
 30.06.2018.               Службени лист општине Жабаљ                 број 15                    страна 1 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 15 Жабаљ, 30.06.2018. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ - 

- КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА АКТА 

 

 

На основу члана 49. Статута општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,  8/2012 

и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта утврдила је пречишћени текст Одлуке о 

регресирању трошкова боравка и ужине деце.  

Пречишћени текст Одлуке о регресирању трошкова боравка и ужине деце садржи:  

 

1. Одлуку о регресирању трошкова боравка и ужине деце („Службени лист Општине Жабаљ“ број  

5/2005), 

2. Одлуку  о изменама и допунама Одлуке о  регресирању трошкова боравка и ужине деце („Службени 

лист општине Жабаљ“ број 8/2012) и 

3. Одлуку  о изменама и допунама Одлуке  о регресирању трошкова боравка и ужине деце („Службени 

лист општине Жабаљ“ број 3/2013). 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за статутарна питања и нормативна акта 

 

 

Број: 451-19/2018-I 

Дана: 28.06.2018.   године 

         Ж а б а љ  

 

Председник 

Комисијe за статутарна питања и нормативна акта  

дипломирани   правник  Марија Малиновић с.р. 

 

 

 

ОДЛУКA 

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА И УЖИНЕ ДЕЦЕ 

 

(пречишћен текст) 

 

        Члан 1. 

Овом одлуком уређују се права, услови и начин регресирања трошкова боравка и ужине деце  у 

Предшколској установи ''Детињство'' Жабаљ и основним школама ( у даљем тексту: установа ) на 

територији општине Жабаљ. 
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Члан 2. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине утврђује се зависно од материјалног положаја 

породице и као мера популационе политике независно од материјалног положаја породице. 

 

Члан 3. 

Корисник права на регресирање трошкова боравка и ужине је родитељ, усвојилац детета, старалац 

детета или хранитељ за дете на смештају у хранитељској породици (у даљем тексту: корисник). 

Права утврђена овом одлуком корисник остварује у установи чије услуге дете користи.  

 

Члан 4. 

Трошкови боравка и ужине регресирају се у висини 100 % учешћа корисника у цени услуге по 

детету. 

Члан 5. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине деце обухвата: 

1. регресирање трошкова целодневног боравка, 

2. регресирање трошкова полудневног боравка и 

3. регресирање ужине. 

Члан 6. 

Право на регресирање трошкова целодневног боравка имају деца која испуњавају један од услова: 

1. да су из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ на основу Закона о 

социјалној заштити, 

2. да су без родитељског старања, ако нису остварила право из члана 23. Закона о финан 

3. да су деца са сметњама у развоју, ако нису остварила право из члана 24. Закона о финансијској 

подршци породици са децом сијској подршци породици са децом, 

4. да су треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце. 

 

Члан 7. 

Право на регресирање трошкова полудневног боравка имају деца која испуњавају један од услова: 

1.  да су из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ на основу Закона о социјалној 

заштити, 

2. да су без родитељског старања, ако нису остварила право из члана 23. Закона о финансијској 

подршци породици са децом, 

3. да су деца са сметњама у развоју, ако нису остварила право из члана 24. Закона о финансијској 

подршци породици са децом, 

4. да су избеглице и да су треће и свако наредно дете из избегличке породице са троје и више деце, 

5. да су треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце, 

6.  да су деца самохраних родитеља која остварују право на дечији додатак. 

 

Члан 8. 

Право на регресирање ужине имају деца у основним школама која испуњавају један од услова: 

1.  да су из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ на основу Закона о социјалној 

заштити, 

2. да су без родитељског старања,  

3. да су избеглице и да су треће и свако наредно дете из избегличке породице са троје и више деце, 

4. да су треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце, 

5. да су деца са сметњама у развоју, 

6. да су деца самохраних родитеља која остварују право на дечији додатак. 
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Члан 9. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине остварује се под условом да дете и корисник имају 

пребивалиште, односно за избеглице боравиште на територији општине Жабаљ. 

 

Члан 10. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине остварује се на захтев корисника. 

Корисник је дужан доставити уз захтев и доказе: 

-за корисника фотокопију личне карте као доказ о пребивалишту, односно фотокопију избегличке 

легитимације као доказ о боравишту на територији општине Жабаљ 

-за дете доказ о пребивалишту, односно боравишту за избеглице 

-потврду установе да је дете уписано у Предшколску установу, односно основну школу 

-доказ о испуњавању једног од услова на регресирање из члана 6., 7. или 8. ове одлуке издат од органа 

који о тим чињеницама воде службену евиденцију, а за доказивање редоследа рођења детета изводе 

из матичних књига рођених за сву децу у породици. 

 

Члан 11. 

Трећим дететом из породице са троје деце сматра се треће дете према реду рођења. 

У случају да се у првом порођају родило троје или више деце, трећим дететом сматрају се сва деца. 

У случају да се по рођењу првог, или прво двоје деце, у следећем порођају роди двоје  

или више деце, сва деца рођена у том порођају сматрају се трећим дететом. 

За четврто и пето дете редослед рођења одређује се по правилу које важи за одређивање редоследа 

рођења трећег детета из ставова 1.,2. и 3. овог члана. 

 

Члан 12. 

Захтев са доказима се подноси установи која га, без одлагања, прослеђује надлежној служби 

Општинске управе на решавање. 

Члан 13. 

Право на регресирање трошкова боравка и ужине може се остварити од првог дана наредног месеца 

по подношењу захтева.  

Право на регресирање трошкова полудневног боравка  и ужине траје до почетка летњег распуста. 

Право на регресирање трошкова целодневног боравка траје до краја школске године. 

 

Члан 14. 

Права утврђена овом одлуком остварују се по прописима о општем управном поступку. 

 

Члан 15. 

О праву на регресирање трошкова боравка и ужине у првом степену решава надлежна служба 

Општинске управе. 

По жалбама на првостепена решења у другом степену решава Општинско веће. 

 

Члан 16. 

Из разлога економичности поступка, за кориснике који су стекли право на регресирање трошкова 

боравка и ужине, на почетку следеће школске године захтев за продужавање права поднеће установа 

у име корисника. 

О продужавању права надлежна служба Општинске управе одлучиће доношењем збирног решења 

којим ће обухватити кориснике из става 1. овог члана. 

 

Члан 17. 

Корисник је дужан да пријави сваку промену од утицаја на признато право у року 15 дана од дана 

настале промене. 

Корисник који је на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем промена које 

утичу на губитак или обим права остварио право, дужан је да насталу штету надокнади. 
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Члан 18. 

Председник општине решењем утврђује висину цене боравка и ужине. 

 

Члан 19. 

Установа је дужна да води евиденцију о присутности деце у целодневном и полудневном боравку и 

на прописаном обрасцу до трећег у месецу за претходни месец, доставља извештај надлежној служби 

Општинске управе која га оверава и прослеђује служби за финансије. 

За дане присуства детета у целодневном и полудневном боравку регресирају се трошкови боравка у 

пуном износу, а за дане одсуства детета регресира се 50% тог износа. 

 

Члан 20. 

Средства за регресирање трошкова боравка и ужине, у складу са овом одлуком обезбеђују се у 

буџету општине Жабаљ.  

Средства за регресирање трошкова боравка  преносе се установи на основу захтева и приложеног 

извештаја о присутности деце из члана 19. ове одлуке. 

Средства за регресирање ужине преносе се основној школи на основу поднетог захтева и извештаја о 

броју деце и цене ужине кориговане бројем дана у месецу. 

 

Члан 21. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о регресирању трошкова боравка и ужине 

деце (''Службени лист општине Жабаљ'' број 10/2002 и 3/2003). 

 

Члан 22. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30.06.2018.               Службени лист општине Жабаљ                 број 15                    страна 5 

 
 

На основу члана 49. Статута општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,  8/2012 

и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта утврдила је пречишћени текст Одлуке о 

једнократној новчаној помоћи незапосленим трудницама на територији  општине Жабаљ.  

Пречишћени текст Одлуке о једнократној новчаној помоћи незапосленим трудницама на територији  

Општине Жабаљ садржи:  

 

1. Одлуку о једнократној новчаној помоћи незапосленим трудницама на територији  Општине Жабаљ 

(„Службени лист Општине Жабаљ“ број  29/2015 ) и  

2. Одлуку  о измени Одлуке о једнократној новчаној помоћи незапосленим трудницама на територији  

Општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2016).  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за статутарна питања и нормативна акта 

 

 
Број: 55-1/2018-I 

Дана: 28.06.2018.   године 

         Ж а б а љ  

 

Председник 

Комисијe за статутарна питања и нормативна акта  

дипломирани   правник  Марија Малиновић с.р. 

 

 

 

ОДЛУКА  

О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ТРУДНИЦАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 
(пречишћен текст) 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређују се обим, услови и начин остваривања права на једнократну новчану помоћ 

незапосленим трудницама на територији Општине Жабаљ. 

 

Члан 2. 

Право на једнократну новчану помоћ остварује незапослена трудница под условом: 

1. да има пребивалиште на територији општине Жабаљ; 

2. да је ушла у двадесетосму недељу трудноће; 

3. да је незапослена. 

Члан 3. 

Право на једнократну новчану помоћ има трудница која нема деце или која има највише до троје 

живорођене деце.  

Члан 4. 

Номинални износ новчане помоћи утврђује се актом Председника општине за сваку годину. 

Акт из става 1. овог члана доноси се најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину. 

 

Члан 5. 

Захтев за остваривање права на новчану помоћ подноси се најкасније до дана порођаја. 
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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 незапослених лица; 

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

Члан 6. 

О захтеву за остваривање права на новчану помоћ одлучује служба Општинске управе надлежна за 

дечију заштиту, у року од 30 дана од дана поднетог захтева. 

Поступак за остваривање права из ове одлуке води се по одредбама Закона о општем управном 

поступку. 

Члан 7. 

Против решења којим се одлучује о праву на једнократну новчану помоћ може се изјавити жалба у 

року од 15 дана од дана достављања. 

По жалби против решења одлучује Општинско веће. 

 

Члан 8. 

Средства за исплату помоћи незапосленој трудници утврђена овом одлуком обезбеђују се у 

буџету општине Жабаљ. 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Жабаљ", а примењује се од 01.01.2016. године. 
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На основу члана 49. Статута општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,  8/2012 

и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта утврдила је пречишћени текст Одлуке о 

регресирању трошкова превоза ученика и студената.  

Пречишћени текст Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената садржи:  

 

1. Одлуку   о регресирању трошкова превоза ученика и студената („Службени лист Општине Жабаљ“ 

број  42/2016), 

2. Одлуку  о измени и допуни Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 44/2016) и  

3. Одлуку  о измени Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 50/2016). 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за статутарна питања и нормативна акта 

 

 

 

Број: 011-7/2018-I 

Дана: 28.06.2018.  године 
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ОДЛУКA  

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

(пречишћен текст) 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се права и обавезе, услови и начин регресирања трошкова превоза за децу са 

сметњама у развоју, ученике и студенте који свакодневно путују на релацији од места становања до 

образовне  установе, а имају пребивалиште најмање две године пре подношења захтева. 

 

 

Члан 2. 

Регресирање трошкова превоза подразумева регресирање трошкова месечне аутобуске карте преносом 

средстава превозницима у јавном превозу који су изабрани у поступку јавне набавке. 

 

Изузетно, регресирани трошкови превоза за дете са сметњама у развоју и његовог пратиоца могу се 

исплатити у готовини, до висине месечне аутобуске карте, ако користе сопствени превоз у складу са овом 

одлуком. 

 

Кориснику који оствари право на регресирани превоз у висини 100%, регресира се и перонска маркица. 
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Члан 3. 

Право на регресирање трошкова превоза утврђује се зависно од материјалног положаја породице, зависно од 

успешности у студирању, као мера популационе политике, као мера инклузије Рома. 

 

Члан 4. 

 

Корисник права на регресирање је дете са сметњама у развоју и његов родитељ, односно старатељ или 

хранитељ, ако му је пратилац неопходан, ученик и студент (у даљем тексту: корисник). 

 

Корисник права на регресирани превоз може бити и ученик школе за основно образовање одраслих на 

основу поднетог захтева. 

Члан 5. 

 

Регресирање ће се вршити од 01. септембра до краја наставне године за децу и ученике и од 01. октобра до 

краја летњег семестра за студенте. 

Члан 6. 

 

Председник општине решењем утврђује проценте регресирања трошкова превоза који нису утврђени овом 

одлуком, зависно од обезбеђених средстава за ове намене у буџетима општине Жабаљ и Аутономне 

Покрајине Војводине.  

 

Трошкови превоза за децу са сметњама у развоју, на основу Закона, обезбеђују се у целости из буџета 

општине Жабаљ. 

 

II.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Члан 7. 

 

Право на регресирање трошкова превоза имају: 

1. деца са сметњама у развоју која похађају установу предшколског или основног образовања,   

2. пратилац детета са сметњама у развоју које похађа средњу школу ван места становања, ако је пратња 

детету неопходна, 

3. дете са сметњама у развоју смештено у образовну установу са домом и пратилац за викенд доласке, 

4. ученици средњих школа, које се финансирају из буџета,  

5. студенти који се школују на терет буџета и први пут уписују годину  студија, 

6. студенти ромске националне мањине, 

7. сва деца у породици са троје и више деце, 

8. ученици и студенти чији је родитељ самохран по основу смрти брачног друга и који не остварује 

приходе, 

9. деца са сметњама у развоју која долазе у Дневни центар у Центру за социјални рад или установу у 

Новом Саду и 

10. пратилац детета са сметњама у развоју које долази у Дневни центар или у установу у Новом Саду, 

ако је пратња детету неопходна, 

11. ученици основне школе за образовање одраслих. 
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Члан 8. 

 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте имају деца са сметњама у 

развоју, ако похађају установу предшколског образовања или основну школу ван места становања. 

 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте има и родитељ, односно 

старатељ или  хранитељ, детета као пратилац, ако је пратња неопходна. 

 

Корисници из става 1. и 2. овог члана имају право и на регресирање у висини 100%  трошкова месечне карте 

градског превоза.  

Члан 9. 

 

Право на регресирање трошкова превоза имају деца са сметњама у развоју, којима је, према Мишљењу 

Комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима,  потребан 

одлазак и помоћ стручног радника Дневног центра у Центру за социјални рад у Жабљу или у установу у 

Новом Саду. 

Зависно од броја месечних долазака, уз потврду стручног радника , признаваће се трошкови у висини 

месечне карте или из разлога економичности, ако је то повољније за Општину, у готовини у висини броја 

долазака  у Дневни центар у Жабљу или у установу у Новом Саду. 

Право на регресирање трошкова превоза под истим условима из става 1. и става 2. овог члана  има и 

родитељ, односно старатељ или  хранитељ, детета као пратилац, ако је пратња неопходна. 

 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте има и родитељ, односно 

старатељ или  хранитељ, детета као пратилац, ако је пратња неопходна. 

 

Члан 10. 

 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте има пратилац детета са 

сметњама у развоју, које похађа средњу школу ван места становања, ако је пратња  детету неопходна, ако то 

право пратилац не остварује по прописима о социјалној заштити. 

 

Члан 11. 

 

Право на регресирање трошкова превоза имају деца и родитељ, односно старатељ, ако су смештена у 

образовну установу са домом, ради довођења и повратка детета за викенд кући, двапут месечно. 

 

Трошкови превоза из става 1. овог члана се  признају у висини трошкова аутобуског превоза и исплаћују се у 

готовини уз потврду стручног радника о броју долазака детета за викенд 

 

Члан 12. 

 

Право на регресирање трошкова превоза имају редовни ученици средњих школа, које се финансирају из 

буџета, а који школу похађају ван места становања и који први пут уписују разред. 

 

Члан 13. 

 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% од цене месечне карте имају ученици средње школе 

са пребивалиштем у насељеним местима општине Жабаљ, који похађају средњу школу у Жабљу. 
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Члан 14. 

 

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти који се школују на терет буџета, први пут уписују 

годину студија, немају статус запосленог лица и испуњавају друге услове утврђене од стране покрајинског 

секретаријата надлежног за област образовања. 

 

Члан 14а. 

 

Студентима који су на предходним годинама студија постигли просечну оцену 10, регресирају се трошкови 

превоза у висини 100% цене месечне карте, ако испуњавају услове из члана 14. ове одлуке. 

 

Члан 15. 

 

Студентима који су припадници ромске национале мањине, регресирају се трошкови превоза у висини 100% 

цене месечне карте, ако испуњавају услове из члана 14. ове одлуке. 

 

Члан 16. 

 

Право на регресирање трошкова превоза имају треће и четврто дете из породица са троје и четворо деце, у 

двоструком износу утврђеном за регресирање трошкова превоза за ученике средњих школа, односно 

студенте ако испуњава услове из члана 12. или члана 14. ове одлуке.  

Трећим дететом из породица са троје деце сматра се треће дете према редоследу рођења. 

У случају да се у првом порођају родило троје или више деце, трећим дететом сматрају се сва деца. 

У случају да се по рођењу првог, или прво двоје деце, у следећем порођају роди двоје или више деце, сва 

деца рођена у том порођају сматрају се трећим дететом. 

За четврто дете редослед рођења одређује се по правилу које важи за одређивање редоследа рођења трећег 

детета из ставова 2, 3. и 4. овог члана. 

Члан 17. 

 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте има ученик или студент чији  

један родитељ сам врши родитељско право јер је други родитељ непознат, или је умро, или је потпуно лишен 

родитељског права, односно пословне способности, а родитељ који врши родитељско право не остварује 

приходе, ако испуњава услове из члана 12. или члана 14. ове одлуке. 

 

       Члан 18. 

 

Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% имају ученици основне школе за образовање 

одраслих. 

Члан 18а. 

 

Јавни позив за регресирање трошкова превоза расписује Председник општине најмање једанпут годишње. 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Жабаљ www.zabalj.rs. 

 

Члан 19. 

 

Права утврђена овом одлуком остварују се по прописима о општем управном поступку. 

 

Члан 20. 

 

О праву на регресирање трошкова превоза у првом степену решава надлежна служба Општинске управе. 

По жалбама на првостепено решења у другом степену решава Општинско веће. 

 

 

http://www.zabalj.rs/
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Члан 21. 

 

Право на регресирање трошкова превоза остварује се на захтев корисника или његовог родитеља 

(старатеља), ако је корисник малолетан. 

 

Корисник је дужан уз захтев достави одговарајуће доказе: 

 

- фотокопију личне карте као доказ о пребивалишту за корисника односно за једног родитеља, ако је 

корисник малолетан,  

- потврду о пребивалишту за корисника који нема личну карту, 

- потврду да је корисник уписан у предшколску установу или основну школу, 

      -     решење, односно мишљење надлежног органа или тела, којим је утврђена сметња у  развоју детета., 

- потврду да је дете са сметњама у развоју смештено у образовну установу са домом, 

- потврду да је редован ученик средње школе која се финансира из буџета и да први пут уписује 

разред, 

потврду да се студент школује на терет буџета и да први пут уписује годину студија, 

- потврду факултета о општој просечној оцени оствареној током студија 

- извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици као доказ за редослед рођења трећег и 

четвртог детета или важеће решење о дечијем додатку на треће или четврто дете, 

- потврду да је студент припадник ромске националне мањине уписан у посебан бирачки списак 

ромске националне мањине 

- за лица са неутврђеним родитељством извод из матичне књиге рођених за дете, и уверење да познати 

родитељ не остварује приходе 

- извод из матичне књиге рођених за дете, извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља, 

односно  решење да је један родитеља потпуно лишен родитељског права, односно пословне 

способности  и уверење да други родитељ не остварује приходе,  

- потврду Центра за социјални рад да дете долази у Дневни центар или у установу. 

Члан 22. 

 

Право на регресирање трошкова превоза може се остварити подношењем захтева до 25. у текућем месецу за 

наредни месец. 

 

Утврђено право на регресирање трошкова превоза траје до почетка летњег распуста односно до краја летњег 

семестра. 

Члан 23. 

 

Из разлога економичности поступка, ученици и студенти који су стекли право на регресирање трошкова 

превоза у једној школској години, на почетку следеће школске године обновиће захтев и приложити  

потврду образовне установе да испуњавају услове везане за школовање, а личне карте приказати на увид. 

 

О продужавању права надлежна служба Општинске управе одлучиће доношењем збирног решења којим ће 

обухватити кориснике из става 1. овог члана. 
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Члан 24. 

 

Из разлога економичности поступка, за кориснике који су стекли право на регресирање трошкова превоза у 

једној школској години, по основу члана 13. ове одлуке, на почетку следеће школске године захтев за 

продужавање права поднеће средња школа у име корисника. 

О продужавању права надлежна служба Општинске управе одлучиће доношењем збирног решења којим ће 

обухватити кориснике из става 1. овог члана. 

Члан 25. 

 

Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на признато право у року 15 дана од дана 

настанка промене. 

 

Када надлежна служба утврди да је на основу неистинитих или натачних података корисник остварио право, 

односно непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права, донеће решење којим ће укинути 

право на регресирање трошкова превоза од наредног месеца за текућу школску годину. 

 

Члан 26. 

 

Надлежна служба Општинске управе дужна је за сваки месец да достави списак ученика и студената који 

имају право на регресирање трошкова превоза и перонских маркица, превознику чија се услуга превоза 

користи, односно пружаоцу станичне услуге. 

Члан 27. 

 

Превозник и пружалац станичне услуге су дужни, по истеку рока за издавање месечних карата односно 

перонских маркица, да доставе надлежној општинској служби списак корисника којима су издате месечне 

карте и перонске маркице, уз рачун за плаћање регресираних трошкова превоза и перонских маркица. 

 

III.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

 

Одредбе члана 2. ,члана 5. и члана 7. ове Одлуке примењиваће се од дана ступања ове одлуке на снагу, а 

остале одредбе примењују се од 01. јануара 2017. године. 

Појединачна решења о признавању права на регресирање трошкова превоза ученика донета по основу 

Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената (''Службени лист општине Жабаљ'' број 

16/2012, 10/2014 и 24/2014) и члана 15. став 1. и 16. Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и 

студената (''Службени лист општине Жабаљ'' број 42/2016)  важиће од дана доношења до 31.12.2016. године.  

Корисници који су остварили право у складу са ставом 2. овог члана пре почетка другог полугодишта, 

односно летњег семестра школске 2016/17 године, поднеће нови захтев за регресирање трошкова превоза за 

друго полугодиште, односно летњег семестра школске 2016/17 године.  

 

Члан 29. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о регресирању трошкова превоза ученика и 

студената („Службени лист општине Жабаљ“ број 16/2012,10/2014, 24/2014 и 38/2016). 

 

Члан 30. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 
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На основу члана 49. Статута општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,  8/2012 

и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта утврдила је пречишћени текст Одлуке о 

стипендирању студената и спортиста.  

Пречишћени текст Одлуке о стипендирању студената и спортиста садржи:  

 

1. Одлуку   о стипендирању студената и спортиста („Службени лист Општине Жабаљ“ број  9/2010), 

2. Одлуку  о допуни Одлуке о стипендирању студената и спортиста („Службени лист општине Жабаљ“ 

број 23/2012), 

3.  Одлуку  о допуни Одлуке о стипендирању студената и спортиста („Службени лист општине Жабаљ“ 

број 15/2014) и 

4. Одлуку  о изменама и допунама  Одлуке о стипендирању студената и спортиста („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 38//2016). 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за статутарна питања и нормативна акта 

 

 

 

 

Број: 02-78/2018-I 

Дана: 28.06.2018.   године 

         Ж а б а љ  

 

Председник 

Комисијe за статутарна питања и нормативна акта  

дипломирани   правник  Марија Малиновић 

 

 

 

ОДЛУКA 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА И СПОРТИСТА 

 

 

(пречишћен текст) 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови, критеријуми и начин стипендирања студената који имају пребивалиште на 

територији општине Жабаљ (у даљем тексту: стипендисти). 

Под студентима се, у смислу ове одлуке, подразумевају студенти академских студија  (основних, 

дипломских, специјалистичких и докторских) и струковних студија (основних и специјалистичких), уписани 

на високошколским установама  које су образоване и регистроване у складу са законом на територији 

Републике Србије, а које се финансирају из буџета. 

 

Члан 2. 

Председник општине Жабаљ за сваку годину посебним решењем утврђује висину стипендије за студенте. 
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Члан 3. 

Средства за стипендирање студената обезбеђују се у буџету општине Жабаљ. 

Исплата стипендије врши се преко пословне банке код које стипендиста има отворен текући рачун или 

штедну књижицу. 

Члан 4. 

Комисија за доделу стипендија (у даљем тексту: Комисија), коју образује Председник општине, одлучује по 

пријавама на конкурс студената. 

Комисија има председника, заменика и три члана. 

Комисија се именује на мандатни период од четири године.  

Комисија уређује свој рад пословником. 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Општинска управа. 

 

Члан 5. 

Стипендија се додељује на основу конкурса који расписује Председник општине. 

Конкурс се расписује најкасније до 15. октобра текуће године и траје најмање 15 дана. 

Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“, на огласним таблама општине и месних 

канцеларија и на интернет страници општине Жабаљ. 

 

Члан 6. 

Комисија разматра благовремено пристигле и комплетне пријаве на конкурс. 

На основу пристиглих пријава, у року не дужем од 15 дана од дана истека рока за предају пријава, Комисија 

доноси привремену листу вредновања пристиглих пријава. 

Коначну листу вредновања Комисија ће утврдити по објављивању листе вредновања за доделу стипендија 

надлежног министарства просвете. 

Учесник на конкурсу може поднети приговор на Коначну листу Општинском већу, у року од 3 дана од дана 

објављивања Коначне листе. 

На основу Коначне листе Председник општине доноси решење о додели стипендије. 

Учесник на конкурсу може поднети приговор Општинском већу, у року од 8 дана од дана пријема решења на 

решење о одбијању давања стипендије. 

Одлуку о приговору из ставова 4. и 6. овог члана доноси Општинско веће у року од 8 дана од дана истека 

рока за приговор. 

Члан 7. 

Стипендија се додељује у трајању од девет месеци, а исплаћује се месечно у девет једнаких месечних рата, 

почев од 01.октобра текуће године до 31. јуна наредне године. 

Стипендисти примљена средства по основу стипендије користе без обавезе враћања. 

 

Члан 8. 

Када Комисија утврди да је стипендија одобрена на основу чињеница које не одговарају стварном стању, 

поништиће решење о одобравању стипендије. 

У случају из става 1. овог члана, стипендиста је дужан да средства примљена по основу стипендије врати у 

целини, под условима, у роковима и на начин предвиђен уговором о стипендирању. 

Када Комисија утврди да је у тренутку одобравања стипендије стипендиста испуњавао све услове за њено 

добијање, али да су се касније околности тако промениле да стипендиста више не испуњава све те услове, 

донеће решење којим ће се обуставити даља исплата стипендије, а стипендиста је дужан да средства која је 

примио од тренутка нестанка неких од тих услова врати, у складу с уговором о стипендирању. 

 

Члан 9. 

О додели стипендије Председник општине закључује уговор са стипендистом којим се ближе уређују  

додела стипендије, дужина трајања, начин и рокови исплате, као и губитак права на стипендију и обавеза 

њеног враћања. 
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II СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА 

 

Члан 10. 

Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент друге и наредних година студија под 

следећим условима и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

-  да као студент основих, дипломских и специјалистичких студија није старији од 26 година, а као 

студент докторских академских студија није старији од 27 година, 

- да се школује на терет буџета, 

- да није поновио ниједну годину студија, 

- да је на предходним годинама студија постигао општу просечну оцену не мању од 9,00 

- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења пријаве за 

доделу стипендије, 

- да није у радном односу, 

- да није корисник друге стипендије или кредита. 

 

Члан 10а 

Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент прве године студија под следећим условима 

и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

- да као студент основих, дипломских и специјалистичких студија није старији од 26 година, 

- да се школује на терет буџета, 

- да није поновио годину студија, 

- да је све разреде средње школе завршио са просечном оценом 5,00 као и да је матурски испит 

положио са просечном оценом 5,00. 

- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења пријаве за 

доделу стипендије, 

- да није у радном односу, 

- да није корисник друге стипендије или кредита 

 

Члан 11. 

Стипендију по овој одлуци не могу остварити студенти који су корисници стипендија других давалаца 

(правних лица, фондова, организација, страних држава и других субјеката), као ни корисници стипендија 

или кредита Владе или министарства Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине. 

 

Члан 12. 

За завршну годину студија са непарним бројем семестара, стипендија се исплаћује у пет једнаких месечних 

рата. 

Студент завршне године академских или струковних студија може на крају школске године, а најкасније до 

30. новембра, поднети Комисији документацију којом доказује да испуњава услове за коришћење стипендије 

за време трајања апсолвентског рока. 

Члан 13. 

Општина ће, према својим могућностима, настојати обезбедити студенту стипендисти да након окончања 

студија обави приправнички стаж у Општинској управи, ако је његов образовни профил предвиђен као 

одговарајући за радна места утврђена актом о систематизацији. 

 

Члан 14. 

Студент губи право на стипендију у случају: 

- када му престане статус студента, 

- када му престане пребивалиште у општини Жабаљ и 

- када се утврди да подаци који су услов за стицање и примање стипендије не одговарају чињеничном 

стању. 
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Члан 15. 

„брисан“ 

 

Члан 16. 

„брисан“ 

 

Члан 17. 

„брисан“ 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о стипендирању студената и спортиста (''Сл. 

лист општине Жабаљ'' 13/2006, 8/2007, 11/2007 и 4/2008). 

 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '' Службеном листу општине Жабаљ''. 
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На основу члана 49. Статута општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,  8/2012 

и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта утврдила је пречишћени текст Одлуке о 

локалним комуналним таксама.  

Пречишћени текст Одлуке о локалним комуналним таксама садржи:  

 

1. Одлуку о локалним комуналним таксама („Службени лист Општине Жабаљ“ број  25/2012), 

2. Одлуку  о измени Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Жабаљ“ број 

24/2014) и 

3. Одлуку  о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Жабаљ“ број 

50/2016) 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за статутарна питања и нормативна акта 

 

 

 

Број: 434-14/2018-I 

Дана: 28.06.2018.  године 

         Ж а б а љ  

 

Председник 

Комисијe за статутарна питања и нормативна акта  

дипломирани   правник  Марија Малиновић с.р. 

 

 

 

 

 

О Д Л У К A 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

(пречишћен текст) 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на територији 

општине Жабаљ и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе 

(у даљем тексту: комунална такса). 

 

Члан 2. 

Обвезник комуналне таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте корисник права, предмета и услуга за чије је 

коришћење овом одлуком прописано плаћање комуналне таксе. 

 

Члан 3. 

Обавеза по основу комуналне таксе настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је 

коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

Обавеза по основу комуналне таксе траје док таје коришћење права, предмета или услуге. 

 

Члан 4. 

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и 

организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе. 
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Члан 5. 

Комуналне таксе се уводе за: 

1. истицање фирме на пословном простору; 

2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора 

на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.); 

3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 

4. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности; 

5. држање средстава за игру („забавне игре“); 

6. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима; 

7. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог 

коришћења; 

8. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова; 

 

Члан 6. 

Обвезник је дужан да пре коришћење права, предмета или услуге за чије је коришћење прописано плаћање 

комуналне таксе прибави решење надлежне службе Општинске управе, осим за обвезнике из члана 5. тачке 

3. ове Одлуке.  

Комуналне таксе из члана 5. тачке 4, 5, 6, 7, 8. и део тачке 2. који се односи на коришћење рекламних паноа 

се утврђују у дневном износу, а комуналне таксе из члана 5. тачке 1, 3. и део у тачки 2. који се односи на 

комуналну таксу за истицање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 

јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) се утврђују у годишњем 

износу, односно сразмерно времену за коришћење права, предмета и услуга. 

Обвезници који плаћају комуналне таксе у годишњем износу, дужни су да поднесу пријаву за утврђивање 

обавезе по основу комуналне таксе надлежној служби општинске управе најкасније до 31. марта у години за 

коју се врши утврђивање комуналне таксе. 

Обвезник је дужан да сваку насталу промену пријави надлежној служби општинске управе у року од 10 дана 

од дана настанка промене. 

Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је комуналну таксу платио приликом поступања пред 

органом.  

 

Члан 7. 

Ако обвезник не поступи на начин прописан чланом 6. ове одлуке, обавеза по основу комуналне таксе ће се 

утврдити на основу акта органа који врши упис у регистар као и на основу података којима располаже 

надлежна служба општинске управе. 

Службе које издају одобрење за коришћење предмета, права и услуга или воде евиденцију о коришћењу 

предмета, права и услуга за које се плаћа комунална такса, имају обавезу да по службеној дужности, а 

најкасније у року од 10 дана од дана настанка промене, доставе служби општинске управе надлежној за 

послове локалне пореске администрације акте од значаја за утврђивање и наплату комуналне таксе. 

 

Члан 8. 

Наплату комуналне таксе врши надлежна служба Општинске управе. 

Уплата прихода од комуналне таксе врши се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода одређен 

општим актом тј. правилником којим се утврђују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распоред средстава са тих рачуна, наведених у Тарифи комуналне таксе. 

 

Члан 9. 

Јединица локалне самоуправе може утврдити комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте 

делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу 

закона којим се уређује рачуноводство и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе 
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објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају комуналне таксе. 

 

Члан 10. 

У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачуна, рокова за плаћање, наплате, обрачуна камате, 

застарелости, вођења прекршајног поступка и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији и Закона о општем управном поступку. 

У свему осталом што није регулисано овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о финансирању локалне 

самоуправе. 

Комунална такса се плаћа: прe издавања одобрења за вршење права, коришћење предмета или услуга за које 

се плаћа комунална такса; приликом регистрације предмета; на основу решења надлежне службе општинске 

управе. 

 

Члан 11. 

Комуналне таксе се утврђују у различитој висини по деловима територије општине, односно зонама у којима 

се налазе објекти, површине, односно предмети, или врше услуге за које се плаћају комуналне таксе и то: 

Прва зона: 

У насељеном месту Жабаљ улица Николе Тесле од кућних бројева 9 и 28 до кућних бројева 77 и 90а (од угла 

улице Српских добровољаца до угла улице Војводе Мишића) и Трг Светог Саве. 

 

Друга зона: 

Део насељеног места Жабаљ који није обухваћен првом зоном и следећи делови осталих насељених места у 

општини: 

- у Чуругу улица Краља Петра Првог од кућних бројева 50 и 51, односно угла улице Петра Коњовића, до 

кућних бројева 78 и 79, односно угла улице Николе Тесле, улица Светог Саве од Трга слободе до кућних 

бројева 77 и 102, односно угла Улице Светозара Марковића и Трг слободе; 

- у Ђурђеву Улица краља Петра Првог од кућних бројева 55 и 60 до кућних бројева 75 и 72, односно угла 

Русинске и Светосавске улице, од кућних бројева 35 и 36 до кућних бројева 39 и 40; 

- у Госпођинацима Краља Петра Првог од кућних бројева 11/Б и 14 до кућних бројева 49 и 50, односно угла 

Војвођанске и Улице Бранка Радичевића од кућних бројева 49 и 52 до кућних бројева 51 и 66.  

 

Трећа зона: 

- делови насељених места Чуруг, Ђурђево и Госпођинци који нису обухваћени другом зоном. 

 

Члан 12. 

Ако не уплати комуналну таксу или не поднесе тачну и потпуну пореску пријаву или не пријави тачну 

промену података на начин и у роковима прописаним овом Одлуком, казниће се за прекршај новчаном 

казном: 

1. физичко лице и одговорно лице у правном лицу - од 2.500,00 до 75.000,00 динара, 

2. правно лице - од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, 

3. предузетник - 5.000,00 до 250.000,00 динара. 

 

Члан 13. 

Комунална такса плаћа се у висини, на начин и у роковима одређеним Тарифом комуналних такси која је 

саставни део ове Одлуке. 

 

Тарифа комуналне таксе утврђује висину, олакшице, начин утврђивања и плаћања комуналне таксе и број 

рачуна на који се иста уплаћује. 

 

Члан 14. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа – Служба за локалну пореску 

администрацију. 

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа – Служба за 

инспекцијске послове. 
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Члан 15. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени 

лист општине Жабаљ" број 16/2009, 8/2011, 11/2011 и 16/2012). 

 

Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ", а 

примењиваће се од 01.01.2013. године. 

 

  

ТАРИФА ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 

 

 

Тарифни број 1. 

 

За истицање фирме на пословном простору плаћа се комунална такса на годишњем нивоу и то: 

 

За истицање фирме на пословном простору плаћа се комунална такса на годишњем нивоу и то: 

ДЕЛАТНОСТ БАНКАРСТВА                                                 износ таксе  

Велика правна лица............................................................................................. 490.000,00 дин. 

Средња правна лица.............................................................................................490.000,00 дин. 

мала правна лица и предузетници (мењачнице).................................................. 20.000,00 дин. 

ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА 

Велика правна лица............................. ................................................................490.000,00 дин. 

Средња правна лица....................... .....................................................................490.000,00 дин. 

Мала правна лица и предузетници...................................................................... 10.000,00 дин.   

ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ И ТРГОВИНЕ НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ 

Велика правна лица......................................... .................................................. 490.000,00 дин. 

Средња правна лица............................................................................................245.000,00 дин. 

Мала правна лица и предузетници.....................................................................  25.000,00 дин.  

ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ И ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 

Велика правна лица.................................. ..........................................................490.000,00 дин. 

Средња правна лица............................................................................................490.000,00 дин. 

Мала правна лица и предузетници.....................................................................  20.000,00 дин.  

ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ ЦЕМЕНТА 

Велика правна лица.............................................................................................. 490.000,00 дин. 

Средња правана лица............................................................................................490.000,00 дин. 

Мала правна лица и предузетници........................................................................ 10.000,00 дин.  

ДЕЛАТНОСТ ПОШТАНСКИХ, МОБИЛНИХ И ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА 

Велика правна лица...............................................................................................490.000,00 дин. 

Средња правна лица..............................................................................................490.000,00 дин. 

Мала правна лица и предузетници........................................................................ 10.000,00 дин.   

ДЕЛАТНОСТ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ  

Велика правна лица.............................................................................................. 490.000,00 дин. 

Средња правна лица..............................................................................................490.000,00 дин. 

Мала правна лица и предузетници........................................................................ 10.000,00 дин.  

ДЕЛАТНОСТ КАЗИНА, КОЦКАРНИЦА, КЛАДИОНИЦА, БИНГО САЛА И ПРУЖАЊА 

КОЦКАРСКИХ УСЛУГА 

Велика правна лица...............................................................................................490.000,00 дин. 

Средња правна лица..............................................................................................150.000,00 дин. 

Мала правна лица и предузетници...................................................................... 100.000,00 дин. 

ДЕЛАТНОСТ НОЋНИХ БАРОВА 

Велика правна лица.............................................................................................  490.000,00 дин. 



 30.06.2018.               Службени лист општине Жабаљ                 број 15                    страна 21 

 
Средња правна лица..............................................................................................  25.000,00 дин.   

Мала правна лица и предузетници.......................................................................  10.000,00 дин.  

ДЕЛАТНОСТ ДИСКОТЕКА 

Велика правна лица..............................................................................................  490.000,00 дин. 

Средња правна лица..............................................................................................   25.000,00 дин.    

Мала правна лица и предузетници........................................................................  10.000,00 дин.  

ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине 

и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) у износу 

од  .....................................................................................................................................50.000,00 динара. 

СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине 

и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) у износу од 

...........................................................................................................................................30.000,00 динара. 

МАЛА ПРАВНА ЛИЦА (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и 

лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) која имају 

приход преко 50.000.000,00 динара у износу од ...........................................................20.000,00 динара. 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ (осим предузетника која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) која имају 

приход преко 50.000.000,00 динара у износу од ............................................................10.000,00 динара. 

Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала 

правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине 

и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванксим 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају 

годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору.“ 

 

Напомена: 

Обвезник из овог тарифног броја су сва правна лица и предузетници који су уписани у надлежни регистар 

Агенције за привредне регисте, а имају седиште на територији општине Жабаљ или обављају делатност на 

територији општине Жабаљ. 

Фирма у смислу ове одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко 

лице обавља одређену делатност. 

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, комунална такса се 

плаћа само за једну фирму. 

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се комунална такса за сваку  истакнуту фирму. 

Правна лица и предузетници чије је седиште на територији општине Жабаљ, комунална такса за издвојене 

пословне јединице и представништва се утврђује у висини од 80% комуналне таксе коју плаћају за седиште 

на територији општине. 

Правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре који обављају делатност на територији 

општине Жабаљ, а обвезници су комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужни су да 

најкасније до 15. марта текуће године доставе доказ о висини годишњег прихода у претходној години као и 

доказ о разврставању у мала, средња или велика правна лица, ако је било промене у статусу. 

Предузетници уписани у регистар Агенције за привредне регистре који обављају делатност на територији 

општине Жабаљ, а обвезници су комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужни су 

најкасније до 15. марта текуће године доставе доказ о висини годишњег прихода у претходној години . 
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Предузетници који су привремено одјављени код Агенције за привредне регистре, дужни су да доставе 

одјаву Служби за локалну пореску администрацију која за период привремене одјаве не утврђује комуналну 

таксу. 

Под просечном зарадом, у смислу става 1. овог тарифног броја, сматра се просечна зарада по запосленом 

остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која претходи години 

за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.  

Комунална такса из Тарифног броја 1. доспева и плаћа се квартално тј. средином квартала за текући квартал 

(15.02, 15.05, 15.08. и 15.11), а у корист рачуна број: 840-716111843-12 

 

Тарифни број 2.  

За коришћење рекламних паноа (билборда) комунална  такса се утврђује у дневном износу од 5,00 динара по 

рекламном паноу (билборду). 

Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици 

локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) утврђује се такса у годишњем 

износу по зонама: 

I зона .................................................... 2.000,00 динара 

  II зона.....................................................1.600,00 динара 

  III зона......................................................700,00 динара 

 

Напомена: 

Обвезник из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице које је  корисник рекламног 

паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.).  

Комунална такса по овом тарифном броју утврђује Служба за локалну пореску администрацију на основу 

поднетог захтева за коришћење рекламних паноа (билборда), укључујући и истицање и исписивање фирме 

ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере и сл.) Служби за урбанизам,стамбене и имовинско-правне односе. 

Након уплаћене комуналне таксе Служба за урбанизам издаје одобрење за коришћење рекламних паноа 

(билборда), укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима 

који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелена површине, бандере и сл.) 

обвезнику и један примерак доставља Служби за локалну пореску администрацију. 

Комунална такса на годишњем нивоу за правна лица и предузетнике не може бити већа од 20% 

одговарајућих износа утврђених у Тарифном броју 1. зависно од тога да ли су разврстани у велика, средња и 

мала правна лица, предузетнике и зависно од делатности које обављају. 

Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 

велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека) а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају комуналну таксу из става 1. и  

2. овог тарифног броја. 

Комунална такса из Тарифног броја 2. став 1. ( коришћење рекламних паноа) доспева и плаћа се у целости, у 

року од 15 дана од дана уручења, а  у корист рачуна број: 840-714431843-12 

Комунална такса из Тарифног броја 2. став 2. (истицање и исписивање фирме ван пословног простора на 

објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе - коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.) доспева и плаћа се у целости, у року од 15 дана од дана уручења решења, а у 

корист рачуна број: 840-716112843-42.  

 

Тарифни број 3. 

Kомуналнa таксa за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима: 

Kомуналнa таксa за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима: 

1) за теретна возила  
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- за камионе до 2 т носивости      1.640 динара,  

- за камионе од 2 т до 5 т носивости      2.180 динара,  

- за камионе од 5 т до 12 т носивости     3.820 динара,  

- за камионе преко 12 т носивости     5.450 динара,  

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)      540 динара,  

3) за путничка возила  

- до 1.150 цм3            540 динара,  

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3      1.090 динара,  

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3      1.630 динара,  

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3      2.180 динара,  

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3      3.290 динара,  

- преко 3.000 цм3        5.450 динара,  

4) за мотоцикле  

- до 125 цм3           440 динара,  

- преко 125 цм3 до 250 цм3         650 динара,  

- преко 250 цм3 до 500 цм3      1.090 динара,  

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3      1.320 динара,  

- преко 1.200 цм3       1.630 динара,  

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту       50 динара,  

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз 

одређених врста терета  

- 1 т носивости           440 динара,  

- од 1 т до 5 т носивости          760 динара,  

- од 5 т до 10 т носивости       1.040 динара,  

- од 10 т до 12 т носивости       1.420 динара,  

- носивости преко 12 т       2.180 динара,  

7) за вучна возила (тегљаче) динара,  

- чија је снага мотора до 66 киловата      1.630 динара,  

- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата     2.180 динара,  

- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата     2.740 динара,  

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата     3.290 динара,  

- чија је снага мотора преко 177 киловата     4.380 динара, 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела                  1.090 динара.” 

 

Напомена:  

Обвезник из овог тарифног броја је власник моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина. 

Комунала такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације возила. 

Комуналну таксу наплаћује орган надлежан за послове регистрације моторних друмских возила и машина. 

Највиши износ комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја усклађује се годишње, са годишњим 

индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се 

заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује 

на десет динара. 

Приликом усклађивања највиших износа комуналне таксе, у складу са ставом 2. ове тарифе, основице за 

усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи комуналне таксе. 

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише износе 

комуналне таксе из става 1. ове таксене тарифе. 

Објављени усклађени највиши износи комуналне таксе из става 4. ове таксене тарифе примењује се од првог 

дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Комуналну таксу утврђену овим тарифним бројем не плаћају: 

1. особа са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило из става 1. 

тачка 1. овог тарифног броја, које се на њено име прво региструје у једној години; 
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2. особа са инвалидитетом код којих остоји телесно оштећење које има за последицу неспособност 

доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило из става 1. тачка 1. овог 

тарифног броја, које се на њено име прво региструје у једној години; 

   2а). родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима               

        родитељи непосредно брину – на једно возило из става 1. тачка 1. овог тарифног                            

        броја, које се на њихово, односно на име једног од њих, прво региструје у једној   

        години; 

3. здравдтвене установе за амбулантна возила; 

4. организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом, 

које су регистроване у складу са законом – за возила прилагођена искључиво за превоз њихових 

чланова; 

5. Министарство унутрашњих послова; 

6. Власници моторних возила чији погон је искључиво електрични. 

Доказе о испуњењу услова за остваривање права из тачке 1), 2), 2а) овог става издају надлежни органи, за 

годину у којој се врши регистрација. 

Прописани износ пореза на употребу моторних возила, додатно се умањује за 50% за возила из става 1. тачка 

1. овог тарифног броја којим се обавља ауто-такси превоз и за специјална возила из става 1. Тачка 1. овог 

тарифног броја за обуку кандидата за возаче са уграђеним дуплим ноћним командама. 

 

Тарифни број 4. 

 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим 

ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности, утврђује се и плаћа комунална  такса према зонама на којима се јавне површине налазе и то: 

 

1.за постављање летњих башта, комунална такса се утврђује у дневном износу и то: 

I зона.............................................................................5,00 динара/m2 

II зона............................................................................3,00 динара/m2 

III зона ..........................................................................1,75 динара/m2 

 

2. за постављање киоска комунална такса се утврђује у дневном износу, и то: 

I зона.............................................................................6,00 динара/m2 

II зона............................................................................4,50 динара/m2 

III зона ..........................................................................3,00 динара/m2 

 

3. за постављање барака комунална такса се утврђује у дневном износу, и то: 

I зона.............................................................................8,00 динара/m2 

II зона............................................................................6,50 динара/m2 

III зона ..........................................................................5,00 динара/m2  

 

4. за постављање других привремених објеката и уређаја: објекти за извођење забавних програма као што су 

циркус, забавни парк, апарат за забаву и слично и шатори у којима се привремено обављају трговинска и 

угоститељска делатност или постављају апарати за забаву (за време разних манифестација); пулт за излагање 

и продају одређених производа; телефонска говорница; и објекти и уређаји који нису утврђени овом 

одлуком, а које је одобрила надлежна служба Општинске управе, комунална  такса се утврђује у дневном 

износу, и то: 

I зона............................................................................30,00 динара/m2 

II зона...........................................................................25,00 динара/m2 

III зона .........................................................................20,00 динара/m2 

5. за излагање робе на јавним површинама или испред пословних просторија, а која се продаје у пословном 

објекту комунална такса се утврђује у дневном износу, и то: 

I  зона.........................................................................4,00 дин/m2 

II  зона.......................................................................2,00 дин/m2 
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III зона......................................................................  1,50дин/m2 

 

Напомена: 

Обвезник из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице које врши заузимање јавне 

површине на основу одобрења издатог од надлежне службе Општинске управе. 

Комунална такса по овом тарифном броју утврђује Служба за локалну пореску администрацију на основу 

поднетог захтева за коришћење јавне површине у пословне сврхе Служби за урбанизам, заштиту животне 

средине, имовинске и стамбено-комуналне послове. Након уплаћене комуналне таксе Служба за урбанизам, 

заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове издаје одобрење за коришћење јавне 

површине у пословне сврхе  обвезнику и један примерак доставља Служби за локалну пореску 

администрацију. 

За постављање летње баште комунална такса по Тарифном броју 4. тачка 1. се обрачунава и плаћа за заузеће 

јавне површине за период од 01. маја до 30. септембра. 

За постављање башти затвореног типа у периоду од 01. октобра до 30. априла комунална такса се плаћа у 

висини 50% од износа комуналне таксе из тачке 1 овог тарифног броја.  
Ако обвезник до 31. марта измири целокупни износ дуга и обавезе за текућу годину по основу комуналне 

таксе из овог тарифног броја, обавеза по основу комуналне таксе овог тарифног броја за текућу годину 

умањиће му се за 30%, а ако измири до 30. јуна умањиће  му се за 20 % у години за коју обавезу измирује. 

 Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја обвезника је дужан да пријави 

Служби за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове најкасније три 

дана пре настанка промене. 
Комунална такса из Тарифног броја 4. доспева и плаћа се у целости, у року од 15 дана од дана уручења 

решења у корист рачуна: 840-741531843-77.   

. 

Тарифни број 5. 

За држање средстава за игру („забавне игре“), комунална такса се утврђује у дневном износу,  и то: 

- по апарату за забавне игре (забавне игре на рачунарима, симулаторима, флиперима, билијар, 

пикадо, рулет, стони фудбал и слично)................................................10 динара. 

 

Напомена: 

Обвезник из овог тарифног броја је корисник простора (правно лице или предузетник)  који држи средства и 

апарате за забавне игре. 

Комуналну таксу из овог тарифног броја утврђује и наплаћује  Служба за локалну пореску администрацију 

на основу пријаве коју подноси обвезник. 

Обвезник је дужан да пријави држање средстава и апарата за забавне игре Служби за локалну пореску 

администрацију најмање 5 дана пре почетка коришћења средстава и апарата  за игру. 

Пријава садржи: 

1. за правна лица: пуно пословно име држаоца средства за игру, седиште, ПИБ и матични број, податке 

о одговорном лицу таксеног обвезника (име, презиме и ЈМБГ), адреса места држања апарата, врсту, 

марку, тип и серијски број апарата и датум почетка коришћења средстава за игру. 

2. за физичка лица: назив радње, седиште, број личне карте, ПИБ и матични број, адреса места држања 

апарата, врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања. 

Комунална такса из Тарифног броја 5. доспева и плаћа се у целости, у року од 15 дана од дана уручења 

решења у корист рачуна: 840-741572843-29. 

 

Тарифни број 6. 

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 

местима, плаћа се комунална такса у дневном износу и то само за  I зону.  

Комунална такса износи 50 динара по дану. 

 

Напомена: 

Обвезник из овог тарифног броја је корисник паркиралишта. 
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Тарифни број 7. 

 

За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог 

коришћења, плаћа се комунална такса у дневном износу и то: 

1. за камп кућице ...................................... 100,00 динара по дану за сваку камп кућицу, за све зоне 

2. за шаторе површине од 0 до 5 м2 наплаћује се комунална такса у износу од 300,00 динара. 

3. за шаторе површине од 6м2 до 100 м2 наплаћује се комунална такса у износу од 2.000,00 динара. 

4. за шаторе површине од 101-200 м2  наплаћује се комунална такса у износу од 3.000,00 динара. 

5. за шаторе површине од 201м2  и више наплаћује се комунална такса у износу од 5.000,00 динара. 

 

Напомена: 

Обвезник из овог тарифног броја  је правно лице, предузетник или физичко лице коме се одобрава 

коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог 

коришћења. 

Комунална такса по овом тарифном броју утврђује Служба за локалну пореску администрацију на основу 

поднетог захтева за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката 

привременог коришћења Служби за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне 

послове. Након уплаћене комуналне таксе Служба за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и 

стамбено-комуналне послове издаје одобрење за коришћење слободних површина за кампове, постављање 

шатора или других објеката привременог коришћења обвезнику и један примерак доставља Служби за 

локалну пореску администрацији. 

Комунална такса из Тарифног броја 7. доспева и плаћа се у целости у року од 15 дана од дана уручења 

решења, а у корист рачуна број: 840-741533843-91. 

 

Тарифни број 8. 

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова утврђује се такса у 

дневном износу и то: 

1.за заузеће јавне површине грађевинским материјалом у дневном износу по сваком започетом m2  јавне 

површине који се заузима: 

 

I зона ...................................................... 5,00 динара/m2 

  II зона...................................................... 4,00 динара/m2 

 III зона..................................................... 2,00 динара/m2 

 

2.за коришћење јавне површине ради извођења грађевинских радова  утврђује се такса у свим зонама по 

сваком започетом дужном метру у дневном износу:......................................................................... од 10,00 

динара. 

   

Напомена: 

Обвезник из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице ком одобрава  заузеће јавне 

површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова. 

Комунална такса по овом Тарифном броју обрачунава се и плаћа приликом добијања одобрења за заузеће 

јавне површине од стране надлежне службе општинске управе. 

Комуналну такса по овом тарифном броју утврђује Служба за локалну пореску администрацију на основу 

поднетог захтева за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и коришћење јавне површине  

Служби за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове. Након уплаћене 

комуналне таксе Служба за урбанизам, заштиту животне средин, имовинске и стамбено-комуналне послове 

издаје одобрење за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и коришћење јавне површине 

обвезнику и један примерак доставља Служби за локалну пореску администрацију. 

Комунална такса из Тарифног број 8. доспева и плаћа се у року од 15 дана од дана уручења решења, а у 

корист рачун број: 840-741535843-08. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

 

Ha основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и 

47/2018) и члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ" бр. 8/2011, 8/2012 

и 27/2017) Председник општине Жабаљ дана 26.06.2018. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ У ХРАНИ НАМЕЊЕНИХ 

ЕКОНОМСКИ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ИЗБЕГЛИЦАМА, БИВШИМ ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 
 

1. 

Образује се Комисија за избор корисника помоћи у храни намењених економски најугроженијим 

избеглицама, бившим избеглицама и интерно расељеним лицима са територије општине Жабаљ (у даљем 

тексту: Комисија). 
 

У Комисију се именују: 

1. Милица Виславски, заменик Председника Скупштине општине, председник Комисије 

2. Дарко Драпшин, руководилац Одељења за помоћно-техничке послове, члан 

3. Љиљана Узелац, руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности, члан 

4. Драгица Стојшин, представник Црвеног крста, члан 

5. Предраг Топић, шеф Групе за општу управу, члан. 

Послове секретара Комисије обавља Влајко Глигорић, повереник за избеглице. 
 

2. 

Комисија се обавезује да: 

− направи анализу потреба најугроженијих избеглица, бивших избеглица и интерно расељених 

лица, 

− на основу те анализе у предвиђеном року достави Комесаријату за избеглице и миграције, 

списак потенцијалних корисника за сваку категорију лица посебно, 

− информише потенцијалне кориснике помоћи, 

− изврши расподелу пакета хране најугроженијим избеглицама, бившим избеглицама и интерно 

расељеним лицима и 

− достави правдање Комесаријату за избеглице са списковима корисника, бројевима личних 

докумената и местом боравишта овереним од повереника. 
 

3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ". 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-77/2018-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ЧЕДОМИР БОЖИЋ с.р. 
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САДРЖАЈ 

 

 

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 60 

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 
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