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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 3

Жабаљ, 10.02.2014.

Година 43

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 19. став 2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број
41/2009, 53/2010 и 101/2011), Општинско веће на својој 82. седници одржаној дана 23.01.2014. године,
доноси:
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје на територији општине Жабаљ предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (у
даљем тексту: Средства од новчаних казни) планираних у буџету Општине Жабаљ за 2014. годину.
2. Средства од новчаних казни из тачке 1. овог програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Жабаљ
за 2014. годину раздео 3, глава 8, функција 360 – Јавни ред и безбедност у укупном износу од 2.500.000,00
динара, остварују се од дела средстава по основу плаћања новчаних казни за прекршаје који се наплаћују по
Закон о безбедности саобраћаја на путевима.
3. Средства од новчаних казни из тачке 2. овог програма, у складу са обавезама локалне самоуправе
утврђених законима из области безбедности саобраћаја на путевима, користиће се наменски за финансирање:
3.1. унапређење саобраћајног васпитања и образовања 100.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације безбедности у области саобраћаја,
представници полиције ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама, такмичењима, акцијама из области
безбедности у саобраћају у основним школама на територији општине Жабаљ.
3.2. поправка саобраћајне инфраструктуре, постављање саобраћајне сигнализације, обележавање
саобраћајне инфраструктуре и полигона - 2.400.000,00 динара
Целокупан износ средстава биће утрошен за постављање семафора у Жабљу. За набавку семафора планирана
су средства по Програму коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Жабаљ за 2013. годину. У току је јавна набавка семафора.
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4. Уколико се приходи и примања од новчаних казни у току буџетске године не остварују у планираном
износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди Савет за безбедност саобраћаја на путевима
на територији општине Жабаљ.
5. Средства из тачке 2. овог програма биће увећана за износ неутрошених, наменских средстава пренетих из
претходне године, а њихова потрошња испланирана пошто она буду исказана у Одлуци у буџету општине
Жабаљ за 2014. годину.
6. Општинска управа прати и надзире наменско коришћење средстава од новчаних казни и извршавање
уговорних права и обавеза корисника средстава.
7. Овај програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-18 /2014-II
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 73. Статута општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012)
Општинско веће на својој 82. седници одржаној дана 23.01.2014. године доноси
ОДЛУКУ
1.
Приступа се изради Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ за период 2014.-2020. године.
Израда Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ за период 2014.-2020. године вршиће се у сарадњи
са Региналном развојном агенцијом Бачка.
2.
За координатора процеса израде Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ за период 2014.-2020.
године именује се Срђан Везмар, директор Региналне развојне aгенције Бачка.
3.
За координаторе радних Група за израду Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ за период 2014.2020. године именују се:
1. Милан Вучинић, кластер транспорта и логистике за координатора Групе за инфраструктуру,
урбанизам и комуналне делатности,
2. Јелена Вапа Танкосић, РРА Бачка за координатора Групе за привреду и запошљавање,
3. Марија Прокопић, РРА Бачка за заменика координатора Групе за привреду и запошљавање,
4. Слободан Спасић, за координатора Групе за заштиту животне средине и енергетску ефикасност,
5. Јонел Субић, Институт за економику пољопривреде, координатор Групе за пољопривреду и рурални
развој,
6. Маша Митровић, РРА Бачка координатор Групе за културу, младе, медије, НВО и спорт,
7. Мирјана Штрбац, РРА Бачка координатор Групе за развој људских ресурса-образовање,
8. Данијела Станковић-Баричак координатор Групе за развој, социјалну заштиту и здравство,
9. Фран Микуличић, РРА Бачка координатор Групе за туризам,
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10. Николина Пупавац, РРА Бачка, заменик координатора групе за здравство,
11. Оливера Богуновић, РРА Бачка Технички координатор за организацију дискусија РРА Бачка.
4.
За руководиоце радних група за израду Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ за период 2014.-2020.
године иманују се
1. Александар Зивчевски, члан Општинског већа задужен за инфраструктуру и урбанизам, за
руководиоца радне групе за инфраструктуру, урбанизам,
2. Предраг Нађалин, члан Општинског већа за руководиоца радне групе комуналне делатности
задужен за комуналне делатности,
3. Јовица Тодоровић, шеф Службе за привреду, за руководиоца радне групе за привреду и
запошљавање,
4. Весна Милетић, дипломирани инжењер архитектуре, мастер, за руководиоца радне групе за
координатора за заштиту животне средине и енергетску ефикасност,
5. Петар Самоловац, стручни сарадник на пословима уређења, заштите и коришћења пољопривредног
земљишта, за руководиоца радне групе за пољопривреду и рурални развој,
6. Витомир Лисица, помоћник Председника општине, за руководиоца радне групе за културу, младе,
медије, НВО и спорт,
7. Милица Буача Ђурђулов, шеф Службе за друштвене делатности и општу управу, за руководиоца
радне групе за развој образовања, социјалне заштите и здравства,
8. Марија Чупић, директор Туристичке организације за руководиоца радне групе за туризам.
5.
1. У радну групу за инфраструктуру и урбанизам именују се:
- Предраг Миловац,
- Димитрије Марјанов,
- Дејан Бороја.
2.
-

У радну групу за комуналне делатности именују се:
Радомир Злоколица,
Милош Шовљански,
Ђокица Добановачки,
Зоран Пињић,
Милош Герић.

3.
-

У радну групу за привреду и запошљавање именују се:
Никола Радановић,
Радомир Мијић,
Милован Мирков.

4.
-

У радну групу за заштиту животне средине и енергетску ефикасност именују се:
Милица Миличевић,
Оливера Влајков,
Тијана Раднов.

5.
-

У радну групу за пољопривреду и рурални развој именују се:
Надлачки Радивој,
Зељко Милорад,
Дејановић Драгана,
Радимир Пударић.

6. У радну групу за културу, младе, медије, невладин сектор и спорти менују се:
- Стеван Славнић, за област културе,
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-

Дубравка Дудић, за област културе,
Предраг Топић, за област спорта,
Никола Рајин, за област младих,
Дарко Лугоња, за област спорта.

7.
-

У радну групу за развој образовања, социјалне заштите и здравства именују се:
Глигорић Влајко, за област борачке и инвалидске заштите, избеглих и прогнаних лица,
Дувњак др Јелица, за област здравства,
Велимир Благојевић, за област социјалне заштите,
Драгица Драгин, за област образовања,
Милица Виславски, за област равноправности полова.

8.
-

У радну групу за туризам именују се:
Саша Влајнић, за област угоститељства,
Вујаковић Стојан, за ловни туризам,
Саша Јокић, за рекреативни туризам,
Гавра Ботић, за рурални туризам.

6.
За техничку координацију и организацију послова на изради задужује се Група за развој и европске
интеграције Службе за привреду Општинске управе Жабаљ.
Милана Фелбапов, руководилац Групе за развој и европске интеграције Службе за привреду Општинске
управе Жабаљ је одговорна за процес координације посла на изради Статегије.
Задужују се Јелена Томишић и Љиљана Узелац, запослене у Групи за развој и европске интеграције Службе
за привреду Општинске управе Жабаљ да координаторима израде Стратегије и руководиоцима група
пружају стручну и административно - техничку помоћ.
.
8.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 012-1/2014-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 73.
став 1. Статута Општине Жабаљ („Сл. лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012 ) и члана 58. став 6.
Пословника Општинског већа („Сл. лист општине Жабаљ“ бр. 11/2012 – пречишћени текст, 13/2012 и
7/2013), Општинско веће на својој 82. седници одржаној дана 23.01.2014. године доноси следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о приступању ревидирању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица и интерно
расељених лица у општини Жабаљ и о образовању комисије за израду Плана
1.
Приступа се ревидирању постојећег Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица и интерно
расељених лица у општини Жабаљ за период 2011-2014. година и изради Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији у
општини Жабаљ за период 2014-2018. година.
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2.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији у општини Жабаљ за период 2014-2018. године обухватиће носиоце, активности и
рокове за реализацију унапређења положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму
о реадмисији у општини Жабаљ за период 2014-2018. година.
Локални план акције за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији у општини Жабаљ за период 2014-2018. године доноси се на период од 4 године, са
детаљном разрадом активности за све године.
Процес његове израде заснива се на интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике
да је:







локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности,
партиципативан – укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване подршке
избеглим, интерно расељеним и повратницима у локалној заједници,
утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама унапређења положаја
избеглих, интерно расељених и повратника,
прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се тежи,
користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних за доношење
одлука,
подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници.

3.
Образује се Комисија за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији у општини Жабаљ за период 2014-2018. године (у
даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Милица Виславски, заменик Председника Скупштине општине, председник Комисије,
2. Слађана Вогањац, члан Општинског већа, члан Комисије,
3. Влајко Глигорић, повереник за избеглице, члан Комисије,
4. Милица Буача Ђурђулов, шеф Службе за општу управу и друштвене делатности, члан Комисије,
5. Драгана Цвијић, представник Центра за социјални рад „Солидарност“ Жабаљ, члан Комисије,
6. Драгица Стојшић, представник Општинског црвеног крста, члан Комисије,
7. Весна Милетић, дипл. инж. арх. мастер, члан Комисије,
8. Љубица Ђураки. дактилограф, члан Комисије.
4.
Задатак радног тела је да :
- обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему подршке
избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији;
- размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
- примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;
- дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и републичким
актерима;
- планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана;
- ради на писању завршног документа;
- иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална верзија буде предложена
Скупштини општине на усвајање.
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5.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 20-2/2014-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 70. тачка 17. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012), у вези са чланом 2. Одлуке о стипендирању студената и спортиста (''Службени лист општине
Жабаљ'' број 9/2010 и 23/2012) Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Утврђује се висина студентске стипендије за школску 2013/2014. годину у месечном износу од 7.000,00
динара нето.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 67-3/2014 - IV
Дана: 22.01.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 70. тачка 17. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012), у вези са чланом 2. Одлуке о стипендирању студената и спортиста (''Службени лист општине
Жабаљ'' број 9/2010 и 23/2012), Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Утврђује се висина спортске стипендије за школску 2013/2014. годину у месечном износу од 3.500,00 динара
нето.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 67- 4/2014 - IV
Дана: 22.01.2014.године

10.02.2014.
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страна 7
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

1.

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Жабаљ за 2014. годину
Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ за период
2014.-2020. године
Решење о приступању ревидирању Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглица и интерно расељених лица у општини Жабаљ и о образовању комисије за
израду Плана

стр.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2.
3.

1
2
4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
4.
5.

Решење о утврђивању висине студентске стипендије за школску 2013/2014. годину
Решење о утврђивању висине спортске стипендије за школску 2013/2014. годину

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: 021/831-329, факс: 021/831-094
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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