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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 2 Жабаљ, 19.02.2018. Година 47 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 5. став 3.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

15/2016), члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 

и 104/2016), члана 39. тачка 9. Статута општинe Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 

8/2011,  8/2012 и 27/2017), Одлукe  о давању претходне сагласности Јавном комуналном предузећу 

„Чистоћа“ Жабаљ и Јавном комуналном предузећу „Услуге и одржавање“ на статусну промену 

припајања број 110-13/2017-I од  08.11.2017. године („Службени лист општине Жабаљ“ 27/2017) и  

Нацрта уговора о статусној промени припајања Јавног комуналног предузећа „Услуге и 

одржавање“ Жабаљ  и Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Жабаљ закљученог 29.11.2017. 

године („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 27/2017), Скупштина општине  на 21. седници, дана  

19.02.2018. године, доноси 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ  

СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  

 

Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ са Законом о 

јавним предузећима („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 38/2016) у члану 2. после речи: „интереса“ додају 

се речи:  „обезбеђивања услова за трајно и континуирано обављање комуналне делатности управљање 

гробљима и погребне услуге, управљање пијацама, одржавање јавних зелених површина, димничарске 

услуге, као и њиховог развоја и унапређења и обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства, 

у циљу задовољавања животних потреба физичких и правних лица на територији општине Жабаљ.“ 

 

Члан 2. 

У члану 13. став 2. мења се и гласи:  

„Поред делатности из става 1. овог члана, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ обавља и 

следеће делатности: 

-   01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, 

-   01.30 гајење садног материјала, 

 -  01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада, 

-  01.62 помоћне делатности у узгоју животиња, 

-  02.10 гајење шума и остале шумске делатности, 

-  33.20 монтажа индустријских машина и опреме, 

-  37.00 уклањање отпадних вода, 

-  38.21 третман и одлагање отпада који није опасан, 

-  38.22 третман и одлагање опасног отпада,  

-  38.32 поновна употреба разврстаних материјала, 

-  39.00 санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом, 

-  41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда, 
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- 42.11 изградња путева и аутопутева, 

-  42.21 изградња цевовода, 

-  42.91 изградња хидротехничких објеката, 

-  42.99 изградња осталих непоменутих грађевина, 

-  43.11 рушење објеката, 

-  43.12 припрема градилишта, 

-  43.21 постављање електричних инсталација, 

-  43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и  климатизационих система, 

-  43.29остали инсталациони радови у грађевинарству, 

-  43.99 остали непоменути специфични грађевински радови, 

-  46.22 трговина на мало на тезгама и пијацама, 

-  46.76 трговина на велико и мало осталим полупризводима, 

-  46.77 трговина на велико отпацима и остацима, 

-  49.41 друмски превоз терета, 

-  49.42 услуге пресељења, 

-  52.10 складиштење, 

-  52.21 услужне делатности у копненом саобраћају, 

-  53.20 поштанске активности комерцијалног сервиса, 

-  70.10 управљање економским субјектом, 

-  70.22 консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 

-  71.20 техничко испитивање и анализе, 

-  77.11 архитектонска делатност, 

-  77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт, 

-  77.32 изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство, 

-  77.39 изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара, 

-  81.21 услуге редовног чишћења зграда, 

-  81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме, 

-  81.29 услуге осталог чишћења, 

-  82.20 делатност позивних центара, 

-  81.30 услуге уређења и одржавања околине, 

-  82.30 организовање састанака и сајмова, 

-   82.99 остале услужне активности подршке пословању, 

-   96.03  Погребне и сродне делатности 

-   96.09 остале непоменуте личне услужне делатности.“ 

 

Члан 3. 

У члану 16. став 1. мења се и гласи: 

„Основни капитал Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ чине новчана средства у укупном 

износу од 107.442,85 динара.“ 

Члан 4. 

 Обавезује се Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ да усклади Статут са 

одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу исте. 

 

Члан 5. 

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: 023-10/2018-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

РАДОВАН ЧОЛИЋ с.р. 
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 

145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину    ("Службени гласник 

РС", број 135/04 и 88/10) и члана 39. тачка 6. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ", 

број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ, по прибављеном мишљењу Комисије за планове број 06-

8/2018-I од  31.01.2018. године на 21. седници одржаној 19.02.2018. доноси 

 

ОДЛУКУ  

О  ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ 2, ПАРЦЕЛА 7294/1 КО ЖАБАЉ 

   

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације дела радне зоне 2, парцела 7294/1 КО Жабаљ (у даљем 

тексту: План).  

Члан 2. 

Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна граница 

обухвата Плана дефинисаће се Нацртом плана. 

Оквирни обухват Плана чини катастарска парцела: 7294/1 КО Жабаљ. 

Оквирна површина обухвата Плана износи око 3,8ha. 

Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Oснов за израду Плана представља план вишег реда, Просторни план општине Жабаљ ("Службени 

лист општине Жабаљ", број  6/2011) којим су дата планска решења просторног развоја, пропозиције 

просторног развоја јединице локалне самоуправе, као и основна концепција уређења и организације 

простора. 

Према просторном плану општине Жабаљ, предметна парцела се налази у Радној зони – Локација 2 

која се налази западно од насеља Жабаљ и дефинисана је заједно са радним комплексом број 18 и трафо 

станицом.  

За израду Плана потребни су катастарско-топографски планови.  

 

Члан 4. 

Планом детаљне регулације за део Радне зоне 2, парцела 7294/1 КО Жабаљ обухваћен је простор на 

ком се планирају објекти пољопривредне производље и складиштења, а све у складу са планом вишег реда 

ППО Жабаљ. Планом је неопходно обезбедити простор за изградњу ових објеката, као и свих помоћних који 

су неопходни за функционисање пољопривредне производње. 

 

Члан 5. 

Израдом ПДР-а ће се постоћи уређење простора према захтевима будуће намене 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана биће: 

- рационално искоришћавања пољопривредног земљишта као ресурса у сврху производње 

здравствено исправне хране, 

- усклађени развој и просторно-функционална интегрисаност планираних садржаја са постојећим у 

окружењу и повезивања са окружењем, 

- минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја, 

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи, 

 

Члан 6. 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 90 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор "AГРООМЕГА" ДОО Жабаљ из сопственог буџета, у 

оквирном износу од 300.000,00 (тристахиљада) динара. 
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Члан 8. 

Обрађивач Плана је VISAVIS SТUDIO DESIGN из Новог Сада, Улица Николе Пашића број 24. 

 

Члан 9. 

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Oпштинске 

управе Жабаљ.  

После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана организоваће упознавање јавности са општим 

циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима 

планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у 

електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца 

плана и траје 15 дана од дана објављивања. 

Члан 10. 

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се 

на јавни увид. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана 

оглашавања, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који 

заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су 

од значаја за јавни увид. 

Члан 11. 

Саставни део ове Одлуке је Решење Општинске управе Жабаљ број 501-7/2018-III-01, од 25.01.2018. 

године, да се не израђује стратешка процена утицаја Плана на животну средину. 

 

Члан 12. 

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: 35-27/2018-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

РАДОВАН ЧОЛИЋ с.р. 
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Ha основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
Републике Србије" бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 17. Одлуке о Oпштинској управи општине Жабаљ 
("Службени лист општине Жабаљ", број 23/2017), Општинска управа Жабаљ, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, озакоњење и саобраћај доноси 

 
РЕШЕЊЕ ДА СЕ HE ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ 2, ПАРЦЕЛА 7294/1 KO 
ЖАБАЉ HA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

1. 
Не израђује се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације дела радне зоне 2, парцела 7294/1 к.о. 
Жабаљ на животну средину. 

2. 

 

I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 
Основ за израду Плана представља план вишег реда, Просторни план општине Жабаљ ("Службени лист 
општине Жабаљ", број 6/2011) којим су дата планска решења просторног развоја, пропозиције просторног 
развоја јединице локалне самоуправе, као и основна концепција уређења и организације простора. 
Према просторном плану општине Жабаљ, предметна парцела се налази у Радној зони - Локација 2 која се 
налази западно од насеља Жабаљ и дефинисана је заједно са радним комплексом број 18 и трафо станицом. 
Планом детаљне регулације за део Радне зоне 2, парцела 7294/1 KO Жабаљ обухваћен je простор на ком се 
планирају објекти пољопривредне производње и складиштења, a све у складу са планом вишег реда ППО 
Жабаљ. Планом je неопходно обезбедити простор за изградњу ових објеката, као и свих помоћних који су 
неопходни за функционисање пољопривредне производње. 
 

3. 

 
II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ HA ОСНОВУ КОЈИХ JE ОЦЕЊЕНО ДА HE ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ 

ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА HA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Доношењем Плана детаљне регулације дела радне зоне 2, парцела 7294/1 к.о. Жабаљ прецизираће се услови 
за изградњу објеката на предметној парцели, a све у складу са Просторним планом општине Жабаљ. 
Израдом ПДР-а ће се постићи уређење простора према захтевима будуће намене. 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана биће: 
- усклађени развој и просторно-функционална интегрисаност планираних садржаја са постојећим у 

окружењу и повезивања са окружењем, 
- минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја, 
- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи. 

У близини комплекса нема заштићених природних добра, нити културно историјске баштине. 
Такође имајући у виду величину парцеле –у купно око 3,8 ha сматрамо да израда планираних 
 садржаја неће угрожавати ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет, насеље, нити 

било које друге вредности. 
4. 

 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ". 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА 
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА 

ЖАБАЉ ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 501-7/2018-111-01 
Дана: 25.01.2018. год. 
 

РУКОВОДИЛАЦ        

ОДЕЉЕЊА: 

                                                                                                   Светлана Петаков, дипл. правник с.р. 
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На основу члана 15. тачка 4., члана 33. став 1. тачка 4., чланова 34. и 35. и члана 42.  Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник  РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана  10. Уредбе о саставу и начину рада 

штабова за ванредне ситуације ( „Службени гласник РС“, број  98/10) и члана 39. тачка 34. Статута општине 

Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11, 8/12 и 27/17),  Скупштина општине Жабаљ на својој 19. 

седници одржаној 19.02.2018.  године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Жабаљ (у даљем тексту: Општински штаб), у 

саставу: 

 

Командант  Општинског штаба - Председник општине Чедомир Божић 

Заменик команданта Општинског штаба - заменик Председника општине Момир Мандић 

Начелник Општинског штаба – полицијски инспектор Драган Ивковић – МУП, Сектор за ванредне 

ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду. 

 

Чланови Општинског штаба: 

 

1. Члан Општинског већа,  ресор -  заштитa и унапређење животне средине Слађана Вогањац 

2. Члан Општинског већа,  ресор - урбанизам и градитељство Божидар Војиновић 

3. Члан Општинског већа,  ресор - комуналне делатности, праћење и рад јавних предузећа Душко 

Михелц 

4. Члан Општинског већа,  ресор - комуналне делатности – сарадња са месним заједницама Борис 

Плесковић 

5. Члан Општинског већа,  ресор - социјална и здравствена заштита Ивица Саламун 

6. Члан Општинског већа,  ресор – привреда и пољопривреда Владимир Чонкић 

7. Помоћник Председника општине задужен за националне заједнице и цивилну заштиту Радован 

Плачкић 

8. Руководилац Одељења  за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Светлана Петаков  

9. Руководилац Одељења за локални економски развој и привреду Јовица Тодоровић  

10. Руководилац Одељења за инспекцијске послове Дејан Бороја 

11. Начелник Центра Министарства одбране Темерин и Жабаљ Миленко Василић 

12. Начелник Полицијске станице у Жабљу Саша Барјактаревић 

13. Директор Јавног предузећа „Водовод“  Жабаљ  Милан Дамјановић 

14. Директор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ Радомир Злоколица 

15. Директор Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ Милица Миличевић 

16. Директор Центра за социјални рад „Солидарност“ Жабаљ и Тител Наташа Лукић 

17. Директор Дома здравља Никола Дукић 

18. Председник Савета Месне заједнице Жабаљ 

19. Председник Савета Месне заједнице Чуруг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

20. Председник Савета месне заједнице Ђурђево 

21. Председник Савета месне заједнице Госпођинци 

22. в.д. Командира Подручно –ватрогасно – спасилачке јединице Жабаљ Мирко Далчековић 

23. Секретар Општинске организације Црвеног крста Жабаљ Драгица Стојшић 

 

Послове секретара Општинског штаба за ванредне ситуације обављаће Давор Шатара, запослен у 

Општинској управи Жабаљ – Одељењу за заједничке стручне послове. 

 

2. 

Надлежност Општинског штаба: 

- руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака, 
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- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите, 

- руководи координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и           

рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од 

будућих ванредних ситуација, 

- разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама, 

- прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање, 

- наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се 

користе у ванредним ситуацијама, 

- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 

предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа, 

- разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, 

оспособљених правних лица, 

- сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама 

и наређује приправност – спремност за ванредну ситуацију, 

- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације, 

- израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду 

- спроводи годишњи план рада, 

- доноси наредбе, закључке и препоруке, 

- сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе, 

- именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у насељеним 

местима, 

- разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији 

јединице локалне самоуправе, 

- ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне 

самоуправе и 

- обавља друге послове из своје надлежности утврђене законом и подзаконским актима. 

 

3. 

     Општински штаб, по потреби, образује стручно-оперативне тимове за  задатке заштите и спасавања. 

 

4. 

     Стручне и административно-техничке послове за потребе Општинског штаба обављаће  Одељење  

Општинске управе Жабаљ надлежно за послове цивилне заштите у сарадњи са представником подручне 

организационе јединице надлежне службе – начелником Општинског штаба. 

 

5. 

      Овим решењем се замењује у целости решење Скупштине општине Жабаљ број  06-137/2016-I од      

01.08.2016. године. 

6. 

      Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-16/2018-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

РАДОВАН ЧОЛИЋ с.р. 
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На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ бр. 

8/2011, 8/2012 и 27/2017) Скупштина општине Жабаљ на 19. седници, дана 19.02.2018. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

 

1. 

У Решењу о именовању Савета за међунационалне односе (''Службени лист Општине Жабаљ'' број 

27/16) у тачки 1., лична имена од подтачке 1. до 6.  мењају се и гласе: 

 

„1. 

1. Мирослав Чакан, председник; 

2. Момир Мандић, заменик председника; 

3. Милан Мутавчић, члан; 

4. Нерима Шовљански, члан; 

5. Гал Ђула, члан и 

6. Богдан Радул, члан.“ 

 

 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 02-6/2018-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

РАДОВАН ЧОЛИЋ с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 22.  у вези са чланом  53. став 2. и 55. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

Општине Жабаљ“ бр. 8/2011, 8/2012 и 27/2017) Скупштина општине Жабаљ на 19.  седници,  дана 

19.02.2018. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 

1. 

У Решењу о именовању Савета за младе (''Службени лист Општине Жабаљ'' број 27/16, 34/16) брише се 

тачка 4.  а досадашња тачка 5. постаје тачка 4. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-7/2018-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

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

број 24/2014 и 9/2015) Скупштина општине Жабаљ на својој 19. седници одржаној 19.02.2018.  године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ 

ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Светлана Петаков, дипломирани правник из Новог Сада,  поставља се за Заменика Правобраниоца 

Општине Жабаљ на мандатни период од пет година. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број:  02-11/2018-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

РАДОВАН ЧОЛИЋ с.р. 

 
 

 

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома (''Службени лист општине 

Жабаљ'' број 6/2009)  Скупштина општине Жабаљ на својој 21.  седници одржаној 19.02.2018.  године, 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 
1.  

Богдан Радул из Чуруга, разрешава се функције  вршиоца дужности директора Канцеларије за инклузију 

Рома општине Жабаљ. 
2. 

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

 

 

Поука о правном 

средству: 

Против овог решења се може  поднети тужба Основном судом у Новом Саду 

у року од  15  дана од дана достављања. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-5/2018-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

РАДОВАН ЧОЛИЋ с.р. 
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На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома (''Службени лист општине 

Жабаљ'' број 6/2009)  Скупштина општине Жабаљ на својој  19.  седници одржаној 21.02.2018.  године, 

доноси 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 
1.  

За вршиоца дужности директора Канцеларије за инклузију Рома општине Жабаљ именује се Богдан Радул на 

период до избора директора, а не дуже од шест месеци. 

 
2. 

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

 

Поука о правном 

средству: 

Против овог решења се може поднети тужба Основном суду у Новом Саду у 

року од  15  дана од дана достављања. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 02-4/2018-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

РАДОВАН ЧОЛИЋ с.р. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање сагласности на цене комуналних 

производа и комуналних услуга („Службени лист општине Жабаљ“ број 11/09)  Општинско веће на својој 76. 

седници одржаној дана 05.02.2018. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.  

Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ број  431/17 од 

21.12.2017. године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.  

Ово решење и Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ број  431/17 од 

21.12.2017. године објавити у "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 023-78 /17-II 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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Чедомир Божић с.р. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Ha основу члана 70. тачка 18. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ", број 8/2011, 

8/2012 и 27/2017), a у вези са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник PC", бр. 

135/2004 и 36/2009), Председник општине Жабаљ доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. 

Председнику и члановима техничке комисије за оцену студија о процени утицаја на животну средину, које 

именује Председник општине Жабаљ посебним решењем, признаје се право на накнаду за рад у комисији и 

накнаду трошкова превоза. 

2. 

Накнада за рад у комисији износи 15% од просечне месечне зараде без пореза и доприноса no запосленом у 

Републици Србији, према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Накнада трошкова превоза признаје се у висини стварних трошкова. Накнада 

из става 1. и 2. признају се за сваку седницу комисије посебно. 

3. 

Средства за накнаде из тачке 2. овог решења, са припадајућим порезима и доприносима, обезбеђује носилац 

пројекта, према обрачуну Одељења за финансије и буџет Општинске управе Жабаљ, у року од 5 дана од дана 

достављања истог. 

Носилац пројекта накнаде из тачке 2. овог решења уплаћује, на текуће рачуне председника и чланова 

комисије, a припадајуће порезе и доприносе Пореској управи. 
 

4. 

За спровођење овог решења задужен je носилац пројекта. 

5. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ". 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 40-6/2018-IV 

Дана: 18.01.2018. 
 

Председник општине 

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

8/20112), а у вези са Споразумом о сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, 

Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом, од 

27.05.2010. године (са Анексом Споразума од 01.12.2010.године)  Председник општине Жабаљ дана 

19.02.2018. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

 Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом, везано за реализацију „Споразума о 

сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, 

Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом“ 

 

 

1. 

У Међуопштинску радну групу за управљање комуналним отпадом, везано за реализацију „Споразума о 

сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и 

Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом“ као чланови који ће у Међуопштинској 

радној  групи за управљање комуналним отпадом, везано за реализацију „Споразума о сарадњи града Новог 

Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању 

региона за управљање комуналним отпадом“   престављати општину Жабаљ именују се:  

 

1. Божо Војиновић, члан Општинског већа општине Жабаљ из Чуруга 

2. Радомир Злоколица, директор ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 

 

2. 

Доном доношења овог решења престаје да важи закључак број 02-78/16-II од 01.06.2016. године и  02-11/17-

II  од 16.01.2017. године.. 

 

 

3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 

Број: 02-13/2018-IV 

Дана: 19.02.2018. 
 

Председник општине 

Чедомир Божић  с.р. 
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ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

ЦЕНОВНИК ЈКП „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ 

БРОЈ 431/17 ОД 21.12.2017. ГОДИНЕ 
 

I - ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 

Редни 

број 

Назив услуге Цена  

(са ПДВ-ом)  

1.  Ископ и укоп једног гробног места 4.400,00 

2.  Ископ и укоп гробног места за дете до 5 године без накнаде 

3.  Трошкови сахране за умрлог (ископ, укоп, коришћење капеле и 

закуп на 10 година) – за једно гробно место 

14.300,00 

4.  Закуп гробног места за умрлог 7.700,00 

5.  Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година 5.500,00 

6.  Закуп једног гробног места за живота на 10 година 11.000,00 

7.  Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година 5.500,00 

8.  Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година 33.000,00 

9.  Продужење (обнова) закупа за костурницу 

за 2 гробна места на 10 година 

16.500,00 

10.  Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година 44.000,00 

11.  Продужење (обнова) закупа за костурницу 

за 4 гробна места на 10 год. 

22.000,00 

12.  Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година 66.000,00 

13.  Продужење (обнова) закупа за костурницу  

за 6 гробних места на 10 год. 

33.000,00 

14.  Сахрањивање умрлог у костурницу 6.600,00 

15.  Чишћење костурнице 11.000,00 

16.  Ексхумација посмртних остатака умрлог 44.000,00 

17.  Коришћење капеле 2.200,00 

18.  Дозвола за улазак каменорезаца на гробље  

- за један дан извођења радова 

- за постављање једног споменика ( за најдуже 3 радна дана) 

- паушално за целу годину 

 

1.200,00 

3.600,00 

36.000,00 

 

19.  Уређење гробног места по захтеву закупца: 

- једнократно 

- паушано за целу годину (сезонски четири пута) 

 

825,00 

2.750,00 

 

 Трошкови за умрлог који није имао пребивалиште на 

територији општине Жабаљ 

 

20.  Ископ и укоп једног гробног места  11.000,00 

21.  Ископ и укоп гробног места за дете до 5 године без накнаде 

22.  Трошкови сахране за умрлог(ископ, укоп, коришћење капеле и 

закуп на 10 година) – за једно гробно место 

33.000,00 

23.  Закуп гробног места за умрлог 16.500,00 

24.  Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година 11.000,00 
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25.  Закуп једног гробног места за живота на 10 година 22.000,00 

26.  Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година 11.000,00 

27.  Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година 44.000,00 

28.  Продужење (обнова) закупа за костурницу 

за 2 гробна места на 10 година 

22.000,00 

29.  Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година 66.000,00 

30.  Продужење (обнова) закупа за костурницу 

за 4 гробна места на 10 год. 

33.000,00 

31.  Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година 88.000,00 

32.  Продужење (обнова) закупа за костурницу  

за 6 гробних места на 10 год. 

44.000,00 

33.  Сахрана умрлог у костурницу 11.000,00 

34.  Чишћење костурнице 11.000,00 

35.  Ексхумација посмртних остатака умрлог 44.000,00 

36.  Коришћење капеле 5.500,00 

 

 

II - ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА 

Редни 

број 

Назив услуге Цена за прву 

зону 

(са ПДВ-ом) 

Цена за другу 

зону 

(са ПДВ-ом) 

1. Тезга / m 90,00 60,00 

2. Камп кућица 3 m 240,00 240,00 

3. Возило са робом путничко 180,00 180,00 

4. Возило са робом теретно мање од 2,5 t 360,00 360,00 

5. Возило са робом теретно веће од 2,5 t 480,00 480,00 

6. Већа приколица (камионска или тракторска) 360,00 360,00 

7. Мања приколица (тракторска или шпедитери) 240,00 240,00 

8. Ауто приколица и тракторски кавез 180,00 180,00 

9. Коцка / m 60,00 36,00 

10. Тезга већа закуп на годину дана 8.400,00 6.000,00 

11. Тезга мања закуп на годину дана 6.240,00 4.800,00 

12. Коцка m закуп на годину дана 1.800,00 1.200,00 

 

- Прва зона обухвата пијаце у Жабљу и Чуругу 

- Друга зона одухвата пијаце у Ђурђеву и Госпођинцима 

 

III - ЦЕНОВНИК ВАШАРСКИХ УСЛУГА 

Редни 

број 

Назив услуге Цена 

(са ПДВ-ом) 

1. Крупна стока (коњ, крава, бик) 120,00 

2. Крмача, теле, утовљена свиња  84,00 

3. Прасе, овце, јаре  36,00 

4. Приколица већа од 2,5 t (сено, итд.) 360,00 
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5. Приколица мања од 2,5 t (сено, итд) 240,00 

6. Запрежна кола, ауто приколица 180,00 

7. Улаз већег теретног возила 240,00 

8. Улаз путничког возила 120,00 

9. Штанд занатлија, посластичара и сл. по 1 метру дужном 180,00 

10. Већи шатор 2.400,00 

11. Угоститељска продаја пића 600,00 

12. Ћевабџиница са продајом пића 840,00 

13. Чардак по једном дужном метру 60,00 

14. Продајно место m 120,00 

15. Годишњи закуп m 1.500,00 

 

 

IV – ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ВАНРЕДНЕ ВАШАРЕ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ И СЕОСКЕ СЛАВЕ 

Редни 

број 

Назив услуге Цена за прву 

зону 

(са ПДВ-ом) 

Цена за другу 

зону 

(са ПДВ-ом) 

1. Спид 30.000,00 15.000,00 

2. Аутодром 30.000,00 15.000,00 

3. Хали-гали 20.000,00 10.000,00 

4. Велики рингишпил 10.000,00 5.000,00 

5. Ауто воз-конвој 15.000,00 7.500,00 

6. Ваздушна тврђава 15.000,00 7.500,00 

7. Мали воз, мали рингишпил, мали хеликоптер 10.000,00 5.000,00 

8. Гума за скакање 4.000,00 2.000,00 

9. Апарат за кокице и продаја семенки 1.500,00 750,00 

10. Забавне игре (флипери, аутомати, и сл. по 

комаду, моторићи и аутомобили у покрету 

1.000,00 500,00 

11. Аутомат за вађење цигара и сл. 1.500,00 750,00 

12. Смешна огледала, кућа страха и сл. по дужном 

метру 

1.000,00 500,00 

13. Стрељана, тип-топ по дужном метру 800,00 400,00 

14. Роштиљ по дужном метру 1.000,00 500,00 

15. Угоститељски шатор без хране по 1м2 200,00 100,00 

16. Угоститељски шатор са роштиљем и пићем по 

1м2 

250,00 125,00 

17. Остала продаја робе и услуга по дужном метру 500,00 250,00 

- Прва зона обухвата пијаце у Чуругу и Госпођинцима 

- Друга зона одухвата пијаце у Жабљу и Ђурђеву  

 

 

V – ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА 

Редни 

број 

Назив услуге Цена 

(са ПДВ-ом) 

 

1. 

Кошење траве m² (правна лица и јавне површине) 8,80 

 

2. 

Кошење траве m² (физичка лица-приватне површине) 9,60 

3. Чишћење m² (правна лица и јавне површине) 8,80 

4. Чишћење m² (физичка лица-приватне површине) 9,60 

 

5. 

Грабљење и сакупљање траве и лишћа m² (правна лица и јавне 

површине) 

8,80 
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6. 

Грабљење и сакупљање траве и лишћа m² (физичка лица-приватне 

површине) 

9,60 

7. Чишћење снега  m² 24,00 

 

8. 

Услуге чишћења и одржавања просторија (радни сат)  

180,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 60 
е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
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