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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 9 Жабаљ, 20.04.2019. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 8/2011, 104/2016 и 

95/2018) 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 

134. седници одржаној дана 18.04.2019. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.  

Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“  број  188-2/2019 од  

14.03.2019.  године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.  

Ово решење и Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број  188-2/2019 од  14.03.2019.  

године објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 023- 28 /19-II 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић c.p. 
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА  

ЈКП„ЧИСТОЋА'' ЖАБАЉ 

(пречишћен текст) 

 

І – ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА: 

 

УСЛУГА ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА 

(сакупљање, транспорт и депоновање мешаног комуналног отпада) 

 

Домаћинства: 

1. Домаћинства  1                                                                             400,00 динара 

2. Домаћинства  2                                                                             200,00 динара 

           (старачка, самачка и социјално угрожена домаћинства) 

 

Привредна друштва и предузетници 

 

1. група                                                                                                  260,00 динара  

                                                                                 

           Кројачке и обућарске радње, златаре, фризерски салони, берберске радње, козметичарски салони, 

часовничари, хемијске чистионе, фотографске радње, ауто школе, адвокатске канцеларије, агенције за 

пружање услуга, галерије, мењачнице, трафике непрехрамбеног типа 

 

2. група                                                                                                  430,00 динара 

 

- продаја и/или одржавање и оправка моторних возила, мотоцикала и бицикала: аутомеханичари, 

аутоелектричари, аутолимари, вулканизери, аутоперионице 

- продаја и/или одржавање и оправка пољопривредних машина и опреме 

- продаја и/или одржавање и оправка биро-опреме производња и/или продаја погребне опреме 

- производња и/или продаја грађевинског материјала и опреме 

- столарске радње  

- трговина непрехрамбеном робом: бутици, књижаре, папирнице, комисиони, цвећаре 

 

3. група                                                                                               605,00 динара 

 

- производња и/или продаја хлеба, пецива и кора 

- производња и/или продаја свежих колача и дугих производа од теста 

- производња и/или продаја млека и млечних производа 

- пицерије,печењаре, хамбургерије и продавнице брзе хране 

- трговине на мало воћем и поврћем 

- трговине на мало месом и производима од меса 

- угоститељски објекти (кафеи и бифеи) 

 

  4. група                                                                                                  783,40 динара 

 

- производња и/или продаја прехрамбених производа и пића - који нису обухваћени 3. групом 

- угоститељски објекти хотели, мотели, ресторани 

- трговина на мало медицинским, фармацеутским, козметичким препаратима 

- трговина на мало пољопривредним препаратима и сточном  храном 

- производња и/или продаја хемикалија и хемијских производа 

- производња и/или продаја производа од гуме и од пластичних маса 

- штампарско – графичке услуге 

 

За привредна друштва из горе наведених група, која користе контејнере, цена је  700,00 динара по пражњењу 

контејнера, минимум два пута месечно. 
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ІІ - ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА : 

 

1.  Цистерна од 7 m3                                                                    1.400,00 динара  

2. Цистерна од 10 m3                                                                   1.850,00 динара 

 

* На цене комуналних услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 10% 

 

ІІІ - ОСТАЛЕ УСЛУГЕ: 

 

РАДНИ САТ БУЛДОЖЕРА 

 

Радни сат булдожера – 6.000,00 динара 

На цене осталих услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 20%. 

 

УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ 

 

- Услуга хватања паса (ком)                               1.500,00 динара  

- Услуга изласка на терен (број излазака) 

(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)                 1.500,00 динара  

- Утовар и одвоз угинулих животиња (kg)  

(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)                       30,00 динара 

- Брига и нега паса (ком) - месечно                      6.000,00 динара 

- Амортизација и трошкови транспорта (km)                                               100,00 динара  

   

 

На цене услуга зоохигијеничарске службе обрачунава се ПДВ по стопи од 10%. 

 

УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Услуге мера заштите пољопривредног  

земљишта од пољске штете (ha) - месечно          17,00 динара 

На цену услуге пољочуварске службе обрачунава се ПДВ по стопи од 20%. 

 

ІV- 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 
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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 година 

 

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 година 

 

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 

                                                                      * ПДВ по стопи од 20% 

 

 

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 

20.  Услуге одржавања гробља 
100,00 

(месечно) 

Трошкови за умрлог који није имао пребивалиште на територији општине Жабаљ 

 

 

 21. 
Ископ и укоп једног гробног места 

11.000,00 

22. 
Ископ и укоп гробног места за дете до 5 године без накнаде 

23. 
Трошкови сахране за умрлог (ископ, укоп, коришћење  

капеле и закуп на 10 година) - за )едно гробно место 

33.000,00 

24. 
Закуп гробног места за умрлог 

 

16.500,00  

25. 
Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година 

 

11.000,00 

26. 
Закуп једног гробног места за живота на 10 година 

 

22.000,00 

27. 
Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година 

 

11.000,00 

28. 
Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година 

 

44.000,00 
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29. 
Продужење (обнова) закупа за костурницу за 2 гробна  

места на 10 година 

22.000,00 

30. 
Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година 

 

66.000,00 

31. 
Продужење (обнова) закупа за костурницу за 4 гробна  

места на 10 год. 

33.000,00 

32. 
Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година 

 

88.000,00 

33. 
Продужење (обнова) закупа за костурницу за 6 гробних 

места на 10 год. 

44.000,00 

34. 
Сахрањивање умрлог у костурницу 

 

11.000,00 

35. 
Чишћење костурнице 

 

11.000,00 

36. 
Ексхумација посмртних остатака умрлог 

 

44.000,00 

37. 
Коришћење капеле 

 

5.500,00 

 

 

V – ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА: 

 

 

 

НОВНИ

К 

ПИЈАЧН

ИХ 

УСЛУГА 

Редни 

број: 

Цена закупа: 

 

Цена за 

прву зону 

(са ПДВ-ом) 

Цена за 

другу зону 

(са ПДВ-ом) 

1. 

 

Тезга по дужном метру 

 90,00 60,00 

2. Камп кућица 3m 240,00 240,00 

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

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

5. Возило са робом теретно веће од 2,5t 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 по дужном метру 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  по дужном метру- 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 

 

VІ – ЦЕНОВНИК ВАШАРСКИХ УСЛУГА: 

 

Редни 

брoj: 

Назив услуге: 

 

 

Цена (са ПДВ-ом) 

1. Крупна стока (коњ, крава, бик) по комаду 120,00 
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2. Крмача, теле, утовљена свиња (по комаду) 84,00 

3. Прасе, овце, јаре (по комаду) 36,00 

4. Приколица већа од 2,5 1 (сено, итд.) (по комаду) 360,00 

5. Приколица мања од 2,5 1 (сено, итд) (по комаду) 240,00 

6. Запрежна кола, ауто приколица (по комаду) 180,00 

7. Улаз већег теретног возила (по комаду) 240,00 

8. Улаз путничког возила (по комаду) 120,00 

9. Штанд занатлија, посластичара и сл. по 1m 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  120,00 

15. Годишњи закуп 

1.500,00 по 

дужном метру 

 

 

VІІ – 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 
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       -     Прва зона обухвата пијаце у Жабљу и Чуругу 

- Друга зона одухвата пијаце у Ђурђеву и Госпођинцима 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП “ЧИСТОЋА” ЖАБАЉ 

СВЕТОГ НИКОЛЕ 7 

Дана: 13.03.2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

Милош Бијелић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

15. Угоститељски шатор без хране по 1m2 200,00 100,00 

16. 
Угоститељски шатор са роштиљем и пићем по 

1m2 
250,00 125,00 

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

VІІІ – ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА: 

 

Редни 

  6рој: 
Назив услуге: 

 

Цена (са                   

ПДВ-ом) 

1. Кошење траве   m² (привредна друштва и јавне површине) 8,80 

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

3. Чишћење   m² ( привредна друштва и јавне површине) 8,80 

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

5. 
Грабљење и сакупљање траве и лишћа  m²  

(привредна друштва и 1 јавне површине) 
8,80 

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 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 13. Став 1. тачка 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединициама локане 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 21/2016), члана 58. Став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007) и члана 63. Став 3. Статута општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 4/2019) Председник општине дана 16.04.2019. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

1. 

СЛОБОДАН ГВОЗДЕНАЦ из Чуруга даном 10.04.2019. године разрешава се дужности помоћника 

Председника општине за област информациони системи. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 020-3/2019-IV 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

На основу члана 77. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,бр. 

88/2017 и 27/2018-други закон), члана 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ број 80/2018) члана 28. тачка 2. Одлуке о 

општинској управи општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 23/2017), Начелник општинске 

управе дана 29.03.2019. године, доноси  

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И 

ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

Образује се Интерресорна комисија за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија врши процену потреба за додатном подршком детета, ученика и одраслог с апребивалиштем, 

односно боравиштем на територији општине Жабаљ. 

 

2. 

Седиште рада Комисије је у Жабљу, улица Николе Тесле 45.  

Комисија ради у згради општинске управе Жабаљ. 

3. 

Комисија се образује ради процене потреба за пружањем додатне подршке којом се остваруј управа, 

услуге и ресурси који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и 

социјалних препрека унутар образовних установа и заједнице у целини. 
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4. 

Комисија има пет чланова и то четири стална и једног повременог члана. 

Стални чланови Комисије имају заменике који се именују из истих структура као и чланови чији су 

заменици.  

Комисија има председника Комисије кога бирају стални чланови из својих редова. 

Стручну и административно-техничку подршку Комисији пружа Координатор Комисије. 

 

5. 

За сталне чланове Комисије именују се: 

1) Снежана Блажић,  члан, представник система здравствене заштите – педијатар; 

2) Миодраг Павловић,  члан, представник образовно-васпитног система -психолог у основној 

школи; 

3) Марина Бечејац Бороја, члан, представник система социјалне заштите - стручни радник на 

основним пословима социјалне заштите 

4) Сања Жарковић-Николовски, члан, дефектолог  

 

Мандат сталних чланова Комисије и њихових заменика траје четири године. 

 

6. 

Стални члан Комисије разрешава се дужности пре истека рока на који је именован, у следећим случајевима: 

1) на свој захтев; 

2) ако не обавља или неодговорно обавља послове; 

3) ако недође на три састанка за редом; 

4) ако му престане радни однос у установи у којој ради; 

5) ако се накнадно утврди да нема три године радног искуства у струци. 

 

7. 

Повремени члан Комисије је лице које добро познаје дете, ученика или одраслог. 

Повременог члана Комисије одређује председник Комисије, за сваког појединачно, на основу предлога, 

односно сагласности родитеља, односно другог законског заступника и одраслог. 

Обавештење о одређивању повременог члана, председник Комисије доноси у писаној форми и доставља га 

повременом члану и његовом послодавцу. 

8. 

За Координатора Комисије одређује се Љиљана Узелац, запослен у општинској управи Жабаљ, на радном 

месту руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности. 

Координатор Комисије учествује у раду Комисије, без права одлучивања. 

 

9. 

Комисија: 

- Врши процену за свако дете, ученика и одраслог, за које добије захтев, односно иницијативу 

запокретање поступка, без дискриминације по било ком основу; 

- Предлаже, односно препоручује надлежним органима и службама мере додатне подршке у 

складу са прописом којим се уређују ближи услови за процену потреба за пружањем додатне 

подршке детету, ученику и одраслом (у даљем тексту: Правилник); 

- Информише родитеља, односно другог законског заступника и одраслог о мерама додатне 

подршке из система образовања, здравствене и социјалне заштите, у складу са Правилником и 

упућује их на надлежне институције; 

- Доноси заједничко, образложено мишљење на основу појединачне процене сваког члана 

Комисије и усаглашених ставова сталних и повременог члана; 

- Одлучује по приговору родитеља, односно другог законаког заступника и одраслог, изјављеном 

против мишљења Комисије; 

- Прати остваривање предложене додатне подршке; 

- Доставља редовне извештаје о свом раду, предложеној и оствареној подршци општинској управи, 

два пута годишње, у роковима прописаним Правилником; доставља Збирни извештај за 

календарску годину ресорним министарствима након што га усвоји Општинско веће; 
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- Прикупља, обрађује и чува податке о деци, ученицима и одраслима најдуже до завршетка 

школовања, као и податке о свом раду; 

- Формира и води збирку података о деци, ученицима и одраслима за које је покренут поступак 

процене, у електронској и штампаној форми, у складу са законом којим се уређује заштита 

података о личности; 

- Формира и води збирку података о раду Комисије, у складу са Правилником; 

- Информише јавност о свом раду и начину остваривања додатне подршке; 

- доноси пословник о свом раду; 

- Обавља и друге послове у складу са законом, Правилником и општим актом општине. 

Комисија је руковалац података у поступку прикупљања и обраде података. 

 

10. 

Координатор Комисије: 

- Прикупља документацију која је неопходна за покретање и вођење поступка процене, 

- Доставља документацију члановима Комисије, 

- Организује и администрира процес процене, 

- Сазива повремене чланове Комисије, 

- Прикупља и обрађује податке и води Збирке података у складу са Правилником, 

- Ажурира базу података о раду Комисије и корисницима, 

- Припрема податке за извештаје Комисије и 

- Обавља друге послове за потребе Комисије, у складу са законом, Правилником и општим актом 

општине. 

11. 

Услове и средства за рад Комисије, као и услове за чување документације, обезбеђује општинска управа. 

 

12. 

Председник, стални и повремени члан Комисије имају право на накнаду за рад.  

Сталним и повременим члановима Комисије припада накнада у износу од 1.500,00 динара нето, а 

председнику Комисије 2.250,00 динара нето, за свако донето мишљење Комисије. 

У случају ревизије мишљења, председник, стални и повремени члан Комисије имају право на накнаду у 

висиниод 50% од износа наканаде из става 2 ове тачке. 

Председник и чланови Комисије имају право на накнаду стварних трошкова превоза за присуствовање 

седници Комисије. 

13. 

Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о именовању сталних чланова комисије за процену 

додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 02- 82 /2014-III од 

27.11.2014.године и Решење изменама Решења о именовању сталних чланова комисије за процену додатне 

образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 02-62/2016-III од 13.04.2016. године. 

Поступке процене започете до дана доношења овог решења, окончаће Комисија образована овим решењем, у 

складу са прописом који је важио у време покретања поступка. 

 

14. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Број: 02- 38 /2019-III  

 

 

НАЧЕЛНИК  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

дипл. правник Стеван Деспотов с.р. 
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РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Жабаљ (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Жабаљ које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Жабаљ за 2018. годину за давање у закуп 

донела је  

ЗАКЉУЧАК 

- Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Жабаљ у другом кругу за укупно 515 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Жабаљ за 2018. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то: 

 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 1 196,08 23.132,50 

ЊИВА 2 178,44 21.050,78 

ЊИВА 3 158,83 18.737,60 

ЊИВА 4 141,18 16.655,17 

ЊИВА 5 123,53 14.573,45 

ЊИВА 6 100,00 11.797,35 

ЊИВА 7 82,35 9.715,63 

ВОЋЊАК 2 178,44 21.050,78 

ВИНОГРАД 2 178,44 21.050,78 

ВИНОГРАД 3 158,83 18.737,60 

ЛИВАДА 1 58,82 6.939,53 

ЛИВАДА 2 53,53 6.315,23 

ЛИВАДА 3 47,65 5.621,56 

ЛИВАДА 4 42,35 4.996,55 

ЛИВАДА 6 30,00 3.539,13 

ПАШЊАК 1 39,21 4.626,35 

ПАШЊАК 2 35,68 4.210,15 

ПАШЊАК 3 31,76 3.747,23 

ПАШЊАК 4 28,23 3.331,03 

ТРСТИК-МОЧВАРА 1 9,80 1.156,58 

ТРСТИК-МОЧВАРА 2 8,92 1.052,53 

ТРСТИК-МОЧВАРА 3 7,94 937,16 

ТРСТИК-МОЧВАРА 5 6,17 728,35 

РИБЊАК  6,17 728,35 

ОСТАЛО ПРИРОДНО  6,17 728,35 

НЕПЛОДНО    

ЗЕМЉИШТЕ    

 

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државноj својини на територији општине ЖАБАЉ је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне 
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цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у 

закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине Жабаљ у другом кругу, 

односно за укупно 515 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Жабаљ за 2018. годину. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Жабаљ, образована Решењем Скупштина општине број 02-34/2019-

I од 25.03.2019. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по 

катастарским општинама на територији општине Жабаљ, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Жабаљ за 2018. годину. Одредбом 

члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена на 

последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у 

закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног 

надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини 

свих граничних јединица локалне самоуправе. 

 

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, имајући у 

виду наведену законску одредбу, како је Општина Жабаљ имала јавно надметање за претходну 

агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 205,89 евра по хектару, односно 

24.289,09 динара по хектару. 

 

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена закупа 

земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару, односно у 

другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару. 

 

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у другом кругу у износу од 

60% од проcечно постигнуте цене која износи 24.289,09 динара по хектару а која одговара квалитету 

њива 5. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна 

надметања у другом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Жабаљ за 2018. годину. 

 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву 

овог закључка. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп  

пољопривредног земљишта у државној својини 

 

Број: 320-63/2019-I  
Датум: 18.04.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Милован Мирков с.р. 
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На основу члана 61ј., став 1. Пословника Скупштине општине Жабаљ („Сл.лист општине Жабаљ 

број 18/2013 – пречишћен текст и 15/2014) и члана 5. Решења о образовању Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 7/2019), Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Жабаљ, на својој 1. седници одржаној 18.04.2019. године доноси 

 

П О С Л О В Н И К 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ 

 

Члан 1. 

Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини Жабаљ (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

Члан 2. 

Седиште Комисије је у Жабљу, у згради Скупштине општине Жабаљ, Улица Николе Тесле број 45. 

 

Члан 3. 

Комисија у свом раду користи печат Скупштине општине Жабаљ.  

 

Члан 4. 

Комисија има председника, заменика председника и  пет чланова.  

Комисија има секретара, заменика секретара и техничког секретара. 

Састав Комисије  објављује се у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

Члан 5. 

Задатак Комисије је да: 

 

-  утврди предлог Одлуке о расписивању јавног огласа о давању у закуп, на коришћење без плаћања накнаде 

и о продаји пољопривредног земљишта у државној својини, 

-  прикупља пријаве за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Жабаљ, спроводи поступак јавне лицитације, сачињава предлог Одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини и исти подноси Председнику општине ради доношења, 

 - утврди предлог Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег 

закупа и исти подноси Председнику општине ради доношења, 

- утврди предлог Одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у 

државној својини и исти подноси Председнику општине ради доношења, 

- утврди предлог одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини уз накнаду 

правним и физичким лицима за непољопривредну производњу, 

- утврди нацрт Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини и исте 

доставља Општинском већу општине Жабаљ, 

- донесе акт о утврђивању почетне цене по хектару закупа земљишта у државној својини, које се даје у закуп 

јавним оглашавањем, 

- донесе акт о утврђивању висине закупнине по хектару земљишта у државној својини, које се даје у закуп по 

праву пречег закупа,  

- прикупља понудe по расписаном  јавном позиву за продају  пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Жабаљ, сачињава предлог Одлуке о продаји пољопривредног земљишта у државној 

својини и исти подноси Председнику општине ради доношења, 

- оглашава да је Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини неважећа уколико 

најповољнији понуђач одустане од своје понуде, 

- утврђује висину накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, позива у 

просторије Општинске управе Жабаљ по налогу пољопривредне инспекције бесправног корисника 

пољопривредног  земљишта у државној својини да да изјаву на записник, позива у просторије Општинске 
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управе Жабаљ бесправног корисника пољопривредног земљишта у државној својини, физичко лице или 

одговорно лице у правном лицу да потпише понуђено поравнање и шаље неопходну документацију уз 

потписано поравнање Министарству надлежном за послове пољопривреде и 

- обавља друге послове у вези са реализацијом набројаних задатака. 

 

Члан 6. 

Комисија ради и одлучује на седницама, лицитацији и на отварању понуда. 

Седницу сазива председник Комисије, а у случају његове одсутности,  заменик председника. 

Позив за седницу са предлогом дневног реда доставља се члановима Комисије, по правилу у писаном 

облику, а само у хитним случајевима седнице се заказују телефонским путем. 

Уз позив се достављају прилози уз предложене тачке дневног реда.  

Изузетно, прилози се могу доставити члановима Комисије најкасније пре почетка седнице. 

 

Члан 7. 

Комисија може пуноважно да ради ако седници присуствује већина чланова Комисије. 

Комисија одлучује већином од укупног броја присутних чланова. 

 

Члан 8. 

Комисија у свом раду доноси правила поступка лицитације, правила поступка отварања писаних понуда и 

закључке. 

Члан 9. 

О раду Комисије води се записник.  

Записник садржи датум и место одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова Комисије, дневни 

ред, кратак ток седнице,  донете закључке, донета правила лицитације и  усвојене предлоге одлука које 

доноси Председник општине. 

Садржина записника о лицитацији утврђује се правилима поступка лицитације. 

 

Члан 10. 

Записник са седнице усваја се, по правилу,  на првој наредној седници. 

Записник потписују председник и секретар Комисије. 

О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. 

 

Члан 11. 

Комисија заводи и чува предмете из  своје надлежности у складу са законом и општим актима Општинске 

управе. 

Члан 12. 

Општинска управа обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ при обављању послова из 

надлежности Комисије, у складу са Одлуком о организацији Општинске управе. 

 

Члан 13. 

Председник Комисије је овлашћен да о раду Комисије упознаје јавност  давањем  саопштења средствима 

јавног информисања.  

Члан 14. 

Питања  која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником, могу се уредити закључком 

Комисије, у складу са одредбама овог пословника. 

 

Члан 15. 

Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи Пословник Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 1/2019). 
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Члан 16. 

Овај пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, 

 коришћење и продају пољопривредног земљишта 

 у државној својини на територији општине Жабаљ 

 

Број: 320-56/2019-I ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Милован Мирков с.р. 

 
 

На основу члана 8. Пословника Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, 

коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ број: 320-56/2019-I 

од 18.04.2019. године, Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и 

продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жабаљ (у даљем тексту: 

Комисија), на својој 1. седници одржаној 18.04.2019. године доноси 

 

ПРАВИЛА ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилима се уређује  поступак  лицитације за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини Жабаљ (у даљем тексту: пољопривредно земљиште). 

 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овим правилима имају следећа значења: 

 

1) Лицитација је метод давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ 

јавним надметањем учесника по основу цене. 

 

2) Предмет лицитације  су комплекси пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Жабаљ тачно назначени у  огласу за јавну лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини расписаном од стране Председника општине Жабаљ (у даљем тексту: јавни оглас). 

3) Организатор лицитације је Комисија образована решењем Скупштине општине Жабаљ, чији задатак  је 

прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење поступка јавне лицитације, вођење записника и 

сачињавање предлога Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,  те 

подношење истог Председнику општине. 

 

4) Водитељ лицитације је лице које води ток лицитације. Водитељ лицитације је председник Комисије. 

 

5) Место одржавања лицитације је велика сала Скупштине општине Жабаљ, Николе Тесле 45 у Жабљу. 

 

6) Учесник лицитације је физичко или правно лице које је у року назначеном у јавном огласу поднело 

пријаву са документацијом за пријављивање на јавно надметање и које се регистровало за учешће на 

лицитацији. 

 

7) Победник лицитације је учесник који је понудио највишу цену. 
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8) Депозит је новчани износ који уплаћује заинтересовано физичко или правно лице на рачун Општина 

Жабаљ – посебан депозит лицитација - Жабаљ број 840-716804-12  ради обезбеђења учешћа на лицитацији. 

 

9) Стандард повећања  или лицитациони корак је  износ за који се може повећати почетна цена предмета 

лицитације, као и износ сваког наредног повећања цене у току лицитације. Лицитациони корак износи 

1.000,00 динара по хектару. 

Члан 3.  

Лицитација је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица. 

 

II   ТОК ЛИЦИТАЦИЈЕ 

а.) Регистрација учесника лицитације 

 

Члан 4. 

Пре почетка лицитације врши се регистрација учесника лицитације. Поступак регистрације учесника  

лицитације обавља Комисија.  

 

Један сат пре почетка одржавања лицитације, Комисија започиње регистрацију учесника  лицитације на 

месту одржавања лицитације. Регистрација учесника завршава се 5 минута пре почетка  лицитације за сваки 

комплекс који се лицитира. 

Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из пријаве на оглас на 

увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. 

 

Поступак регистрације учесника обухвата: 

1. проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог овлашћеног представника, 

2. издавање нумерисане  лицитацијске картице и 

3. потписивање подносиоца пријаве или пуномоћника на листи учесника. 

 

Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа 

Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник 

може заступати само једног понуђача на јавном надметању. 

Понуђач не може истовремено бити и овлашћени представник другог понуђача на истом јавном 

надметању. 

 

Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се 

сматра да је одустао од јавног надметања. 

 

Сматра се да су испуњени услови за спровођење лицитације ако је најмање једно лице стекло статус 

учесника лицитације и ако оно, односно његов овлашћени представник, присуствује лицитацији. 

 

У случају да нису испуњени услови из претходног става, Комисија проглашава лицитацију неуспелом. 

 

Члан 5. 

Учесник лицитације се може надметати за више предмета лицитације, под условом да је за сваки поднео 

посебну пријаву са документацијом за пријављивање на оглас. 

 

б.) Отварање лицитације 

 

Члан 6. 

У време које је огласом одређено као време почетка  лицитације, водитељ лицитације отвара лицитацију и 

објашњава даљи ток поступка.  

 

По завршеној регистрацији учесника за одређени предмет лицитације, водитељ позива учеснике за тај 

предмет лицитације да приступе на места предвиђена за учеснике лицитације. 
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Члан 7. 

Ако није испуњен услов за одржавање лицитације за одређени предмет лицитације, водитељ лицитације,   

лицитацију за тај предмет проглашава неуспелом. 

 

в.) Поступак лицитирања 

 

Члан 8. 

Након позива учесницима да заузму места предвиђена за учеснике лицитације, водитељ лицитације за сваки 

предмет лицитације саопштава: катастарску општину, шифру јавног надметања, површину земљишног 

комплекса и почетну цену, констатује присутне учеснике лицитације саопштавањем бројева њихових 

лицитацијских картица и позива све учеснике лицитације  да истакну понуде. 

 

Члан 9. 

Истицање понуде се врши подизањем лицитацијске картице и јасним оглашавањем понуђене цене 

уважавајући стандард повећања цене. 

Члан 10. 

Ако се на позив водитеља лицитације на надметање одазове само један учесник, водитељ лицитације 

констатује његову присутност и позива га да истакне понуду.  

 

Уколико учесник из претходног става  не истакне нову понуду, постигнутом ценом на лицитацији сматра се 

почетна цена. 

Ако лице из става 1. овог члана не прихвати почетну цену лицитација за предметну шифру јавног надметања 

се проглашава неуспелом. 

Члан 11. 

Када неко од учесника лицитације истакне нову понуду, водитељ лицитације објављује број  лицитацијске 

картице и понуђену цену. Утврђивање нове цене применом стандарда повећања наставља се све док 

учесници истичу нове понуде. 

 

Члан 12. 

Уколико нико од учесника ни након другог позива водитеља лицитације да истакну понуде не истакне нову 

понуду, водитељ лицитације понавља понуђену цену и изговара ''трећи пут'', након чега проглашава 

победника лицитације и саопштава постигнуту цену. 

 

Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале 

докумената из пријаве на оглас Комисији за спровођење поступка јавног надметања. 

 

г) Допуна депозита 

 

Члан 13. 

Уколико понуђена цена закупа по хектару прелази двоструки износ почетне цене закупа по хектару, 

водитељ лицитације одређује паузу и позива све понуђаче који настављају даље да се надмећу да 

допуне депозит до 50% цене закупа, која је понуђена за целокупно земљиште, које је предмет одређене 

јединице јавног надметања, после чега се јавно надметање наставља. 

 

Уколико понуђач, односно понуђачи у даљем току поступка лицитације понуде износ већи од 

троструког, четвороструког итд. износа почетне цене закупа из јавног огласа поступиће се у складу са 

одредбама из става 1. овог члана. 

 

Допуна депозита се врши на благајни Општинске управе Жабаљ уплатом готовине.  

 

Допуна депозита се може извршити из уплаћеног неискоришћеног депозита за јавна надметања која су 

завршена, односно из уплаћеног депозита за јавна надметања  која следе, под условом да учесник лицитације 

да писмену изјаву о сагласности. 
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Након уплате допуне депозита, Комисија на основу финансијске документације констатује која су лица 

допунила депозит, а водитељ лицитације прекида паузу и позива учеснике који су допунили депозит да  

приступе на места предвиђена за учеснике лицитације и позива их да истакну нове понуде. 

Уколико само један учесник лицитације допуни депозит, водитељ лицитације тог учесника проглашава за 

победника лицитације. 

 

Ако ни један од учесника лицитације не допуни депозит, водитељ лицитације проглашава да је најповољнији 

понуђач одустао од своје понуде и за најповољнијег понуђача проглашава лице које је понудило другу 

највишу цену. 

д.) Записник о току лицитације 

 

Члан 14. 

О току лицитације, Комисија води записник који садржи податке о: почетку одржавања лицитације, 

присутним члановима Комисије, присутним понуђачима, односно представницима понуђача, благовременим 

и потпуним пријавама, излицитираним ценама свих понуђача, евентуалним примедбама понуђача односно 

представника понуђача које се односе на поступак јавне лицитације и о времену завршетка лицитације, као и 

потписе председника, заменика председника и чланова Комисије, потписе присутних понуђача, односно 

представника понуђача и податке и потписе коме је записник уручен. 

 

ђ.) Одржавање реда у току лицитације 

 

Члан 15. 

За ометање тока надметања водитељ јавно опомиње учесника и изриче му меру опомене. У случају да исто 

лице поново омета надметање, водитељ му изриче другу опомену и упозорење да је следећа мера удаљење. 

У случају да исто лице поново омета ток надметања, водитељ му изриче меру удаљења. Учесник коме је 

изречена мера удаљења губи право на повраћај депозита. 

  

Сматра се да учесник омета ток надметања уколико: 

- непрописно истиче понуду, без подизања лицитацијске картице и непоштовања стандарда или 

- омета друге учеснике надметања, рад водитеља лицитације или Комисије. 

 

Мере из става 1. овог члана могу се изрицати и другим присутним лицима која својим понашањем ометају 

току лицитације. 

е.) Приговор на ток лицитације 

 

Члан 16. 

Учесници лицитације који нису задовољни спровођењем поступка лицитације могу, у току лицитације, 

изнети приговор Комисији. Приговор не одлаже спровођење лицитације, а његову основаност оцењује 

Комисија, непосредно по изношењу приговора.  

 

Одлука Комисије је коначна. 

ж.) Повраћај депозита 

 

Члан 17. 

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити по окончању поступка јавне 

лицитације за све комплексе пољопривредног земљишта  који су јавним огласом предвиђени за одређени дан 

или наредног радног дана ако је уплата извршена безготовински. Најповољнијем понуђачу депозит ће се 

урачунати у цену закупа. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде губи право на 

повраћај депозита. 

з.) Одустајење најповољнијег понуђача након 

 спроведеног поступка јавног надметања 

 

Члан 18. 

Ако након завршене лицитације, односно давања предлога председнику општине Жабаљ за доношење 

одлуке за избор најповољнијег понуђача, најповољнији понуђач писмено одустане од своје понуде или у 
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року и по одређеном поступку не плати износ закупнине понавља се поступак јавног оглашавања за тај број 

јавног надметања. 

 

У случају да  је донета Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 

најповољнијег понуђача, који је одустао од своје понуде, потребно је ту одлуку огласити неважећом пре 

поступка поновног јавног оглашавања тог броја јавног надметања. 

 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

За предмете лицитације чија је лицитација неуспела, Комисија ће предложити Председнику општине 

расписивање новог јавног огласа.  

Члан 20. 

Ова правила ступају на снагу даном доношења и примењиваће се до истека мандата Комисије. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног земљишта  

у државној својини у општини Жабаљ 

 

Број: 320-57/2019-I ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 Милован Мирков с.р. 

 

 

 

На основу члана 5. став 1. тачка 1. алинеја 2. Решење о образовању комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Жабаљ за 2019. и 2020. годину од 25.03.2019. године („Службени лист општине Жабаљ“ број 

7/2019) , број: 02-34/2019-I, Пословника Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 

закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ и тачке 4. у 

вези са тачком 3. Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, број: 320-6-

70/2019-I|V од 13.03.2019. године , Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, 

коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ (у даљем тексту: 

Комисија), дана 18.04.2019. године, на својој 1. седници, доноси 
 

 

Обавештење о оглашавању неважећом 

Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 

 број: 320-6-70/2019-I|V од 13.03.2019. године 

 
1. Бранислав Стојшин, Светог Николе 31, 21230 Жабаљ, мат. број: 0906977800152, број Јавног 

надметања: 527, укупне површине од 1,3439 ha  пољопривредно земљиште у државној својини, , које 

се налази у КО ЖАБАЉ; 

2. Бранислав Стојшин је дана 21.03.2019. године на писарницу општинске управе Жабаљ доставио 

изјаву о одустанку од предметне Одлуке о давању у закуп; 

3. Јавно надметање број 527 биће предмет поновљеног поступка јавног оглашавања; 
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4. Обавештење објавити на огласној табли Општинске управе Жабаљ и „Службеном листу општине 

Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп, коришћење и продају 

пољопривредног земљишта у државној својини 

у општини Жабаљ 

Број: 320-58/2019-I 

Дана: 18.04.2019. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 Милован Мирков с.р. 
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