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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 8

Жабаљ, 27.04.2015.

Година 44

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и
члана 73. тачка 9. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 8/2011 и 8/2012) Општинско
веће на својој 133. седници, одржаној 27.04.2015. године
РЕШЕЊЕ
1.
ЈАДРАНКА САВИН, дипломирани правник из Жабља, ПОСТАВЉА се за ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАЉ, на мандатни период од 5 (пет) година, почев од дана доношења овог
решења, а ступиће на дужност дана 28.04.2015.године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 111-6 /2015-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 73. тачка 3. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012) Општинско веће, на 133. седници, дана 27.04. 2015.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
Члан 1.
У Правилнику о начину коришћења службених возила („Службени лист општине Жабаљ“ број
14/2014 и 1/2015) после члана 26. додаје се члан. 27. који гласи:
„Просечна – нормирана потрошња за свако возило одређена је од стране Службе за помоћнотехничке послове, узевши у обзир за свако возило понаособ: техничке карактеристике, исправност, пређену
километражу и годину производње возила.
Просечна – нормирана потрошња погонског горива за возила Општинске управе је:
„ŠKODA SUPER B“ 12 литара дизел горива на пређених 100 километара пута
„OPEL MERIVA“ 8,5 литара бензина премиум на пређених 100 километара пута
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„DACIA LOGAN“ 9 литара бензина премиум на пређених 100 километара пута
Обрачун утрошеног горива врши се на основу путних налога, а на основу података о пређеним
километрима и утрошку горива. Лице које је задужено за возило једном месечно подноси групи за
рачуноводство обрачун утрошка горива на основу података из путног налога и података из рачуна за
купљено гориво. Уколико се јаве веће разлике између стварног утрошка и просечног-нормираног утрошка
од лица задуженог за возило затражиће се писано објашњење настале разлике односно повећане потрошње
горива. Уколико се утврди да је неоправдано дошло до стварног утрошка горива за разлику између стварне
и просечне – нормиране потрошње задужиће се лице одговорно за возило.
Досадашњи чланови 27., 28. и 29. постају чланови 28., 29. и 30.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
Број: 021-10/2015-II
На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр.16/97 и 42/98) и
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 133.седници
одржаној дана 27.04.2015.године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Одлуку о цени снабдевања водом Јавног комуналног предузећа „Водовод општине
Жабаљ“број 83-1/15 од 12.03.2015. године.
2.
Ово решење и Одлуку о цени снабдевања водом Јавног комуналног предузећа „Водовод општине
Жабаљ“објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:022-31/15-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр.16/97 и 42/98) и
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 својој133.седници
одржаној дана 27.04.2015.године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“број 125-2/15 од
26.03.2015. године.
2.
Ово решење и Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“број
26.03.2015. године објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".

125-2/15 од

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:022-46/15-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012) Председник општине, дана 24.04.2015. 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 230-2/2015. године
од 03.04.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
Број: 022-4/2015-IV
На основу члана 70. тачка 18. Статута општине Жабаљ (''Сл. лист општине Жабаљ'', број 8/2011,
8/2012) и члана 7. став 5. Одлуке о постављању привремених објеката на јавним површинама (''Сл. лист
општине Жабаљ'', број 5/2005 и 9/2006), Председник Општине Жабаљ доноси:
ИЗМЕНУ

РЕШЕЊА

1.
Тачка 1. Решења о локацији за постављање киоска на јавној површине Број 35-13/2008-IV мења се и гласи:
''Утврђује се локација за постављање киоска на јавној површини испред ''депоа Поште'' у Жабљу у улици
Николе Тесле испред кућног броја 60. Киоск се може поставити уз саму ивицу тротоар на зеленој површини,
треба да буде удаљен 9,50 m од почетка стамбено пословне зграде а удаљен максимално 8,0 m од стамбено
пословне зграде (према скици датог предлога). Приликом постављања киоска водити рачуна да се не угрози
постојећа комунална инфраструктура.''
2.
Тачка 4. Решења о локацији за постављање киоска на јавној површине Број 35-13/2008-IV мења се и гласи:
''Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну изградњу и становање ''Развој''
Жабаљ, у року од 15 дана од дана доношења овог решења закључиће анекс уговора са досадашњим закупцем
предметне локације. (''Сл. лист општине Жабаљ'', број 5/2005 и 9/2006).
3.
Остале одредбе Решења остају на снази и даље се примењују.
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4.
Измену Решења објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК
Број: 35-49/15-IV
Дана: 03.04.2015. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

1.
2.
3.

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе
Правилник о допуни Правилника о начину коришћења службених возила
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања водом ЈКП „Водовод
општине Жабаљ“
Решење о давању сагласности на ценовник услуга ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ

стр.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

4.

1
1
2
4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
5.
6.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ
Измена Решења о локацији за постављање киоска на јавној површини број 35-13/2008-IV

Издавач: Скупштина општине Жабаљ
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине Марија Тодоровић
Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута.
Телефон: 021/210 22 68
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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