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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 14

Жабаљ, 05.06.2017.

Година 46

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу решења Основног суда у Новом Сау П 2219/17 од 11.05.2017. године Општинско веће на својој
49. седници 05.06.2017. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Обуставља се Јавни оглас за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
општине Жабаљ путем јавног надметања посл. број 46-33/2017- II од 18.05.2017. године који је објављен у
„Службеном листу општине Жабаљ број 13 /2017 од 20.05.2017, а чије је предмет отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини општине Жабаљ путем јавног надметања je - катастарска парцела број 2309 к.о.
Жабаљ, површине 776m², Улица Земунска.
Отказује се јавно надметање које је заказано за
Општине Жабаљ.

22.05.2017. године у 10.00. часова у скупштинској сали

Налаже се Служби за финансије да без одлагања изврши повраћај гарантног износа учесницима који су
евентуалнио положили гарантовани износ у поступку јавног надметања.
Закључак објавити у „Службеном листу општине Жабаљ „ без одлагања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 463-1/2017- II
Председник општине
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 111/09,
92/2011 и 93/2012) и члана 4. и 17. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 7/2011 и 23/12) Општинско веће општине Жабаљ на
49. Седници, одржаној дана 05.06.2017.године, доноси
Закључак о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на територији
општине Жабаљ
Члан 1.
У циљу остваривања права и дужности заштите и спасавања општина Жабаљ има обавезу да организује и
плански дефинише расположиве људске и материјалне ресурсе субјеката система заштите и спасавања на
својој територији, а у циљу заштите људи, материјалних и других добара у ванредним ситуацијама.
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Члан 2.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају
опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама на територији општине
Жабаљ су:
Редни
број

Назив правног лица

Седиште

Улица и број

Делатност

Дом здравља Жабаљ

Жабаљ

Николе Тесле 66

ЈКП „Водовод“

Жабаљ

Светог Николе 7

ОО Црвени крст Жабаљ

Жабаљ

Николе Тесле 35

Центар за соц. рад Жабаљ и
Тител „Солидарност“

Жабаљ

Николе Тесле 34

4.

5.

ЈКП „Чистоћа“

Жабаљ

Светог Николе 7

6.

ЈКП „Услуге и одржавање“

Жабаљ
Жабаљ

7.
8.
9.

Ветеринарска станица
„Вета“
АД „Саобраћај“
ВДП „Шајкашка“
Дом за душевно оболела
лица „Чуруг“

Трг Светог Саве
бб
Светог Николе 28

Здравственопревентивна
заштита
Снабдевање
водом
Хуманитарна
активност
Комплетна
социјална заштита
Комунална
делатност и
послови
пољочуварске
служе
Услуге уређења у
одржавања
околине
Ветеринарске
услуге
Превоз путника
Водопривреда
Социјална
заштита

1.

2.
3.

10.

Жабаљ
Нови Сад
Чуруг

Светог Николе 36
Београдски кеј 7
Краља Петра
Првог 1

Члан 3.
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају
опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом
делатношћу и расположивим људским и материјалним капацитетима и Плановима заштите и спасавања
општине Жабаљ.
Члан 4.
Накнада трошкова за спровођење припрема утврђених мера, задатака и ангажовања у активностима заштите
и спасавања прецизираће се склапањем уговора у складу са законом.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог Закључка престаје да важи Закључак о одређивању оспособљених правних лица од
значаја за заштиту и спасавање у општини Жабаљ (“Сл.лист општине Жабаљ“ бр.18/2013).
Члан 6.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 82 -9 /2017-II
Председник општине
Чедомор Божић с.р.
На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/11 и
8/12), члана 3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 10/11 и 23/12) и тачке 4. Решења о образовању буџетског фонда за
ванредне ситуације и заштиту од пожара општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 6/12),
Општинско веће општине Жабаљ на 49. седници, дана 05.06.2017. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
1.
Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за ванредне
ситуације и противпожарну заштиту (у даљем тексту: Буџетски Фонд) за финансирање система заштите и
спасавања.
2.
Средства буџета општине Жабаљ распоређена за финансирање активности из области система
заштите и спасавања у укупном износу од 1.500.000,00 динара користиће се за намене утврђене чланом 131.
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/09, 92/11 и 93/2012),
чланом 49. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/09 и 20/2015) и
чланом 20. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Жабаљ
(''Службени лист општине Жабаљ'' бр. 10/11 и 23/12) на следећи начин:
Услуге по уговору
1. Трошкови ангажовања оспособљених правних лица за
извршавање задатака заштите и спасавања
1.1 Услуге здравствено – превентивне заштите (Дом здравља
Жабаљ)
1.2 Услуге снабдевања водом (ЈКП Водовод Жабаљ)
1.3 Услуге пружања хуманитарне помоћи (ОО Црвени крст
Жабаљ)
1.4 Услуге социјалне заштите (Центар за социјални рад Жабаљ и
Тител Солидарност)
1.5 Услуге одвожења отпада (ЈКП Чистоћа Жабаљ)
1.6 Услуге уређења у одржавања околине (ЈКП „Услуге и
одржавање“)
1.7 Ветеринарске услуге (Ветеринарска станица Вета Жабаљ)
1.8 Услуге превоза путника (а.д Саобраћај Жабаљ)
1.9 Услуге социјалне заштите (Дом за душевна оболела лица
Чуруг)

220.000,00 динара
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Услуге по уговору
50.000,00 динара
2. Обука чланова штаба за ванредне ситуације, јединица
цивилне заштите опште намене, повереника и заменика
повереника.
2.1 Услуге обуке од стране регистрованих правних лица

50.000,00

Услуге по уговору
3. Санирање штета насталих природном и другом незгодом.
200.000,00 динара
3.1 Санирање насталих штета природном незгодом на путевима
3.2 Санирање насталих штета природном незгодом на комуналним
објектима

100.000,00
100.000,00

4. Дотације Општинском ватрогасном савезу општине
Жабаљ.
4.1 Извршавање задатака заштите од пожара у периоду жетвених
радова и бербе у 2017. години.

600.000,00

5. Одржавање система за узбуњивање на терирторији општине
Жабаљ.
5.1 Поправка сирене у Жабљу, која се налази у улици Светог
Николе 137.

50.000,00

6. Ангажовање извршилаца за деловање на градоносне
облаке – стрелаца на лансерним станицамана територији
општине Жабаљ и финансирање одређене количине горива
ангажованим извршиоцима.
6.1 Ангажовање противградних стрелаца
6.2 Финансирање горива

600.000,00 динара

50.000,00 динара

380.000,00 динара
330.000,00
50.000,00

3.
Поред средстава планираних у буџету општине Жабаљ, средства за финансирање система заштите и
спасавања обезбедиће се и конкурисањем за средства Буџетског фонда за ванредне ситуације Републике
Србије уколико у току године буде расписан конкурс.
4.
Неутрошена средства Буџетског фонда пренеће се за наредну годину.
5.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401 -310 /2017 - II

05.06.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 14

страна 5
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Божић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07),
члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012)
Председник општине Жабаљ доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА
ЖИВОТА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
1.
Образује се Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова живота набавком грађевинског
материјала.
2.
У Комсисију се именују:
1. Милица Виславски, председник Комисије
Ивица Саламун, заменик Председника
2. Дгагољуб Станчић, члан
Милорад Војчић, заменик члана
3. Влајко Глигорић, члан
Урош Радановић, заменик члана
4. Петар Самоловац, члан
Јасна Шокица, заменик члана
5. Петар Симић, члан
Јелена Вујков, заменик члана
За секретара Комисије именује се Љиљана Узелац.
3.
Комисија се обавезује да изврши задатке из члана 5. Уговора о сарадњи закљученог између Комесеријата за
избеглице и миграције Републике Србије и општине Жабаљ дана 20.04.2017. године (пословни број 404102/2017-IV).
4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-102 /2017 – IV
Дана: 24.04.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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Чедомир Божић с.р.
На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012) Председник општине, дана 12.05.2017. 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 421-1/17 од
10.05.2017. године.

2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 023-35 /2017 - IV
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

ИСПРАВКЕ
На основу члана 6. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Жабаљ“ („Службени лист
општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06, 23/12 и 15/14), дана 22.05.2017. године, даје се следећа
ИСПРАВКА
1.
У Решењу о именовању члана Надзорног одбора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 13/2017), дошло је до техничке грешке те се у наслову и у тачки 1. диспозитива уместо речи
„члана“ ставља реч „председника“.
2.
Ову исправку објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“.
Број: 06-55/17-I

Из Скупштинске службе

На основу члана 6. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Жабаљ“ („Службени лист
општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06, 23/12 и 15/14), дана 22.05.2017. године, даје се следећа
ИСПРАВКА
1.
У Решењу о разрешењу члана Надзорног одбора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 13/2017), дошло је до техничке грешке те се у наслову и у тачки 1. диспозитива уместо речи
„члана“ ставља реч „председника“.
2.
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Ову исправку објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“.
Број: 06-55/17-I

Из Скупштинске службе
САДРЖАЈ

р.б.

Назив акта

1.

Закључак о обустављању Јавног огласа за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини општине Жабаљ путем јавног надметања
Закључак о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на територији
општине Жабаљ
Програм коришћења средстава буџетског фонда за ванредне ситуације и заштиту од пожара за 2017. годину

стр.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2.
3.

1
1
3

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
4.
5.

Решење о образовању Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова живота набавком
грађевинског материјала
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ

5
5

ИСПРАВКЕ
6.

Исправка Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ
Исправка Решења о разрешењу члана Надзорног одбора ЈУ „Спортски објекти“ 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: 021/210 22 68
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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