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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 5

Жабаљ, 14.03.2013.

Година 42

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/
2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 9. седници одржаној дана 14.03.2013. године донела је
Р ЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ који је усвојио
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ на седници одржаној дана
08.03.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-21/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011
и 8/2012) и члана 30. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање („Службени
лист општине Жабаљ“ број 3/2013), Скупштина општине Жабаљ на својој 9. седници одржаној дана
14.03.2013. године донела је

Р ЕШЕЊЕ
1.
О утврђивању износа накнаде за чланове Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и
одржавање“ Жабаљ-за 2013. годину, у висини од 20.000,00 динара месечно у нето износу.
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2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 40-24/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 28. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/
2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 9. седници одржаној дана 14.03.2013. године донела је
Р ЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност Женском фудбалском клубу „Бачка“ Жабаљ да пуно и скраћено име Женског фудбалског
клуба може садржати речи: „БАЧКА ЖАБАЉ“.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-53/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Драган Злоколица с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 73. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/
2012), Општинско веће на својој 40. седници одржаној дана 07.03.2013. године доноси

Р ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈУ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
1.
У Комисију за преглед и примопредају јавних путева на територији општине Жабаљ (у даљем тексту:
Комисија) именују се:
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1. Димитрије Марјанов, стручно-технички послови из области јавних путева и друмског саобраћаја,
председник
2. Александар Зивчевски, члан Општинског већа задужен за урбанизам и градитељство, члан
3. Предраг Нађалин, члан Општинског већа задужен за комуналне делатности, члан
4. Татјана Вуксанов, интерни надзорни орган, члан
5. Ненад Миловац, инспектор за друмски саобраћај, члан
6. Ђокица Добановачки, комунални инспектор, члан.
2.
Задатак Комисије је да са представником Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд визуелно изврши
преглед постојећег стања путева који су изгубили статус регионалних путева односно државних путева II
реда на територији општине Жабаљ и сачине записник о прегледу и примопредаји.
3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-46/2013-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 14. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ бр.1/2011-пречишћен
текст и 13/2012), Општинско веће на својој 41.седници одржаној дана 08.03.2013.године доноси:

РЕШЕЊЕ
1.
Разрешава се секретар Општинског већа Љиљана Узелац, дипломирани правник из Жабља.
2.
Именована је вршила дужност од доношења решења о постављењу секретара Општинског већа односно од
04.07.2012. године закључно са 08.03.2013. године.
3.
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.

Образложење

Дана 07.03.2013. године под бројем 118-3/2013-IV Председник општине је поднео предлог за разрешење
секретара Општинског већа дипл.правника Љиљане Узелац из Жабља.
На седници одржаној дана 08.03.2013. године, Општинско веће је размотрило предлог Председника општине
и донело решење као у диспозитиву.
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Поука о правном леку:Против овог решења може се поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од
дана уручења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:112-7/2013-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 78. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр.8/2011 и 8/2012) и члана
14. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 1/2011-пречишћен текст и 13/2012),
Општинско веће на својој 41.седници одржаној дана 08.03.2013.године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
Јадранка Савин, дипломирани правник из Жабља, поставља се за секретара Општинског већа, на мандатни
период од 4 (четири) године, почев од 11.03.2013.
2.
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:112-8/2013-II

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТОВИ АКАТА
На основу члана 49. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/
2012) Комисија за статутарна питања и нормативна акта утврдила је пречишћени текст Одлуке о образовању
месних заједница на територији општине Жабаљ.
Пречишћетни текст Одлуке о образовању месних заједница на територији општине Жабаљ садржи:
1. Одлуку о образовању месних заједница на територији општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ бр. 3/2000) и
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању месних заједница на територији општине
Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2004) из које је изостављен члан 16. којим је
утврђена обавеза месних заједница да усагласе статуте са њеним одредбама и члан 17. којим је
утврђено када та одлука ступа на снагу и
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3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању месних заједница на територији општине
Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 25/2012) из које је изостављен члан 7. којим је
утврђено када та одлука ступа на снагу.
Број: 02-8/13-I
Дана : 18.02.2013.год.
Жабаљ
Комисија за статутарна питања и
нормативна акта Скупштине општине Жабаљ
Председник
Богдан Виславски с.р.

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
(пречишћени текст)
Члан 1.
Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за
грађане на одређеном подручју.
У месној заједници грађани задовољавају и заједничке потребе које сами утврде.
Члан 2.
На територији општине Жабаљ образују се следеће месне заједнице:
1. Месна заједница Жабаљ за насељено место Жабаљ,
2. Месна заједница Чуруг за насељено место Чуруг,
3. Месна заједница Ђурђево за насељено место Ђурђево и
4. Месна заједница Госпођинци за насељено место Госпођинци.
Члан 3.
Одлуку о образовању нових или укидању постојећих месних заједница доноси Скупштина општине
већином гласова од укупног броја одборника.
Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени
подручја и укидању месне заједнице, прибави мишљење грађана са дела територије Општине на који се
предлог односи.
Члан 4.
Скупштина општине посебном одлуком може, свим или појединим месним заједницама, поверити
вршење одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава.
Месна заједница одговорна је за квалитетно и ефикасно вршење поверених послова.
Висина средстава из става 1. овог члана утврђује се у зависности од врсте, сложености и обима
поверених послова, као и броја становника на подручју одређене месне заједнице.
Општинско веће својим актом одређује број запослених чије ће се зараде финансирати из буџета
Општине за сваку месну заједницу узимајући у обзир критеријуме из става 3. овог члана.
Члан 5.
Савети месних заједница изабрани у складу са одредбама Одлуке о образовању месних заједница на
територији општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2000 и 3/2004) настављају са радом до
истека мандата на који су бирани.
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САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП „ Услуге и одржавање“ Жабаљ
2. Решење о утврђивању износа накнаде за чланове Надзорног одбора ЈКП „Услуге и
одржавање“ Жабаљ
3. Решење о давању сагласности Женском фудбалском клубу „Бачка“ Жабаљ

1
1
2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
4. Решење о именовању Комисије за преглед и примопредају јавних путева на територији
општине Жабаљ
5. Решење о разрешењу секретара Општинског већа
6. Решење о постављењу секретара Општинског већа

2
3
4

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТОВИ АКАТА
5. Пречишћени текст Одлуке о образовању месних заједница на територији општине
Жабаљ

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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