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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:17 Жабаљ, 05.07.2019. године Година 46 Цена овог броја 60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 49. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 

87/2018 - др. закони), члана 29. Закона о пољопривредном земљишту („Службени Гласник РС“, 

број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 i 112/2015), Правилника о посебним мерама заштите од 

пожара у пољопривреди ("Сл. гласник РС" бр. 27/84) и члана 74. Пословника Општинског већа 

("Службени лист општине Жабаљ" бр.08/2019) ,  Општинско веће општине Жабаљ на свој 141. 

седници одржаној дана 05.07.2019. године доноси 

 

П  Л  А  Н 

ЗАШТИТЕ СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА У 2019. ГОДИНИ 

 

I Опште одредбе 

 

Тачка 1. 

Планом заштите од пожара за време жетве (у даљем тексту: План) уређена су питања:  

- преглед засејаних површина и обим послова, 

- преглед  механизација, 

- план жетве, 

- мере за обављање прегледа учествујућих машина,  

- организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање 

пожара, 

- друге мере заштите од пожара. 

Општина Жабаљ се простире у четири катастарске општине и то:  

к.о. Жабаљ површине 10.333 ha 

к.о. Чуруг површине 11.755 ha 

к.о. Госпођинци површине 4.790 ha и 

к.о. Ђурђево површине 6.928 ha. 

 

Опремљена је са 144 km категоризованих путева и са око 1.500 ha некатегоризованих путева. 

Окружена је рекама Тисом, Јегричком и Мртвом Tисом што има утицаја, поред водопривреде и за 

узимање воде приликом гашења пожара. Поред професионалне јединице (ПВСЈ Жабаљ) у општини 

делују и четири добровољна ватрогасна друштва: ДВД Жабаљ, ДВД  Чуруг, ДВД Госпођинци и 

ДВД Ђурђево.  

Ватрогасна јединица Жабаљ опремљена је са три цистерне од 5.000, 7000 и 7.000 литара, а у свом 

саставу има осам професионалних ватрогасаца. Седиште јединице је у Жабљу, Чурушка бр. 1/а,  а 

пријава пожара може се извршити  и позивом на број 021/830-815. Добровољно ватрогасно 

друштво у Жабљу има 21 члана. ДВД Чуруг опремљено је са цистерном од 5.000 литара, а у раду 
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учествује 52 добровољца. Друштво се налази у Чуругу у улици Николе Тесле бр. 73 а позив се 

врши на 021/833-330. ДВД у Ђурђеву има седиште у улици Краља Петра I 71 у Ђурђеву, бр. 

телефона 021/838-200 а опремљено је цистерном од 7500 литара и 30 добровољаца. ДВД 

Госпођинци у улици Бранка Радичевића 53. опремљено је цистерном од 5000 литара, а у раду 

друштва учествује 60 добровољаца. Позив се врши на број 021/836-007. 

 

II Преглед засејаних површина, обим послова и преглед  механизације 

 

Тачка 2. 

Процењује се да је на територији општине засејано око 6200 ha пшеницом и 720 ha јечмом. Оцена 

је да би у престојећој жетви могло да учествује 650 пољопривредних машина (комбајна, трактора и 

преса) и то у Жабљу 200, Чуруг 150, Ђурђево 200 и Госпођинци 100. 

 

Велики број учествујућих машина због своје  старости, представља већи ризик од изазивања 

пожара  приликом употребе. 

 

III Организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање     

пожара 

 

Тачка 3. 

 Општински ватрогасни савез је дужан да у сваком добровољном ватрогасном друштву сва 

четири насељена места општине Жабаљ организује редовна дежурства. Општински ватрогасни 

савез ће доставити Општинском штабу за заштиту стрних усева од пожара  распоред дежурстава. 

Општина  Жабаљ ће финансирати дежурства и друге трошкове ангажовања Општинског 

ватрогасног савеза у току радова на заштити стрних усева од пожара. 

Осматрање, обиласком пољопривредног земљишта у току жетве вршиће пољочуварска служба. 

Осматрање, посматрањем пољопривредног земљишта засејаног стрним усевима вршиће се са 

доминирајућих врхова, са којих постоји добар преглед подручија. 

 

За осматрачка места се одређују силоси у сва четири насељена места. 

 

Служба везе врши се међусобним  обавештавањем између пољочуварске службе, ПВСЈ Жабаљ и 

довровољно ватрогасних друштава у спровођењу мера сталног дежурства и осматрања.  

 

У случају да се уочи пожар, активира се ПВСЈ Жабаљ и месно добровољно ватрогасно друштво. 

 

 

Битнији бројеви телефона 

 

Ватрогасна јединица Жабаљ 830-815 

Добровољно ватрогасно друштво Чуруг 062 1576-879 

Добровољно ватрогасно друштво Госпођинци 836-007 

Добровољно ватрогасно друштво Ђурђево 838-200 

Општа ватрогасна бригада Нови Сад 193 и 527-888 

ОУП Жабаљ 192 и 831-445 

Општина Жабаљ, Штаб 210-2260 и 210-2255 

Општина Жабаљ, Председник општине  210-2288 

Пољочуварска служба 2100-431 

Руководилац Пољочуварске службе                                                          064 8009700 
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IV Друге мере заштите од пожара 

 

Tачка 4. 

За време трајања скидања стрних усева строго су забрањене следеће активности: 

- паљење ватре на отвореном 

- спаљивања остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и 

спаљивање биљних остатака. 

- пушење на месту где се врши откос. 

 

Парцеле са површином од 50 ha под стрним усевима покосити пре  скидања  на 15m  ширине   

захвата и  извршити орање. 

Парцеле поред железничких пруга засејаним стрним усевима покосити у захвату од 60 m и исту 

површину заорати до пруге. 

На местима где се врши скидање усева ставити видне натписе о забрани пушења. 

На свим местима јавног окупљања (дом здравља, пијаца, веће продавнице, пошта, месне заједнице 

и слично) истаћи обавештења о забрани паљења, такође о томе обавестити грађане путем медија 

(интернет странице општине Жабаљ и радио станице) 

  

Поступање у случају пожара 

 

У случају да дође до пожара исти се објављује гласом: 

 

„ПОЖАР – ГОРИ ЖИТО“ или „ПОЖАР – ГОРИ КОМБАЈН“ 

 

На дату узбуну заустављају се све машине и све радње и приступа се гашењу пожара.  

У случају да дође до пожара на пољопривредној машини исти угасити, извршити преглед 

исправности и утврдити да ли је машина способна за наставак рада. Неисправна машина не сме 

обављати радове на угроженим подручјима од пожара.  

 

Тачка 5. 

Овај План објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

Број:  217-   17 /19-II 

Дана:  04.07.2019.  године 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Чедомир Божић с.р. 
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На основу члана 66. ставa 1 тачкe 24. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" 

бр. 4/2019) Општинско веће општине Жабаљ на својој 141. седници, одржаној дана 04.07.2019. 

године  доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА 

У 2019. ГОДИНИ 

 

1. 

Образује се Општински штаб за жетву и заштиту стрних усева од пожара у 2019. години (у даљем 

тексту Штаб) у саставу: 

 

1. Борис Плесковић, командант штаба, 

2. Радослав Бркић, заменик команданта штаба, 

3. Драган Дејановић, члан, 

4. Горан Берић, члан, 

5. Мирко Далчековић, члан 

6. Синиша Шавија, члан  

7. Станко Миланов,члан 

8. Горан Стојшић, члан 

 

       За секретара  Штаба именује се: Давор Шатара                                    

 

2. 

Задатак Штаба је: 

1. да реализује План заштите стрних усева од пожара у 2019. години; 

2. да се стара о организовању сталног дежурства, осматрачке службе, службе веза и 

обавештавања; 

3. да координира рад ватрогасне јединице и добровољних друштава на подручју општине; 

4. да врши надзор над спровођењем мера заштите стрних усева од пожара; 

5. да предузима и друге активности ради успешног спровођења жетве и вршидбе  у 2019. 

години. 

3. 

Овлашћује се Штаб да у сарадњи са  Општинским ватрогасним савезом општине Жабаљ образује 

комисије за преглед пољоприведне механизације и обуку учесника у жетви и да именује њихове 

чланове за сва четири насељена места. 

Чланови комисија из става 1. ове тачке и лица која обављају стална дежурства и осматрачке 

послове имају право на накнаду за рад, чију висину на предлог Штаба утврђује Председник 

општине, а која ће бити исплаћена из Буџетског фонда за ванредне ситуације и противпожарну 

заштиту. 

4. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Штаба обављаће секретар Штаба. 
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5. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Жабаљ». 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

Број: 217-   16 /2019-II 

Дана:      04.07.2019.. године 

ПРЕДСЕДНИК   

ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                                                                                                                           Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа у управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), чланa 66. став 1 тачка 2. Статута општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2019), 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 141. седници, дана  04.07.2019. године, доноси:  

 

ПРОГРАМ 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2019. 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 1.800.000,00 динара користиће се за намене 

утврђене  Закона о смањењу ризика од катастрофа у управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“ бр. 87/2018), чланом 49. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др.закони), чланом 8. Закона о одбрани 

од града („Службени гласник РС“ бр. 54/2015) 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) 
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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 Ветеринарске услуге (Ветеринарска станица Вета 

Жабаљ) 

1.7 Услуге превоза путника (а.д Саобраћај Жабаљ) 

1.8 Услуге социјалне заштите (Дом за душевна оболела лица 

Чуруг) 

 

 

  

 

220.000,00 

динара 

Услуге по уговору 

 

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 

 

 

50.000,00 динара 

Услуге по уговору 

 

3. Санирање штета насталих природном и другом 

незгодом. 

 

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 

 

   

                                        

 

200.000,00 

динара 

 

4. Дотације Општинском  ватрогасном савезу општине 

Жабаљ. 

 

4.1  Извршавање задатака заштите од пожара у периоду 

жетвених радова и бербе у 2019. години. 

 

         

 

 

 

 

 

600.000,00 

 

 

 

 

600.000,00 

динара 

 

 

 

 

5. Одржавање система за узбуњивање на терирторији 

општине Жабаљ. 

 

 

 

 

50.000,00 

 

 

 

 

50.000,00  

динара 

 

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      

 

 

 

 

 

 

630.000,00 

50.000,00 

                                       

 

 

   680.000,00 

динара 
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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. 

Ступањем на снагу овог Програма престаје да важи Програм коришћења средстава буџетског 

фонда за ванредне ситуације и заштиту од пожара за 2019. годину (''Службени лист општине 

Жабаљ'' бр. 8/2019) 

6. 

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:  40 -48/2019 - II 

Датум:.07.2019. године                                             ПРЕДСЕДНИК 

                            ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

 Чедомир Божић с.р. 

 

 

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

104/2016 и 95/2018) и члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање сагласности на 

цене комуналних производа и комуналних услуга („Службени лист општине Жабаљ“ број 11/09)  

Општинско веће на својој 141. седници одржаној дана 05.07.2019. године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.  

Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „ Водовод општине Жабаљ“  

број  254-2/19/2019 од  23.05.2019.  године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2.  

Ово решење и Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „ Водовод општине Жабаљ“  број  

254-2/19/2019 од  23.05.2019.  године  објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 023-42  /19-II 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 
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                               ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП“ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“  

                                                            (пречишћен текст)    

 

                               I  ЦЕНА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ    

 

                               За домаћинства и установе :                   

   Цена по м3            ПДВ 10%           Цена  са ПДВ-ом  

              44,01                4,40                  48,41 дин. 

 

 

                            За привреду, правна лица:                      

        Цена по  м3             ПДВ 10%     Цена са ПДВ-ом 

             132,05               13,21              145,26 дин. 

 

                      

                          II   ФИКСНА НАКНАДА ПО МЕРНОМ МЕСТУ:   

 

           1.  ЗА ПРИКЉУЧАК СА ВОДОМЕРИМА ОД: 1/2“; 3/4“ И 1“ –у вредности     

                од 2 м3 воде месечно  +  пдв 20%;  

 

           2. ЗА ПРИКЉУЧАК СА СА ВОДОМЕРИМА ОД: 5/4“ И 6/4“  –у вредности    

               од 5 м3 воде месечно  +  пдв 20%;  

           3. ЗА ПРИКЉУЧКЕ Фи 50 и Фи 65 -  у вредности од 15 м3 воде месечно  +  пдв 20%;  

 

           4. ЗА ПРИКЉУЧКЕ Фи 80 и Фи 100 - у вредности од 30 м3 воде месечно  +  пдв 20%; 

 

           5. ЗА СПОРЕДНЕ ВОДОМЕРЕ УГРАЂЕНЕ У СТАНОВИМА - у вредности од 2 м3  

               воде месечно  +  пдв 20%.   

 

                         III  НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА ЗА  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 

                                ВОДОВОДНУ МРЕЖУ КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ У  ОБЈЕДИЊЕНОЈ  

                                ПРОЦЕДУРИ  

 

                               За физичка лица :   

Накнада за издавање 

услова  

             ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 

             3.600,00                720,00       4.320,00 дин. 

 

                               За  правна лица:                    

Накнада за издавање 

услова  

             ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 

             7.200,00               1.440,00       8.640,00 дин. 
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                          IV  НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

 

Прикључак Фи 3/4“  

до 5 m цеви  

             ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 

         36.000,00               7.200,00       43.200,00 дин. 

 

 

                         V НАКНАДА ЗА ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ  

                             МРЕЖУ ЗА ИСКЉУЧЕНЕ КОРИСНИКЕ       

              

 За кориснике који су 

искључени у водомерном 

шахту 

За кориснике који су 

искључени на уличној 

водоводној мрежи 

 Висина накнаде  

 за поновно прикључење 

          3.600,00        18.000,00 

   ПДВ 20 %               720,00          3.600,00 

 Накнада са ПДВ-ом           4.320,00 дин.        21.600,00 дин.  

 

 

                         VI НАКНАДА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ УГРАЂЕНОГ СПОРЕДНОГ  

                              ВОДОМЕРА У СТАНУ КОРИСНИКА(СХОДНО ЧЛ.32.СТ.4.  

                              ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ(„Сл. лист општине Жабаљ“ 

                              бр.18/2018-пречишћен текст)         

 

Накнада за технички пријем                ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 

        2.800,00               560,00       3.360,00 дин. 

 

                         VII НАКНАДА ЗА ЗАМЕНУ ВОДОМЕРА УСЛЕД МЕХАНИЧКОГ  

                                ОШТЕЋЕЊА 

Накнада за замену водомера 

услед 

механичког оштећења 

             ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 

        3.200,00               640,00       3.840,00 дин. 

 

                          VIII  НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА НА ОДРЕЂЕНОЈ  

                                   АДРЕСИ ПОСТОЈИ ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ  

                                   МРЕЖУ      

 

Накнада за издавање потврде              ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 

         

 500,00 

 

            100,00                 

 

       

       600,00 дин.  

 

      

                          IX  НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА   

               (СХОДНО ЧЛ.22.СТ.1. ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

               „Сл. лист општине Жабаљ“  бр.7/2019 )         

Накнада за коришћење 

паркинг места по започетом 

             ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 
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сату  

        25,00 дин.              5,00 дин.        30,00 дин. 

 

 

         X НАКНАДА ЗА РАД БАГЕРА 

Накнада за рад багера по 

радном  сату  

             ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 

        5.000,00  дин.              1.000,00 дин.       6.000,00 дин. 

 

ЈКП“ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ 

 

    Број: 254-2/19 

    Дана: 23.05.2019.год.  

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                              НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                                                                  Драгана Џамбас с.р. 

                                                                   

 

 

 
 

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 
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