонске и привремене активности из табеле наведене у члану 4. ове 

одлуке, одређују се приликом закључивања уговора или издавања одређеног одобрења. 

Надзорни одбор Управљача ближе ће прописати начин наплате накнаде за улазак у заштићено 

подручје. 

Члан 6. 

Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на посебан рачун ЈВП „Воде Војводине“, а средства 

остварена од накнада по овој одлуци користе се за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја и на 
исте се примењују одредбе Закона о заштити природе. 

Члан 7. 

Од обавезе плаћања накнаде, утврђене овом одлуком, ослобађају се: лица која обављају послове и 

службене радње у Парку природе, физичка и правна лица која са Управљачем имају уговор о донаторству, 
спонзорству, суфинснирању, пословно техничкој сарадњи, а за време трајања уговора, деца старости до 3 

године, лица са инвалидитетом изнад 79% у својству физичких лица искључујући предузетнике, физичка и 

правна лица ангажована од стране Управљача на одређеним пословима, а за време трајања послова.  
Обавеза плаћања накнаде, утврђена овом одлуком, умањује се у проценту од  30% за: лица преко 65 

година старости и пензионере, локално становништво, лица запослена код Управљача ван радног времена.  

Обавеза плаћања накнаде, утврђена овом одлуком, умањује се у проценту од  50% за: остала лица са 
инвалидитетом и посебним потребама у својству физичких лица искључујући предузетнике.  

Накнада утврђена овом одлуком изузетно се може умањити до 30% од обрачунатог задужења због 

елементарних непогода или других оправданих разлога који битно отежавају услове рада и пословања. 

Одлуке о умањењу плаћања накнаде из четвртог става овог члана, на основу достављених доказа 
(надлежних органа, локалних самоуправа) и образложеног захтева подносиоца, доноси Надзорни одбор 

Управљача. 

Члан 8. 
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја 

Парка природе „Јегричка“ („Сл. лист општине Жабаљ“ бр. 11/2011, „Сл. лист општине Врбас“ бр. 14/2011, 

„Сл. лист општине Темерин“ бр. 9/2011 и „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр. 35/2011). 

 

Члан 9. 

Ова одлука, по добијању сагласности надлежног органа за послове заштите животне средине 

Општинске управе Врбас, Темерин, Жабаљ и Бачка Паланка, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у Службеном листу општине Врбас, Тамерин, Жабаљ и Бачка Паланка. 

              ПРЕДСЕДНИК 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА                                                                           
мр Ласло Фехер с.р.  

У Новом Саду,                                                                                      

Број: V-73/57                                                                                              

Дана:  28.09.2016. године 
                                                                                                          

         

ИСПРАВКЕ 
 

Након сравњења текста Решења о изменама Решења о максималном броју запослених на неодређено 
време за 2015. годину објављеног у „Службеном листу општине Жабаљ“ бр. 34. од 01.08.2016. године са 

изворником Решења бр. 02-120/2016 од 01.08.2016. године , уочено је да се поткрала грешка, па се на основу 

члана 6. став 1.  Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Жабаљ“ бр. 15/2004, 17/2006, 

23/2012, 15/2014 и 38/2016) објављује  

И С П Р А В К А 

У Решењу о изменама Решења о максималном броју запослених на неодређено време за 2015. годину 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 36/2016) уместо броја: „30“ треба да стоји број: „29“, а уместо броја: 
„31“ треба да стоји број: „30“.  

 

Из Скупштинске службе  
секретар Скупштине општине  

Марија Тодоровић с.р. 
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САДРЖАЈ 
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Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 
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е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 
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18. Решење о разрешењу чланова ШО ОШ „Ђура Јакшић“ Чург 13 

19. Решење о именовању чланова ШО ОШ „Ђура Јакшић“ Чург 14 

20. Решење о разрешењу председника и члана УО ЈУ „Спротски објекти“ Жабаљ 14 

21. Решење о именовању председника и члана УО ЈУ „Спротски објекти“ Жабаљ 15 

22. Решење о разрешењу председника и члана НО ЈУ „Спротски објекти“ Жабаљ 15 

23. Решење о именовању председника и члана НО ЈУ „Спротски објекти“ Жабаљ 15 

24. Пословник Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности општине Жабаљ 

16 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

25. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 

18 

26. Решење о именовању придруженог члана Комисије за заштићена природна подручја на 

територији општине Жабаљ 

19 

27. Решење о образовању Комисије за заштићена природна подручја на територии општине Жабаљ 

19 

 

28. Конкурс за доделу стипендија  студентима са територије општине Жабаљ у школској 2016/2017. 

год. 

21 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

29. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка 

природе  „Јегричка“ 

23 

ИСПРАВКА 

30 Исправка Решења о изменама Решења о максималном броју запослених на неодређено време за 

2015. годину 

33 


