
   26.02.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 8                         страна 1 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 8 Жабаљ, 26.02.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 8. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник Републике Србије" број  96/2015) и члана 

39. тачка 6. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012) Скупштина 

општине Жабаљ на 29. седници дана 26.02.2016. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ СПРАТНОСТИ  

ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се максимална спратност незаконито изграђених објеката која је дозвољена у поступку 

озакоњења на основу Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник Републике Србије" број  96/2015). 

 

Члан 2. 

Незаконито изграђени објекти, чија је спратност већа од једне етаже у односу на спратност прописану важећим 

планским документом по урбанистичким блоковима за насеља Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци могу бити 

предмет озакоњења. 

Члан 3. 

У оним деловима насеља у којима је планирана детаљна разрада незаконито изграђени објекти могу се 

озаконити уколико не прелазе спратност П+2+Пк. 

Изузетно од става 1. овог члана у блоку број 21 у насељу Жабаљ незаконито изграђени објекти могу се 

озаконити уколико не прелазе спратност П+4+Пк. 

 

Члан 4. 

  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: 35-12/16-I                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                             

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     др стом. Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник републике Србије број 

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС , 50/2013 и 98/2013-

одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и на основу члана 39. став 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ на 29. седници,   дана 26.02.2016.  

године,  доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМЛЕКС ФАРМЕ ТОВЉЕНИКА 

СА БИОГАС ПОСТРОЈЕЊЕМ И ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У К.О. ЖАБАЉ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за комpлекс фарме товљеника са биогас постројењем и 

пратећим садржајима у к.о. Жабаљ (у даљем тексту:План) који је одштампан уз ову одлуку и чини њен 

саставни део. 

Члан 2. 

 

План садржи текстуални  и графички део. 

Члан 3. 

Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу општине Жабаљ". 

Текстуални и графички део Плана објављује се на интернет страници општине Жабаљ. 

 

Комплетан план (текстуални и графички део)  израђује се у три примерка, а графички део својим потписом  

оверава овлашћено лице органа који је донео плански документ. 

 

Члан  4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 35-13/16-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – други 

закон и 103/2015) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 

и 8/2012) Скупштина општине, на 29. седници, дана 26.02. 2016. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Жабаљ за 2015. годину, обавиће лице које 

испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија, а у складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему, уколико општина 

Жабаљ није обухваћена Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2016. годину.  
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Члан 2. 

Овлашћује се Председник општине да спроведе поступак и изврши избор екстерног ревизора, у 

складу са законом којим се уређују јавне набавке, а уз сагласност Државне ревизорске институције.  

 

Члан 3. 

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: 011-4/16-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 
 

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени 

гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ ("Службени 

лист општине Жабаљ", број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на 29. седници одржаној дана 

26.02.2016. године, донела је 

ОДЛУКУ О  

ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ 

ТРУДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о једнократној новчаној помоћи незапосленим трудницама на територији општине Жабаљ  

( "Службени лист општине Жабаљ", број 29/2015 ) члан 5. став 2. мења се и гласи: 

„Уз захтев за остваривање права подносилац захтева прилаже: 

1. потврду од  изабраног лекарa специјалисте- гинеколога о томе да је трудница ушла у двадесетосму 

недељу трудноће; 

2. изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици; 

3. потврду о пребивалишту; 

4. фотокопију личне карте или очитану личну карту; 

5. уверење Националне службе за запошљавање да је на евиденцији назапослених лица; 

6. фотокопију картице текућег рачуна на који ће се извршити уплата новчане помоћи.“ 

 

 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 ЖАБАЉ 

 

 

Број: 115-3/2016-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др стом. Драган Злоколица с.р. 
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 

8. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 13/08 

и 5/09)  и члана 39. тачка 5. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/11 и 8/12), уз 

мишљење Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 401-00-00101/2016-09 од 

22.01.2016., Скупштина општине Жабаљ, на 29. седници дана 26.02.2016. године, доноси: 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Општине Жабаљ за 2016. годину.  

  

2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 7.700.000,00 динара, оствариће се по 

Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Жабаљ у износу од 

1.100.000,00 и пренета неутрошена средства у износу од 6.600.000,00динара. 

 

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма, у складу са  обавезама локалне самоуправе утврђених законима 

из области заштите животне средине, користиће се наменски за финансирање:  

3.1.- подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; 

3.2.- програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); 

3.3.- програма заштите и развоја заштићених природних добара; 

3.4.- научноистраживачких програма и пројеката; 

3.5.- едукације и јачања свести о потреби заштите животне средине; 

3.6.- информисања и објављивање података о стању животне средине; 

3.7.- трошкова реализације програма;  

3.8- других активности од значаја за заштиту животне средине. 

 

3.1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти 3.900.000,00 динара 

 
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на: 

- очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на територији Општине Жабаљ, 

- израду катастра зеленила на територији Општне Жабаљ, 

- стварање предуслова за израду ЛЕАП-а, 

- мере заштите животне средине које се предузимају ради спречавања угрожавања животне   средине и 

здравља људи и у ванредним ситуацијама, 

-  суфинансирање невладиних организација; 

- друге потстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијoм се реализацијом укаже   потреба. 

 

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из закона и у 

сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине. 

 

3.2.  Програми и пројекти  праћења стања животне средине (мониторинг)  100.000,00 динара 

 

Планира се реализација законом утврђених обавеза локалне самоуправе у области мониторинга, као и других 

програма и пројеката праћења стања животне средине: 

- праћење квалитета ваздуха, 

- праћење и прогноза аерополена, 

- праћење нивоа комуналне буке, 

- мерења у ванредним ситуацијама. 
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За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори са овлашћеним стручним и научним 

организацијама и установама, а у складу са прописима. 

 

3.3. Програми заштите и развоја заштићених природних добара 2.300.000,00 динара 

 

Заштићена подручја у Општини Жабаљ су: Јегричка, Мртва Тиса и Хумка на потесу Ливаде. 

 

У 2016. години ће се разматрати планови управљања заштићеним подручјем и финансирати или 

суфинансирати реализација приоритетних програмских активности, а на основу конкретних пројеката и 

програма понуђених од стране управљача  или корисника заштићеног подручја. 

 

 

3.5.    Друге активности од значаја за заштиту животне средине 1.400.000,00 динара 

 

- измирење доспелих обавеза из претходне године; 

- обезбеђење суфинансирања за учешће на  међународним и домаћим конкурсима из области заштите 

животне средине; 

- извршење решења надлежних инспекцијских служби и других надлежних органа; 

- набавка потребних материјала и опреме неопходне за спречавање или отклањање последица које утичу на 

заштиту животне средине. 

 

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу расходи 

ће се остваривати по приоритетима које утврди Председник општине Жабаљ и то: обавезе утврђене законом 

и раније преузете уговорне обавезе. 

У циљу рационалног коришћења финансијских средстава, Решењем Председника општине Жабаљ у тачки 

3., могу се вршити промене у  намени финансијских средстава. 

 

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ неутрошених, наменских средстава 

пренетих из претходне године и за износ донација и прихода из других извора, која ће се користити у складу 

са овим програмом. 

 

6. Управа прати и надзире наменско коришћење средстава Фонда и извршавање уговорних права и обавеза 

корисника средстава. 

 

7. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“  

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

Број: 400-25/16-I 
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На основу члана 56. став 6.  у вези са чланом 48. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС број 

129/07 и 54/11) - у даљем тексту: Закон   и члана 36.  36. став 6. Пословника Скупштине општине Жабаљ 

(''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/13 – пречишћен текст  и 15/14), Скупштина општине Жабаљ дана 

26.02.2016. године у 10,04 часова, на својој 29. седници,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата  одборника 

Скупштине општине Жабаљ 

 

1. Мандат одборника Скупштине општине Жабаљ потврђује се Љиљани Пејић кандидату под редним 

бројем 9 на Изборној листи ПОКРЕНИМО ЖАБАЉ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна 

странка – Нова Србија) у Решењу о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника у 

Скупштини општине Жабаљ број 013-36/12-I од 22.04.2012. године.  

 

2. Мандат одборнику из тачке 1. диспозитива почиње да тече даном доношења овог решења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дана 19.01.2016. године Општинска изборна комисија је донела Решење о додели мандата одборника 

Љиљани Пејић са Изборне листе ПОКРЕНИМО ЖАБАЉ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна 

странка – Нова Србија) број 013-1/16-I и именованој издала уверење да је изабрана за одборника Скупштине 

општине Жабаљ. 

 

 Будући да су се испунили сви прописани услови за потврђивање мандата  Љиљани Пејић са Изборне 

листе ПОКРЕНИМО ЖАБАЉ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка – Нова Србија),  

Скупштина општине је решила као у диспозитиву.  

 

Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба Управном 

суду Србије, у року од 48 часова од дана његовог 

доношења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 013-1/16-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 
 

На основу члана 39. тачка 34 и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012) и члана 28. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Услуге и одржавање“ 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2013 и 8/2013) на 29. седници одржаној дана 26.02.2016. 

године, Скупштина општине доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

За пословну 2016. годину,  утврђује се аконтативни износ накнаде,  за председника и  чланове Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа  „Услуге и одржавање“ Жабаљ, до достављања извештаја о степену 

реализације програма пословања за 2014. годину,  у висини од 10.000,00 динара месечно, без пореза и 

доприноса.  
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2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 022-11/2016-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 34 и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012) и члана 28. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Чистоћа“ Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 17/2010, 3/2011, 25/2012, 3/2013, 18/2013, 25/2013 и 10/2014) на 29. 

седници одржаној дана 26.02.2016. године, Скупштина општине доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

За пословну 2016. годину,  утврђује се аконтативни износ накнаде за председника и  чланове Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа  „Чистоћа“ Жабаљ, до достављања извештаја о степену реализације 

програма пословања за 2015. годину,  у висини од 10.000,00 динара месечно, без пореза и доприноса.  

 

2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 022-12/2015-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 
На основу члана 39. тачка 34 и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012) и члана 28. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Водовод општине 

Жабаљ“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 17/2010, 3/2011,  25/2012, 3/2013 и 28/2013) на 29. 

седници одржаној дана 26.02.2016.  године, Скупштина општине доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

За пословну 2016. годину, утврђује се аконтативни износ накнаде за председника и  чланове Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа  „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ, до достављања извештаја о 

степену реализације програма пословања за 2015. годину,  у висини од 10.000,00 динара месечно, без пореза 

и доприноса.  
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2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број:022-13/2015-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 34 и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012) и члана 28. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Развој“ Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 22/2014 –пр. текст) на 29. седници одржаној дана 26.02.2016.  године, 

Скупштина општине доноси следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

За пословну 2016. годину,  утврђује се аконтативни износ накнаде,  за председника и  чланове Надзорног 

одбора Јавног предузећа  „Развој“ Жабаљ, до достављања извештаја о степену реализације програма 

пословања за 2015. годину,  у висини од 10.000,00 динара месечно, без пореза и доприноса.  

 

2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 022-14/2015-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 

129/2007, 58/2009 – УС, 34/2010 – УС  и 54/2011) – у даљем тексту: Закон  и члана 44. став 1. у вези са 

чланом 53. став  2.   Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и 8/2012) 

Скупштина општине Жабаљ  у 10,16  часова на  својој 29. седници одржаној 26.02.2016. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ  

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ   

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 
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1. 

У Решењу о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу  (''Службени лист општине Жабаљ'' 

број  15/12, 11/13, 25/13, 4/14, 18/14, 24/14, 5/15, 9/15, 15/15 и 24/15) – у даљем тексту: Решење, у тачки 1. 

цифра „17“ мења се цифром „18“. 

 

2. 

 

У тачки 3. Решења: 

- у  подтачки 3. уместо имена „Милош Ковачев“ треба да стоји „Милена Ћулибрк“, 

- у подтачки 5. иза речи „члан:“  треба да стоји „Сања Црепуља“, 

- у подтачки 6. уместо имена „Мирјана Гламочак“ треба да стоји „Маријан Дакић“, 

- у подтачки 7. уместо имена „Љиљана Пејић“ треба да стоји „Татјана Грабић“, а уместо имена 

„Анђелка Ћуковић“ треба да стоји „Јасна Милић“,  

- у подтачки 8. уместо имена „Слађана Марјанов“ треба да стоји „Сања Станковић“, а уместо имена 

„Нада Нађ“ треба да стоји „Весна Карпић“, 

- у подтачки 9. уместо имена „Михајло Миловац“ треба да стоји „Александар Блитвин“, 

- у подтачки 10. уместо имена „Јелена Марковић“ треба да стоји „Габриела Гаџић“, 

- у подтачки 11. уместо имена „Олгица Тонтић“ треба да стоји „Ана Туленчић“, 

- у подтачки 12. уместо имена „Стевица Милићев“ треба да стоји „Драгана Вулета“, а уместо имена 

„Бранка Бајић“ треба да стоји „Милана Новаков“, 

- у подтачки 13. уместо имена „Дејан Виславски“ треба да стоји „Нада Петровић“, 

- у подтачки 14. уместо имена „Ружица Лугоња“ треба да стоји „Смиљана Вогањац“, а уместо имена 

„Љубомир Џинкић“ треба да стоји „Маријана Бузаџин“ 

- у подтачки 15. уместо имена „Горан  Огњеновић“ треба да  стоји „Стеван Пивнички“, а уместо имена  

„Тамара Јанковић Мајсторовић“ треба да стоји „Милорад Мајсторовић“ 

- у подтачки 18. уместо имена „Милован Иричанин“ треба да стоји Драго Вученовић“, 

- додаје се нова подтачка 19. која гласи: 

„19. члан:  Марија Малиновић - Српска напредна странка 

- заменик члана: Славица Трифуновић - Српска напредна странка.“ 

 

3. 

У тачки 4. Решења име „Драган Хорват“ мења се именом „Новак Костић“. 

 

4. 

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

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Као овлашћени предлагач,  одборничка група Демократске странке,  поднела је предлог да у 

Општинској изборној комисији у сталном саставу (у даљем тексту: ОИК) уместо Милоша Ковачева 

функцију заменика члана  обавља  Милена Ћулибрк -  представница Демократске странке. 

  Као овлашћени предлагач,  одборничка група 2008  поднела је предлог да се на упражњено место 

члана ОИК именује Сања Црепуља, да се за заменика члана уместо Мирјане Гламочак именује Маријан 

Дакић, да се за члана уместо Љиљане Пејић именује Татјана Грабић, да се за заменика члана уместо Анђелке 

Ћуковић именује Јасна Милић, да се за члана уместо Слађане Марјанов именује Сања Станковић, да се за 

заменика члана уместо Наде Нађ именује Весна Карпић, сви представници Српске напредне странке. 

  Као овлашћени предлагач,  одборничка група Лиге социјалдемократа Војводине,  поднела је предлог 

да у ОИК уместо Михајла Миловца функцију заменика члана   обавља Александар Блитвин, да уместо 

Јелене Марковић функцију заменика члана обавља Габриела Гаџић те да уместо Олгице Тонтић функцију 

заменика члана обавља Ана Туленчић,  сви представници Лиге социјалдемократа Војводине. 
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  Као овлашћени предлагач,  одборничка група Социјалистичке партије Србије,  поднела је предлог да 

уместо Стевице Милићева функцију члана у ОИК обавља  Драгана Вулета а уместо Бранке Бајић функцију 

заменика члана Милана Новаков  – сви представници  Социјалистичке партије Србије. 

  Као овлашћени предлагач,  одборничка група ПУПС - ЈС,  поднела је предлог да уместо Ружице 

Лугоња функцију члана у ОИК обавља  Смиљана Вогањац а уместо Љубомира Џинкића да функцију 

заменика члана обавља Маријана Бузаџин, сви представници Јединствене Србије. Поред тога, иста 

одборничка група је поднела предлог да уместо Дејана Виславског функцију члана ОИК обавља Нада 

Петровић – представник Партије уједињених пензионера Србије. 

  Као овлашћени предлагач,  одборничка група ДСС – Општине Жабаљ,  поднела је предлог да уместо 

Горана Огњеновића функцију члана у ОИК обавља  Стеван Пивнички,  а да уместо Тамаре Јанковић 

Мајсторовић функцију заменика члана у ОИК обавља Милорад Мајсторовић, сви представници Демократске 

странке Србије.  

  Као овлашћени предлагач,  одборничка група Српске радикалне странке,  поднела је предлог да 

уместо Милована Иричанина функцију заменика члана у ОИК обавља  Драго Вученовић, представник 

Српске радикалне странке. 

  Као овлашћени предлагач,  одборничка група Српске напредне странке,  поднела је предлог да се за 

представнике Српске напредне странке у ОИК именују Марија Малиновић за члана и Славица Трифуновић 

за заменика члана. 

 

Узевши у обзир изнето, Скупштина општине је применом  члана 14. став 1.  Закона, решила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном 

средству: 

Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 

судом,  у року од 24 часа од дана доношења истог. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-1/16-I Председник Скупштине општине 

др стом. Драган Злоколица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 29.  седници одржаној 26.02.2016. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

 КОМИСИЈЕ  ЗАКАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА 

 

 

1. 

Дужности  председника Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања разрешава 

се Димитрија Радановић а дужности заменика председника исте Војислав Дувњак. 
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2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 02-1-4/16-I Председник Скупштине општине 
др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 29.  седници одржаној 26.02.2016. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

 КОМИСИЈЕ  ЗАКАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА 

 

1. 

За председника Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања именује се 

Војислав Дувњака а за заменика исте Никола Стјепановић, на период до истека мандата Комисије. 

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-1-3/16-I Председник Скупштине општине 
др стом. Драган Злоколица 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 29. седници одржаној 26.02.2016. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ 

 

1. 
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Дужности члана  Надзорног одбора Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, разрешава 

се Нада Јарчевић. 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-17/16-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица 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 29. седници одржаној 26.02.2016. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ 

 

1. 

За члана  Надзорног одбора Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, на период до 

истека мандата Надзорног одбора,  именује се Здравко Рајчетић – представник запослених. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-17/16-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица 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 29. седници одржаној 26.02.2016. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  

Стручног тима за спровођење поступка  

за јавно-приватно партнерство у области јавне расвете 

 

1. 

Дужности члана  Стручног тима за спровођење поступка за јавно-приватно партнерство у области 

јавне расвете разрешава се Светлана Петаков. 
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2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-12/16-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица 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 29. седници одржаној 26.02.2016. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

Стручног тима за спровођење поступка  

за јавно-приватно партнерство у области јавне расвете 

 

1. 

За члана  Стручног тима за спровођење поступка за јавно-приватно партнерство у области јавне 

расвете именује се Дејан Бороја. 

 

2.  

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-12/16-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

др  стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 

 

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 119/2012 и 44/2014 – у даљем тексту: Закон) и члана 39. тачка 10. Статута општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на 29. 

седници, дана 26.02. 2016. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ 
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1. Милица Миличевић, дипломирани инжењер заштите животне средине – мастер, именује се 

за директора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ (у даљем тексту: 

Јавно предузеће), на мандатни период од четири године. 

2. Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у 

„Службеном гласнику Републике Србије“.  

3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу 

општине Жабаљ“. 

4. Ово решење у интегралној верзији доставити Милици Миличевић и објавити на интернет 

страници општине Жабаљ www.zabalj.rs. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

Број: 023-4/16-I 

Ж а б а љ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

др стом. Драган Злоколица с.р. 
 

САДРЖАЈ 

р.б. Назив акта стр. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1. Одлука о одређивању максималне спратности објеката који су предмет озакоњења 1 

2. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за комплекс фарме товљеника са биогас 

постројењем и пратећим садржајима у к.о. Жабаљ 

2 

3. Одлука о ангажовању ревизора  за обављање екстерне ревизије завршног рачуна  

општине Жабаљ за 2015. годину 

2 

4. Одлука о измени Одлуке о једнократној новчаној помоћи незапосленим трудницама на 

територији општине Жабаљ 

3 

5. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 4 

6 Решење о потврђивању мандата Љиљани Пејић 6 

7. Решење о утврђивању аконтативне накнаде за председника и чланове Надзорног одбора 

ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ 

6 

8. Решење о утврђивању аконтативне накнаде за председника и чланове Надзорног одбора 

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ 

7 

9. Решење о утврђивању аконтативне накнаде за председника и чланове Надзорног одбора 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ 

7 

10. Решење о утврђивању аконтативне накнаде за председника и чланове Надзорног одбора 

ЈП „Развој“ Жабаљ 

8 

11. Решење о изменама и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије у 

сталном саставу 

8 

12. Решење о разрешењу председника и заменика председника Комисије за кадровска, 

административна и мандатно – имунитетна питања 

10 

13. Решење о именовању председника и заменика председника Комисије за кадровска, 

административна и мандатно – имунитетна питања 

11 

http://www.zabalj.rs/
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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 

14. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ 11 

15. Решење о именовању члана Надзорног одбора ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ 12 

16. Решење о разрешењу члана Стручног тима за јавно-приватно партнерство 12 

17. Решење о именовању члана Стручног тима за јавно-приватно партнерство 13 

18. Решење о именовању директора ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ 13 


