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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:14 Жабаљ, 04.06.2019. године Година 46 Цена овог броја 60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 9. Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени лист општине Жабаљ", број 

7/2019), Општинско вће општине Жабаљ на својој 139. седници одржаној дана 04.06.2019. године  

доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ  

 

Члан 1.  

Овим решењем одређују се јавна паркиралишта на територији општине Жабаљ на којима ће се 

вршити наплата услуге коришћења паркиралишта, време коришћења, временски период и 

дозвољено време паркирања, начин и услови коришћења јавних паркиралишта. 

 

Члан 2.  

На територији општине Жабаљ  утврђује се  једна зона режима општих паркилалишта -  ПАРКИНГ 

ЗОНА  .  

   

Паркинг зони  припадају улице насељеног места Жабаљ улица Николе Тесле од угла са Светозара 

Марковића до угла са ул.Светозара Милетића, са обе стране улице; улица Светог Николе од бр.39а   

до бр. 34 и улица Светозара Милетића испред броја 33 и 34 

 

Члан 3.  

Наплата услуге коришћења општих паркиралиштима, у зони режима, из тачке II овог решења врши 

се радним даном у периоду од 07 h до 15 h  

У Пракинг зони  наплата паркирања се врши наплатом услуге коришћења паркиралишта по 

започетом сату или у дневном трајању, плаћањем сатне, вишесатне, дневне,  месечне, 

полугодишње и годишње карате за паркирање. 

паркинг карте.  

Корисник плаћа услугу коришћења општег паркиралишта унапред куповином паркинг карте или 

електронским путем. 

Време трајања паркинга није ограничено.   

Члан 4.  

Паркинг места за особе са инвалидитетом, без накнаде,  могу да користе лица којима су оштећени 

екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, 

квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која имају 
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оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до  

IV групе инвалидности, лица на дијализи, лица која су власници или корисници возила која имају 

уграђене ручне команде, лица која имају права на пратиоце, туђу негу и помоћ, а којима је ово 

право утврђено решењем надлежног органа. 

На основу захтева странке Одељење за општу управу и друштвене делатности издаје решење о 

испуњености услова из става 1. овог члана. 

Уз захтев за издавање решења о испуњености услова из става 1. овог члана подноси се: 

1) фотокопија личне карте, 

2) фотокопија саобраћајне дозволе са идентичном адресом власника возила са адресом из 

личне карте, 

3) фотокопија решења о степену инвалидитета издатог од стране надлежног органа, 

4) фотокопија личне карте старатеља особа са инвалидитетом (уколико је одређен старатељ), 

5) фотокопија доказа о старатељству особа са инвалидитетом. 

 

Одељење за општу управу и друштвене делатности издаје решење року од 15 дана од дана 

подношења уредног захтева. 

Жалба на решење се изјављује Општинском већу. 

Инвалидним лицима ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ издаје налепницу-знак за означавање возила, 

на основу решења Одељење за општу управу и друштвене делатности. 

 

Члан 5.  

Саобраћајно-техничком документацијом, на јавним паркиралиштима одређују се паркинг места за 

возила инвалидних лица. 

Члан 6.  

Под резервацијом паркинг места подразумева се коришћење одређеног, посебно обележеног или 

уређеног паркинг места  на јавном паркиралишту. 

Резервацију паркинг места на јавном паркиралишту могу извршити, на основу поднетог захтева, 

правна лица и предузетници. 

Захтев се подноси одељењу Општинске управе надлежном за послове саобраћаја (у даљем текст: 

Одељење) и треба да садржи: предлог локације за резервисана паркинг места, број места за 

резервацију, временски период за које се тражи резервација. 

Уз захтев се подноси: фотокопија решења о упису у одговарајући регистар, власнички лист или 

уговор о закупу пословног простора (уколико је правно лице или предузетник закупац пословног 

простора), као и доказ о уплати административних такси за подношење захтева и доношење 

решења за коришћење резервисаног паркинг места. 

Одељење издаје решење у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева. 

Уколико је захтев позитивно решен, Одељење о томе обавештава ЈКП „Водовод општине Жабаљ“, 

који подносиоцу захтева доставља предрачун за плаћање  накнаде за коришћење резервисаног 

паркинг места. Након извршене уплате од стране подносиоца захтева, Одељење истом доставља 

решење, након чега је подносилац захтева у обавези да у ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ преузме 

налепницу за коришћење резервисаног паркинг места.  

Резервација паркинг места издаје се најдуже на период до једне године. 

Решење за обележавање резервисаног паркинг места, доставља се ЈКП „Водовод општине Жабаљ“. 

По пријему решења ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ обележава резервисано паркинг место за 

правно лице или предузетника у року од 15 дана, у зависности од временских услова. 

Коришћење зонираних резервисаних паркинг места може се одобрити у времену од 07 h до 15 h 

или у времену од 00 h до 24 h. Зонирана резервисана паркинг места су посебно обележена 

саобраћајном сигнализацијом.  
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Члан 7.  

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Жабаљ". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-52/2019-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017- др. закон), Уредбе о критеријумима 

за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017- др. закон),  на предлог 

Општинске управе општине број 02- 56/2019- III oд 03.06.2019. године,  Општинске веће на 139.  

седници, дана  04.06.2019. године,  доноси  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

 О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини 

општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 

бр. 18/2018-пречишћен текст, 29/2018, 5/2019, 6/2019, 10/2019)  члан 3. Табела 3. Запослени у 

општинској управи мења се и гласи: 

'' 

 

3.ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

3.1.службеници – извршиоци број радних места број службеника 

самостални саветник 11 12 

саветник 16 13 

млађи саветник 19 19 

сарадник 4 4 

млађи сарадник 4 4 

виши референт 8 9 

референт 3 3 

млађи референт 1 1 

укупно: 66 радних места 65 службеника 

 

3.2. намештеници Број радних места Број намештеника 

прва врста радних места 1 1 

друга врста радних места 0 0 

трећа врста радних места 0 0 

четврта врста радних места 6 7 

пета врста радних места 2 5 
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укупно: 8 радних места 13 намештеника 

укупно 3.1.+ 3.2. 74 78 

 

 

Члан 2. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини општине 

и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018-

пречишћен текст, 29/2018, 5/2019, 6/2019, 10/2019)  члан 25. у делу под називом 5.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ под редним бројем 4. МАТИЧАР МАТИЧНОГ 

ПОДРУЧЈА ЖАБАЉ у делу под називом ''звање'', речи ''млађи сарадник'' замењује се са речима ''млађи 

саветник''. 

''Опис посла'' мења се и гласи: ''Опис посла: води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и књиге 

држављана и врши закључење бракова; води скраћени деловодник; води одговарајуће регистре за матичне 

књиге; издаје изводе из матичних књига за употребу у земљи и иностранству, уверења о чињеницама 

уписаним у матичне књиге и уверења о држављанству; води евиденцију о издатим изводима из матичних 

књига; уноси податаке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење 

података и чување другог примерка матичних књига; спроводи промене у матичним књигама и шаље 

извештаје о томе надлежним органима; врши промену презимена након развода брака, сатавља 

смртовнице и доставља их суду; доставља извештаје надлежним државним органима чува изворник 

матичне књиге; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве и обавља и друге 

послове у вези са рођењем, закључењем брака и смрти; по потреби води послове ажирирања дела 

јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка, прати законске прописе, води евиденцију и 

израђује извештаје о извшреним пословима; прима странке и пружа стручну помоћ у вези са матичарском 

делатношћу; сарађује са другим матичарима, државним органима, предузећима, установама и другим 

органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу шефа Групе и руководиоца Одељења. 

 

''Услови'' мењају се и гласе: Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

Члан 3. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини 

општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 

бр. 18/2018-пречишћен текст, 29/2018, 5/2019, 6/2019, 10/2019)  члан 25. у делу под називом 5.1.6. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ под ред. бројем 46. ЛИКВИДАТОР у делу под називом 

''Звање'' реч: ''сарадник'' замењује се речима ''млађи саветник'' 

''Услови'' мењају се и гласе: ''Услови: стечено високо образовање из научне области економске 

науке или менаџмент и бизнис на основним  студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, специјалистичким  академским студијама, специјалистичким струковним 

студијима, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијима на факултету; положен државни  стручни испит за рад у органима 

државне управе; завршен приправнички стаж; познавање рада на рачунару; (MS Office пакет и 

интернет).'' 
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Члан 4.  

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини 

општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 

бр. 18/2018-пречишћен текст, 29/2018, 5/2019, 6/2019, 10/2019)  члан 25. у делу под називом 5.1.8. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ под ред. бројем 66. ШЕФ ГРУПЕ ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ – СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ у делу под називом ''Звање'' реч: ''саветник'' 

замењује се речима ''млађи саветник'', а у тексту под називом: ''Услови'' речи ''најмање три године 

радног искуства у струци'' замењује се речима ''завршен приправнички стаж''. 

 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Жабаљ. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-57/2019-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

 

На оснво члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016 и 103/2017), члана 6. став 2. Уредбе о условима прибављања 

и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања и искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда ((„Сл. гласник РС“ број 16/2018) и  члана 66. тачка 24, 

а у вези члана 14. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 4/2019), 

Општинско веће на својој 138 седници одржаној дана 27.05.2019. године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

У  члану 7. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног 

простора у јавној својини општине Жабаљ („ Службени лист општине Жабаљ 11/2018)  разрешава 

се члан Смиљана Исаковски, а за члана се именује Душко Михелц 

 

2.  

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 46-  107   /2019- II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),  члана  6. и 12. став 1. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 

16/2018), члана 15. став 1. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 4/2019) 

и Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Жабаљ 

(„Службени  лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018-пречишћен текст и 28/2018), Општинско веће 

Општине Жабаљ на својој 138. седници одржаној 27.05.2019. године, доноси 

 

Одлукu  o спровођењу поступка давања у закуп јавним надметањем пословног објекта у 

јавној својини општине Жабаљ 

 

1. 

Покреће се поступак давања у закуп  пословног простора који се налази на катастарској парцели 

919 к.о. Ђурђево, у Ђурђеву, улица Краља Петра I бб , површине од 24,28 m2 (објекат се налази 

у оквиру пијачног простора), методом јавног надметања у отвореном поступку (лицитацијом), 

ради обављања делатности у функцији пословања  (комерцијалне делатности, услуге, туризам  и 

угоститељство). 

              2. 

Пословни простор даје се у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година. 

 

     3. 

Почетни износ закупнине пословног простора из тачке 1. ове одлуке износи 350 динара/m2,  

утврђен на основу члана 2 и 3. Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној 

својини општине Жабаљ и износи   8.498,00  динара, за период од месец дана. 

 

       4. 

Поступак закупа наведене непокретности спровешће Комисија за спровођење поступка давања у 

закуп пословног простора у јавној својини општине Жабаљ. 

 

5. 

У складу са чланом 15. став 4. Статута, лице овлашћено за закључење уговора о закупу пословног 

простора из члана 1. ове одлуке је Председник општине. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

Број: 46-106/2019-II                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

            Чедомир Божић с.р. 
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На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ( „Сл. гласник РС“ бр. 16/16) и  

члана 24. став 1.  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/2017) Општинско веће на својој 89. 

седници одржаној дана 04.06.2019. године години доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ У 2019. ГОДИНИ 

 

1.  

Средстава у области јавног информисања  општине Жабаљ у 2019. години по јавном позиву за 

доделу средстава из буџета општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес  у 

области јавног информисања за 2019. годину дел. број 401- 57/2019-II, а на основу предлога Одлуке 

о расподели средстава у области јавног информисања  општине Жабаљ у 2019. години Конкурсне 

комисије дел. број 401-57/2019-II од 28.05.2019. године у укупном износу од 8.000.000,00 

распоређују се за реализацију следећих пројеката/програма:  

 

   Одобрена 

средства 

1. ''Делта телевизија'' ДОО Нови Сад   „Жабаљ данас“ 1.000.000,00 

 

2 ''Новосадска ТВ'' ДОО Нови Сад  „Жабаљске новости “ 1.000.000,00 

 

3 ''Инвитем'' ДОО – Радио Југовић Каћ, 

Каћ   

„Ритам туризма општине 

Жабаљ“ 

2.036.000,00 

4 ''Наш радио'' – Центар за тренинг и 

едукацију.  

„Ово је наша општина 

Жабаљ“ 

2.800.000,00 

5 П.Р. ''Проглас'', Београд –   „Водич кроз дијабетес“   200.000,00 

6 ''ДВП Продукција'', Нови Сад  „Остваривање јавног 

инстереса на територији 

општине Жабаљ“   

464.000,00 

7. ''ТВ Бечеј ВТВ'' ДОО Суботица   „Жабаљски стубови“   500.000,00 

   8.000.000,00 

 

2.  

Ово решење је коначно. 

3. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“  без образложења и на web страници 

www.zabalj.rs. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-20/2018-II  

 

Председавајући Општинског већа 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 
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САДРЖАЈ 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

Службени лист излази најмање једному три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 60  

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

1. Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији општине Жабаљ 1 

2. Правилник о измени Правилника о организацији  и систематизацији радних места у 

Општинској управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине 

Жабаљ 
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3. Решење о измени решења о образовању и именовању Комисије за спровођее поступка  

давања у закуп пословног  простора у јавној својини  општине Жабаљ 

5 

4. Одлука о спровођењу  поступка  двања у закуп јавним надметањем пословног објекта у 
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5. Решење о расподели средстава у области јавног информисања општине Жабаљ у 2019. 
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