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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 18

Жабаљ, 26.08.2013.

Година 42

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/11
и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. тачка 2.
Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012), а на предлог Општинског
већа, Скупштина општине је на 13. седници одржаној 26.08.2013. године, донела
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2013. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“ број 25/2012, 3/2013
и 11/2013), члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
„Буџет општине Жабаљ за 2013. годину састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
и пренета средства из предходних година
( 7+ 8+3 )
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( 7)
I.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(8)
I.3. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (
4+ 5+6)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5)
2.3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61)
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( 7+8)-( 4+ 5)
Издаци за набавку финансијске имовине (62)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
( 7+8)-(4+5)+( 92- 62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

У динарима
795.216.623,00

734.758.308,29

60.458.314,71

743.766.347,60
44.894.623,55
6.500.000,00
- 53.902.662,86
55.651,85
-53.958.314,71
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Неутрошена средства из предходне године
Издаци за отплату главнице (категорија 61)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

страна 2
60.458.314,71
6.500.000,00
53.958.314,71

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима на рачуну
прихода и примања:
У динарима
Економска
Буџет за 2013.
Опис
класификација
годину
1
2
3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
795.216.623,00
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући приходи
7
734.758.308,29
1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак грађана

711

296.344.000,00

1.2 Порез на имовину
1.3 Порез на наслеђе и поклон
1.4 Порез на пренос апсолутних права
2. Непорески приходи

713
7133
7134

27.374.477,00
3.400.660,00
31.760.000,00

714, 716, 741, 742
7422
714552
7145,7415, 7422
711180

128.581.713,00
33.431.940,00
4.240.000,00
750.000,00
90.159.773,00
144.000,00

2.1 Таксе
2.1.1. Локалне комуналне таксе
2.1.2. Локалне административне таксе
2.1.3. Боравишна такса
2.2 Накнаде
2.3. Самодопринос
2.4. Донације и трансфери
- донације
-трансфери од другог нивоа власти
2.5. Приходи настали употребом јавних
средстава
-приходи од камате
приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности и покретних
ствари у својини РС, које користи ЈЛС,
односно органи, организације и службе
ЈЛС и индиректни корисници њеног буџета
-

приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности и покретних
ствари у својини ЈЛС, у складу са законом

-Новчане казне и одузета имовинска корист

732

0,00

733

218.335.529,00

7411

1.000.000,00

7421

7421

7433

4.500.000,00
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3. Остали непорески приходи
-Мешовити и неодређени приходи
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
предходне године
4. Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
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21.461.929,29
2.000.000,00

7721

3

60.458.314,71

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:
У динарима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Текући расходи:
1. Расходи за запослене

4
41

744.066.347,60
167.726.914,00

-Плате и додаци запослених
-Социјални доприноси на терет послодавца
-Накнаде у натури
-Социјална давања запосленима
-Накнаде трошкова за запослене
-Награде запосленима и остали посебни расходи
2. Коришћење услуга и роба

411
412
413
414
415
416
42

132.777.615,00
23.768.349,00
1.460.000,00
5.956.000,00
3.008.750,00
756.200,00
313.211.067,60

-Стални трошкови
Tрошкови путовања
-Услуге по уговору
-Специјализоване услуге
-Текуће поправке и одржавање
-Материјал
3. Употреба основних средстава

421
422
423
424
425
426
43

51.931.480,00
4.420.000,00
111.957.338,80
97.616.726,00
18.716.800,00
28.568.722,80
10.000,00

431

10.000,00

44

3.870.000,00

-отплата домаћих камата
-пратећи трошкови задуживања
5. Субвенције

441
444
45

2.900.000,00
970.000,00
49.096.100,00

-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
-Субвенције приватним предузећима
6. Дотације и трансфери

451
454
46

49.096.100,00
0,00
115.793.614,24

- трансфери осталим нивоима власти

463

104.347.614,00

-Упореба основних средстава
4. Отплата камата и
задуживања

пратећи

трошкови

26.08.2013.
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дотације организ.обавезног соц.осиг.

464

6.346.000,00

-Остале дотације и трансфери
7. Социјално осигурање и социјална заштита

465

5.100.000,24

-Накнада за социјалну заштиту из буџета
8. Остали расходи

47
472
48

55.593.462,00
55.593.462,00
30.465.189,76

-Дотације невладиним организацијама
-Порези обавезне таксе и казне
-Новчане казне и пенали по решењу судова
-Накнада штете од елементарних непогода
-Накнаде штете за повреде
9. Резерве

481
482
483
484
485
49

20.982.639,76
860.000,00
5.961.315,00
1.061.235,00
1.600.000,00
8.000.000,00

-средства резерве
Издаци за нефинансијску имовину
10. Основна средства

499
5
51

8.000.000,00
44.894.623,55
42.624.260,40

-Зграде и грађевински објекти
-Машине и опрема
-Нематеријална имовина
11. Природна имовина

511
512
515
54

29.968.542,40
11.167.290,00
1.488.428,00
2.270.363,15

-Земљиште
Издаци за финансијску имовину
12. Отплата главнице

541
6
61

2.270.363,15
6.555.651,85
6.500.000,00

-Отплата главнице
13. Набавка финансијске имовине

611
62

6.500.000,00
55.651,85

621

55.651,85

-

-

Набавка домаће фин.имовине

Буџет за 2013. годину састоји се од:
- прихода и примања у износу од 795.216.623,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 795.216.623,00 динара;
- буџетског дефицита у износу од -53.958.314,71 динара.
Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове Одлуке у износу од -53.958.314,71
динара, и средства за отплату дуга у износу од 6.500.000,00 динара обезбедиће се из неутрошених
средстава из предходних година у износу од 60.458.314,71 динара.
Члан 2.
У члану 3. став 1. број: "6.500.000,00" замењује се бројем: "5.500.000,00".
Члан 3.
У члану 5, у Табели 3, тачка 38. која гласи:
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“
Р.
бр

Назив
капиталн
ог
пројекта

Година
почетка
финансир
ања
пројекта

38

Израда
трибине
Адаптаци
ја вртића

40

Укупна
вредност
пројекта

2013

2014

2015

Корисник

Изво
р
фина
нс

Конт
о из
Одлу
ке

2013

Година
завршетк
а
финансир
ања
пројекта
2013

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

01

463

2013

2013

1.000.000,00

1.000.000

0

0

ОШ Ђура
Јакшић
ОШ Ђура
Јакшић

01

463

, се бришу, а досадашња тачка 39, постаје тачка 38.
Члан 4.
У члану 5, у Табели број 3, после редног број 38. додају се нове тачке: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49
које гласе:
Р.
бр

Назив
капиталног
пројекта

Година
почетка
финансир
ања
пројекта

39

Израда
плана
детаљне
регулације
за парцелу
бр.463
к.о.Жабаљ
Израда
главног
пројекта
јавне
расветеспомен
обележје у
Чуругу
Израда
пројекта
кровне
реконструк
ције и
замена
лимарије у
о.ш.“Ђура
Јакшић“
Чуруг
Израда
Плана
генералне
регулације
Реконструк
ција
громовне
инсталациј
е Н.Тесла
78 и Св.

40

41

42

43

Укупна
вредност
пројекта

2013

2014

2015

Корисник

Изво
р
фина
нс
01

Конт
о из
Одлу
ке

2013

Година
завршетк
а
финансир
ања
пројекта
2013

320.400,00

320.400,00

0

0

Скупштина
општине

01

424

2013

2013

948.000,00

948.000,00

0

0

Скупштина
општине

01

424

2013

2013

469.200,00

469.200,00

0

0

Скупштина
општине

01

424

2013

2013

500.000,00

500.000,00

0

0

Скупштина
општине

01

424

2013

2013

244.000,00

244.000,00

0

0

с.ш. „22.
Октобар“
Жабаљ

01

463
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Николе 44,
Жабаљ
44

45

46

47

48

49

Унапређењ
е
енергетске
ефикасност
и заменом
столарије и
стављањем
изолације у
учионицам
аи
осталим
просторија
ма
с.ш.“22.окт
обар“ у
Жабаљ
Израда
пројектне
документа
ције за
санацију
санитарног
чвора у
о.ш.
„Милош
Црњански“
Жабаљ
Израда
пројектне
документа
ције за
кречење
фасаде у
о.ш. „Ј.Ј.
Змај“
Ђурђево
Фарбарско
молерски
радови у
о.ш. „Ј.Ј.
Змај“
Ђурђево
Израда
Трибине
о.ш.“Ђура
Јакшић“
Чуруг
Адаптација
вртића

2013

2013

1.484.980,80

1.484.980,80

0

0

Председни
к општине

01

425

2013

2013

500.000,00

500.000,00

0

0

о.ш.“Мило
ш
Црњански“
Жабаљ

01

463

2013

2013

500.000,00

500.000,00

0

0

о.ш. „Јован
Јовановић
Змај“
Ђурђево

01

463

2013

2013

479.400,00

479.400,00

0

0

о.ш. „Јован
Јовановић
Змај“
Ђурђево

01

463

2013

2013

850.217,64

850.217,64

0

0

ОШ Ђура
Јакшић

01

463

2013

2013

1.200.000

1.200.000

0

0

ОШ Ђура
Јакшић

01

463

са тим да се укупна вредност инвестиција из Табеле 3. мења, тако да уместо износа „109.112.191“ стоји
„105.558.389,44“, у колони 5 исте табеле износ од „96.937.376“ замењује износом „86.078.810,44“, у колони 6
износ „18.079.579“ се замењује износом „12.079.579,00“, а у колони 7 износ „10.400.000,00“ се замењује
износом „ 7.400.000,00“.
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Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу 795.216.623,00 динара по врстама односно
економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
1
321
321311

711

2
Утврђивање резултата пословања
Нераспор.вишак прихода

60.458.314,71
60.458.314,71

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

296.344.000,00

711111

порез на зараде

230.000.000,00

711121

порез на приходе од самосталних делатности

711122

порез на приходе од самосталних делатности - паушал

711143

порез на приходе од непокретности

711145

порез на приходе од давања у закуп покретних ствари

711147

порез на земљиште

711183

самодопринос из прихода земљорадника

711184

самодопринос из прихода самосталних делатности

711191

порез на друге приходе

35.000.000,00

Порез на имовину

62.535.137,00

713121

порез на имовину физичких лица

13.000.000,00

713122

порез на имовину правних лица

14.365.520,00

713311

порез на наслеђе и поклон

713421

порез на пренос апсолутних права-непокретности

713422

порез на пренос апсолутних права-хартије од вредности

713

9.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
600.000,00
5.600.000,00
120.000,00
24.000,00

3.400.660,00
25.000.000,00
0,00
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порез на пренос апсолутних права-моторна возила

713611

порез на акције на име и уделе

714
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6.760.000,00
8.957,00

Порез на добра и услуге

25.756.000,00

714513

комунална такса за држање моторних возила

12.200.000,00

714514

годишња накнада за друмска моторна возила

714543

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

130.000,00

714552

боравишна такса
посебна накнада за зашиту и унапређење животне
средине

750.000,00

714562
716
716111

732
732151

733

0

12.676.000,00

Други порези

8.019.500,00

ком. такса за истицање фирме на пословном простору

8.019.500,00

Донације од међународних организација

0,00

Текуће донације од међ.организација

0,00

Трансфери од других нивоа власти (грантови)
218.335.529,00

733158

ненаменски трансфери од АПВ

733154

тек. нам. трансфер од Републике

733156

тек. нам. трансфер од АПВ

18.796.318,00

733252

капитални наменски трансфер од АПВ

13.595.820,00

Приходи од имовине

75.000.000,00

741
741151

камате на средства буџета

185.943.391,00

1.000.000,00
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741511

накнада за коришћење минералних сировина

741522

закуп пољопривредног земљишта

741531

комуналне таксе за коришћење простора

741533

комунална такса за коришћење слободних површина

741535

комунална такса за заузеће јавних површина

741534

накнада за коришћење грађевинског зељишта

714536

накнада за коришћење гр. зељ.од пр.лица

742
742151
742152
742153

број 18

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација у корист нивоа општине
приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета
приходи од закупнине за грађевинско земљиште у
корист нивоа општине

страна 9

0,00
38.672.347,00
500.000,00
4.327.653,00
500.000,00
21.000.000,00
9.000.000,00

20.806.213,00
0,00

2.000.000,00
700.000,00

742251

општинске административне таксе

4.240.000,00

742253

накнада за уређење грађевинског земљишта
приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина
приходи индиректних корисника буџета локалне
самоуправе који се остварују додатним активностима

3.829.773,00

Новчане казне и одузета имовина корисника

4.500.000,00

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
приходи од навчаних казни у прекршајном поступку

1.000.000,00

742351
742372

743
743324
743351

744
744151

1.060.000,00
8.976.440,00

3.500.000,00

Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа општине

26.08.2013.

745
745151

771
771111

911
911451

Службени лист општине Жабаљ
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страна 10

Мешовити и неодређени приходи

21.461.929,29

Мешовити и неодређени приходи у корист општине

21.461.929,29

Меморандумске ставке за рефундацију

2.000.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију

2.000.000,00

Примања од дом.задуживања
Примања од задуживања код посл.бан.
Примања од задуживања код посл.бан.
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

795.216.623,00

Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
Економска
класифика
ција
1
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
43

ОПИС
2
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали расходи
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће попр. и одржавање
Материјал
Употреба осн. средстава

Укупна средства
5
167.726.914,00
132.777.615,00
23.768.349,00
1.460.000,00
5.956.000,00
3.008.750,00
756.200,00
313.211.067,60
51.931.480,00
4.420.000,00
111.957.338,80
97.616.726,00
18.716.800,00
28.568.722,80
10.000,00

26.08.2013.
431
44
441
444
45
451
454
46
463
464
465
47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
51
511
512
513
515
54
541
61
611
62
621

Службени лист општине Жабаљ
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Употреба основних средстава
Отплата камата
Отплата домаћих камата
Пратећи тр. задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефин. предузећима
Тек.субвенц.приватним предузећима
Донације и трансфери
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Дот.орг.обав.соц.осигурања
Остале дон.дот. и трансфери
Права из социјалног осигурања
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дот.е невлад. организацијама
Порези,обавезне таксе и каз.
Новчане казне и пенали
Накнада штете
Накнада штете за повреду
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађ. објекти
Машине и опрема
Oстале непо. и опрема
Нематеријална имовина
Природна имовина
Природна имовина
Отплата главнице
Отплата главнице
Набавка дом.фин.имовине
Набавка фин.имовине
УКУПНИ РАСХОДИ:

страна 11
10.000,00
3.870.000,00
2.900.000,00
970.000,00
49.096.100,00
49.096.100,00
0,00
115.793.614,24
104.347.614,00
6.346.000,00
5.100.000,24
55.593.462,00
55.593.462,00
30.465.189,76
20.982.639,76
860.000,00
5.961.315,00
1.061.235,00
1.600.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
42.624.260,40
29.968.542,40
11.167.290,00
0,00
1.488.428,00
2.270.363,15
2.270.363,15
6.500.000,00
6.500.000,00
55.651,85
55.651,85
795.216.623,00

II.ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци, укуључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од
795.216.623,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима
и исказују у колони 7.

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Економска класиф.

1

2

3

4

5

1

1

Извор

Службени лист општине Жабаљ
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страна 12

Опис

Укупна
средства

6

7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и закодонавни органи

111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

411
412
414
415
416
421
422
423
424
426

Плате и додаци запосл.
Соц. доприноси на терет послодавца
Соц. давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

11

482

Порези обавезне таксе и казне...

12

515

Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:

2,790,409.00
499,489.00

80,000.00
100,000.00
10,000,000.00
9,539,600.00
70,000.00
5,000.00
200,000.00

23,284,498.00
23,284,498.00

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

160
13

481

Дотације невлад.организацијама
-фин. политичких субјеката

1,192,110.00

Службени лист општине Жабаљ
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Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:

страна 13

1,192,110.00
1,192,110.00

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

2

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

160
416
14
15
16
17
18

Награде бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Mатеријал

421
422
423
426

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

2

0.00
0.00

0.00
0.00

24,476,608.00
24,476,608.00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

1

Извршни и законодавни органи

111
19

411
01
07

20

412
01
07

21
22
23
24

413
414
415
416

Плате и додаци запослених
Приходи из буџета
16.637.760,00
Трансфери од др.нив.власти
848.176,00
Соц. доприноси на терет послодавца
Приходи из буџета
2.977.689,00
Трансфери од др.нив.власти
151.824,00
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи

17,485,936.00

3,129,513.00

70,000.00
261,000.00
422,000.00
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25
26
27

28

421
422
423

424

Стални трошкови
Тр. Путовања
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета

12.603.209,71

01 Прих.буџ.-Закуп пољ.земљ.
13 Нераспоређ.вишак прих.
07 Трансфери др.нивоа власти

3.000.000,00
54.999,29
1.300.000,00

425

26,921,696.00

01 Прих.из буџета

7.020.296,13

01 Закуп пољ.земљ.

8.272.347,80

13 Нер. виш.пр.-зак.пољ.зем.

8.152.052,07

13 Нерас. вишак пр.

2.800.000,00
677.000,00

Текуће поправке и одржавање
01 Приходи из буџета
07 Трансфери др.нивоа власти

страна 14
3,800,000.00
1,200,000.00
16,958,209.00

Специјализоване услуге

07 Транс.од др.нивоа власти
29

број 18

3,441,800.00
1.959.980,00
1.481.820,00

Материјал

950,000.00

30-1 481

Дотације невладиним организацијама

200,333.00

30-2 472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

30-3 444
31 482

Пратећи трошкови задуживања
Порези и таксе

690,000.00
210,000.00

31-1 484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока

526,235.00

30

426

01 Приходи из буџета
01 Закуп пољоп.земљишта

68,334.00

100,73
526.134,27

31-2 483

Нов.казне и пенали по решењу судова

3,060,000.00

31-3 485
32 512

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

100,000.00
1,400,000.00

01
13
33 515
33-1 621
33-2 541
33-3 511

Приходи из буџета
Нер.виш.пр.-закуп пољ.зем.
Нематеријална имовина
Набавка домаће фин.имовине
Земљиште
Зграде и грађевински објекти

400.000,00
1.000.000,00
100,000.00
55,651.85
270,363.15
2,156,440.00
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13

01
01
07
13
13

број 18

Нер.виш.пр.-закуп пољ.зем.
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Закуп пољопривредног земљишта
Трансфери од др.нивоа власти
Нераспоређ.вишак прих.-закуп пољ.зем.
Нерасп. Вишак прихода
Укупно за функцију 110:

страна 15

53,056,717.57
11,798,482.07
4,458,820.00
11,308,492.07
2,854,999.29
83,477,511.00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Извршни и законодавни органи финансијски и
фискални послови и спољни послови

2 110
34

422

Трошкови путовања

35

423

Услуге по уговору

771,434.00

01 Приходи из буџета

200.000,68

13 Нераспоређ. вишак прихода

571.433,32

Средства опредељена овом позицијом у износу од
571.433,32 су средства АПВ из претходних година за
реализацију пројекта "Подстицање организовања и
деловања Локалне акционе групе".
36

424

Специјализоване услуге

37

426

Материјал

38

481

Дотације невладиним организацијам

39

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функкцију 110:
01 Приходи из буџета

200,000.68

13 Нераспоређени вишак прихода

571,433.32

Укупно за функцију 110:

771,434.00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

3

Социјална заштита некласификована на другом
месту

090
40

465 01 Остале донације дотације и трансфери
Плате и соц.допр.
1.600.000,00

5,100,000.24

Службени лист општине Жабаљ
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Соц.допр. послодавца
400.000,00
Услуге по уговору
3.100.000,24
40-1 481
Дотације невладиним организацијама
13 Нераспоређени вишак прихода
1.521,76
Извори финанс. за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:

страна 16

1,521.76

5,100,000.24
1,521.76
5,101,522.00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

4 170
41

441

Отплате домаћих камата

42

444

Пратећи трошкови задуживања

01

Приходи из буџета

13

Нерасп.вишак прихода

611

Отплата главнице дом.кредиторима

43

2,900,000.00
100,000.00
97.962,78
2.037,22
6,500,000.00

Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 170:

9,497,962.78
2,037.22
9,500,000.00

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

5 111
44

481

45 499
45-1
45-2

Дотације невладиним организацијама

2,300,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
невладиних организација и удружења
Средства резерве
Стална буџетска резерва
2.500.000,00
Текућа буџетска резерва
5.500.000,00

8,000,000.00

Извори финансирања за функцију 111:
01 приходи из буџета
Укупно за функцију 111:

10,300,000.00
10,300,000.00

ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

840
46

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:

1,000,000.00

Службени лист општине Жабаљ
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01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:

страна 17
1,000,000.00
1,000,000.00

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА

6 830
47

423

Услуге по уговору

3,500,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
услуга локалних радио-станица и ТВ услуга.
Извори финансирања за функцију 830:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:

3,500,000.00
3,500,000.00

ЈКП "ЧИСТОЋА"
Развој заједнице

7 620

48

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
01 Приходи из буџета

26,207,959.00

20.460.000,90

01 Прих.из буџ.-зак.пољ.земљ.

2.900.000,00

13 Нер. вишак прих. из р. г.

1.000.000,00

13 Нерас.вишак прихода

1.847.958,10

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приход из буџета

20,460,000.90

01 Закуп пољ.земљишта
13 Нер. вишак прихода из р. г.-закуп

2,900,000.00
1,000,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1,847,958.10

Укупно за функцију 620:

26,207,959.00

JKП "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ"
Развој заједнице

8 620

49

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

7,760,000.00

Службени лист општине Жабаљ
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01 Приходи из буџета

страна 18

6.560.000,00

13 Нераспор. вишак прихода

1.200.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

6,560,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 620:

1,200,000.00
7,760,000.00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
"СОЛИДАРНОСТ"

9

Социјална заштита некласификована на другом
месту

090

50

Донације и трансфери осталим нивоима власти

463

Накнаде за социјалну заштиту из буџета:
-Право на трошкове превоза , лекарског прегледа и
трошкове прихватања корисника
300.000,00
-Право на трош.сахране кор

1.500.000,00

-Право на трош.прев.учен.

2.000.000,00

-Право на једнок.нов.помоћ

3.000.000,00

-Персонални асистент

01
13
01
13

01
13

212.500,00

Функционисање Центра за социјални рад:
Плате и додаци запослених
3.503.820,00
Приходи из буџета
3.400.000,00
Нераспоређ. Виш. прихода
103.820,00
Соц. Доп.на тер.посл.
799.383,00
Приходи из буџета
780.000,00
Нер. вишак прих.
19.383,00
Накнаде у натури
1.000.000,00
Социјална давања запос.
1.005.000,00
Накнаде за запослене
120.000,00
Стални трошкови
150.000,00
Приходи из буџета
110.000,00
Нерасп.вишак прихода
40.000,00
Tрошкови путовања
130.000,00

14,690,703.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Тек. попр. и одрж.
Материјал
01 Приходи из буџета
13 Нерасп.вишак прихода
Порези обавезне таксе

број 18

страна 19

150.000,00
40.000,00
250.000,00
380.000,00
331.370,77
48.629,23
30.000,00

Укупни извори финансирања за поз.50:
01 Приходи из буџета
13 Нерас.вишак прихода
51 472
Студентске стипендије
52 472
Кадровачке помоћи
52-1 472
Накнада трудницама
13 Нераспор. вишак прихода

14.478.870,77
211.832,23
4,000,000.00
50,000.68
1,134,513.32
1.134.513,32

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА "ЧУРУГ"
53

463

Трансфери од осталих нивоа власти
01 Приходи из буџет
340.000,00
13 Нераспор.вишак прихода
247.961,00
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:

587,961.00

18,868,871.45
1,594,306.55
20,463,178.00

ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

10

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070

54

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
01 Приходи из буџета

450.500,06

8,032,568.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

13 Нер. Виш.прих. из ран. год.
55

481

број 18

страна 20

7.582.067,94

Дотације невладиним организацијама

327,600.00

Црвени крст - Ова апропријација намењена је за
спровођење јавних овлашћења и програма (по Закону о
Црвеном крсту).
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
13 Нераспор.вишак прихода
Укупно за функцију 070:

778,100.06
7,582,067.94
8,360,168.00

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ

11

Здравство некласификовано на другом месту

760

56

463

57

464

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Услуге мртвозорства
Дотације орг.обавезног соц. осигурања

450,000.00
6,346,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
оснивачких права над корисником
Извори финанасирања за функцију 760:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:

6,796,000.00
6,796,000.00

СШ "22. ОКТОБАР"
Средње образовање

12
920

58

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

13 Плате и додаци запослених

114.450,00

13 Социјал.допр.на терет посл.
Накнаде у натури
Соц.давања запослени

20.490,00
1.570,000,00
60.000,00

15,880,931.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

број 18
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Накнада за запослене
2.000.000,00
Награде,бонуси и ос.рас.
100.000,00
Стални трошкови
7.163.194,00
Трошкови путовања
230.000,00
Услуге по уговору
650.000,00
Специјализоване услуге
70.000,00
Текуће поправке и одржава
650.000,00
Материјал
580.000,00
Пратећи тр. задуживања
10.000,00
Накн. за соц.заш.из буџета
17.570,00
Новч.казне и пенали по р.суд.
26.600,00
Згр. и грађ. објекти
2.118.627,00
Машине и опрема
440.000,00
Нематеријална имовина
60.000,00
Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета

15,745,991.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 920:

134,940.00
15,880,931.00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

13 912

59

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

41,408,400.00

Накнаде у натури
Соц.давања запосленима
Накнаде за запослене
Нагр.,бон. и ост.пос. расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Спец. услуге
Тек. поправке и одрж.
Материјал
Пратећи тр. задуж.
Порези обавезне таксе
Новчане казне и пенали
Зграде и грађ. објекти

2,400,000.00
286,000.00
3,700,000.00
1,460,000.00
19,445,350.00
479,000.00
2,548,000.00
201,000.00
3,159,400.00
2,170,800.00
75,000.00
90,000.00
4,393,850.00

26.08.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

Машине и опрема
Нематеријална имовина

страна 22
1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:

41,408,400.00
41,408,400.00

Средства апропријације у глави 14 користиће се за
финансирање следећих корисника, у складу са
њиховим финансијским плановима

14.1 ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
Накнаде у натури
800.000,00
Соц.давања запосленима
86.000,00
Накнаде за запослене
1.600.000,00
Награде,бонуси и ос.расх.
700.000,00
Стални трошкови
8.845.350,00
Трошкови путовања
60.000,00
Услуге по уговору
868.000,00
Специјализоване услуге
101.000,00
Текуће поправке и одрж.
780.000,00
Материјал
903.000,00
Пратећи трошкови задуживања
25.000,00
Порези обавезне таксе
20.000,00
Зграде и грађ. објекти
700.000,00
Машине и опрема
0,00
Извори финансирања за подглаву 14.1:
01 Приходи из буџета
15.488.350,00
Укупно подгл. 14.1:
14.2 ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Накнаде у натури
Соц.давања запосленима.
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и ос.рас.
Стални трошкови

600.000,00
150.000,00
1.200.000,00
300.000,00
5.300.000,00

15.488.350,00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

број 18
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Трошкови путовања
230.000,00
Услуге по уговору
900.000,00
Специјализоване услуге
50.000,00
Тек. поправке и одржав.
1.650.000,00
Материјал
550.000,00
Пратећи трошкови задуживања
20.000,00
Порези обавезне таксе
70.000,00
Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
1.000.000,00
Извори финансирања за подглаву 14.2:
01 Приходи из буџета
12.020.000,00
Укупно подгл. 14.2:
12.020.000,00
14.3 ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Накнаде у натури
Социјална давања запосл.
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали рас.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Тек. поправке и одржавање
Материјал
Пратећи тр. задуживања
Порези обавезне таксе
Зграде и грађ. Објекти
Новчане казне и пенали

1.000.000,00
50.000,00
900.000,00
460.000,00
5.300.000,00
189.000,00
780.000,00
50.000,00
729,400,00
717.800,00
30.000,00
0,00
3.693.850,00

Извори финансирања за подглаву 14.3:
01 Приходи из буџета
13.900.050,00
Укупно подгл. 14.3.

13.900.050,00

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" Основно и предшколско
образовање

14 910
60

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

31,329,619.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

01
13
01
13

01
13

Плате и додаци запослених
Приходи из буџета
Нераспоређ.вишак прихода
Социјални доприноси
Приходи из буџета
Нераспоређ.вишак прихода
Накнаде у натури
Социјална давања запосл.
Накнаде за запослене
Наг. Бон. и остали посеб.расх.
Приходи из буџета
Нераспоређ.вишак прихода
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживање
Порези обавезне таксе и казне
Нов.каз. И пенали по реш.суда
Зграде и грађ. објекти
Машине и опрема

број 18

9.048.920,00
8.935.100,00
113.820,00
1.581.699,00
1.561.623,00
20.076,00
2.496.000,00
101.000,00
722.000,00
800.000,00
708.406,00
91.594,00
11.249.780,00
100.000,00
800.000,00
650.000,00
300.000,00
620.000,00
10.000,00
200.000,00
2.150.220,00
500.000,00

Извори финансирања за функцију 910:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 910:
15 980
61
62

ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФ.
НА ДРУГОМ МЕСТУ
423
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
472

страна 24

31,104,129.00
225,490.00
31,329,619.00

200,000.00
200.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
01 Приходи из буџета

27.500.000,38

07 Транс.од осталих нивоа вл.

4.389.918,00

13 Нераспор.вишак прихода
10.061.127,62
Средства ових апропријација намењена су за
финансирање месечних карти, бесплатне ужине
ученицима основних школа, регреса дела трошкова

41,951,046.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.
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целодневног и полудневног боравка деце
предшколског узраста трећег односно четвртог реда
рођења, поклон књига за Вуковце и одличне ученике,
поклон пакета за новорођенчад као и књиге за децу из
материјално угрожених породица.

Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 980:

27,700,000.38
4,389,918.00
10,061,127.62
42,151,046.00

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА
ДРУГОМ МЕСТУ

16 820
63

481

Дотације невлад. организацијама

2,200,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
културно уметничких друштава и културних
манифестација
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 820:

2,200,000.00
2,200,000.00

УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА

17 810
64

481

Дотације невлад. организацијама

12,445,075.00

Ова апропријација користећи се за финансирање
Спортског савеза општине Жабаљ у складу са
Програмом као и спортских манифестација.
64-1 472

Накнада за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:

300,000.00

12,745,075.00
12,745,075.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

број 18

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Основно истраживање

18 140
65

423

Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
1.330.000,66
13 Нераспор.вишак прихода
387.945,34
Извори финансирања за функцију 140:
01 Приходи из буџета

1,717,946.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 140:

387,945.34
1,717,946.00

1,330,000.66

ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
Развој заједнице

19 620
65-1 451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:
01 Приходи из буџета
01 Приход из буџета-закуп пољ. земљишта
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода-закуп
13 Нераспоређени вишак прихода
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
3

страна 26

1
130
66

67

ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге
411
Плате и додаци запослених
01 Приходи из буџета
65.577.993,00
13 Нераспоређени вишак прихо
152.676,00
412
Социјални доприноси на терет послодавца
01 Приходи из буџета
11.738.461,00

11,328,141.00
11,328,141.00
11,328,141.00

279,679,390.72
14,698,482.07
8,848,738.00
12,308,492.07
26,463,827.14
341,998,930.00

65,730,669.00

11,765,785.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

68
69

70
71
72
73

413
414
01
03
415
416
421
422

74

423

75

424

76
77

425

13 Нераспоређени вишак прихода
27.324,00
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Приходи из буџета
1.000.000,00
Социјални доприноси
1.000.000,00
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Тр. Путовања
01 Приходи из буџета
1.600.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода
18.000,00
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
7.750.000,00
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
200.000,00
13 Нераспор.вишак прихода
1.247.800,00
Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
711.000,00
01 Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
579.000,00

01
01
13
78

426
01
01
13

79 444
79-1 472
01
80
81
82
83

број 18

482
483
511
512
01
01
13

Текуће поправке и одржавање
Приходи из буџета
5.900.000,00
Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
265.000,00
Нераспор.вишак прихода
250.000,00
Материјал
Приходи из буџета
6.050.000,00
Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
664.000,00
Нераспоређени вишак прихода
22.000,00
Пратећи тр. Задуживања
Наканаде за социјалну заштиту
Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
57.000,00
Порези, обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Приходи из буџета
100.000,32
Прих.од нов. Каз. за саоб.Прек.
1.000.000,00
Нераспор.вишак прихода
5.919.289,68

Извори финансирања за функцију 410:
01 Приходи из буџета
03 Социјални доприноси

страна 27

1,000,000.00
2,000,000.00

1,418,750.00
350,000.00
19,000,000.00
1,618,000.00

9,197,800.00

1,290,000.00

6,415,000.00

6,736,000.00

50,000.00
57,000.00
100,000.00
1,141,315.00
1,500,000.00
7,019,290.00

127,752,519.32
1,000,000.00

Службени лист општине Жабаљ
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број 18

13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 130:

страна 28
7,637,089.68
136,389,609.00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАЉ
Туризам

2
473
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези обавезне таксе и казне
Опрема и машине

2,301,604.00
411,739.00
20,000.00
70,000.00
130,000.00
235,000.00
450,000.00
1,282,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
50,000.00

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473:

5,030,343.00
5,030,343.00

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

3

Пољопривреда

421

Средства ових апропријација ће се користити за
финансирање IPA-CBS CROA-SERB PROEKT у
укупном износу од 1.280.000,00 динара
97
98
99
100
101
102
103

421
422
423
424
425
426
451

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору-њихов предлог
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским организ.

728,000.00
0.00
6,800,000.00
630,000.00
1,070,000.00
930,000.00
3,800,000.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.
1031 512
104 515

број 18

Опрема и машине
Нематеријална имовина
Извори финанс. за функцију 421:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 421:

страна 29

1,178,000.00
303,000.00
15,439,000.00
15,439,000.00

ЈП "РАЗВОЈ "
Развој заједнице

4
620
105 411

Плате и додаци запослених

5,915,000.00

106 412

Соц. доприноси на терет послодавца

1,060,000.00

107 413

Накнаде у натури
01 Приходи из буџета

01 Намен.редства буџ. Корисника
108 414
Социјална давања запосленима
01 Приходи из буџета
01 Наменска средс.буџ. корисника
109 415
Накнаде за запослене
01 Приходи из буџета
01 Намен.средства буџ.корисник
110 416

111 421

112 422

113 423

114 424

115 425

100,000.00
50.000,00
50.000,00
200,000.00
100.000,00
100.000,00
750,000.00
700.000,00
50.000,00

Награде бонуси и остали расходи
01 Наменска средства буџ.корисника
100.000,00
Стални трошкови
01 Приходи из буџета
12.910.000,00
01 Наменска средс.буџ.корисник
90.000,00
Трошкови путовања
01 Приходи из буџета
200.000,00
01 Наменска средс.буџ.корисник
70.000,00
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
31.468.000,00
01 Наменска средс.буџ.корисника
805.000,00
07 Транс.од остал.нивоа власти
4.832.000,00
Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
23.748.000,00
01 Наменска средс.буџ.корисника
720.000,00
07 Трансф.од ост.нив.власти
11.498.000,00
Текуће попр. и одржавање
01 Приходи из буџета
895.000,00

100,000.00

13,000,000.00

270,000.00

37,105,000.00

35,966,000.00

1,075,000.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

број 18

01 Наменска сред.буџ.корисника
180.000,00
116 426
Материјал
01 Приходи из буџета
8.580.000,00
01 Наменска сред.буџ.корисника
675.000,00
07 Трансф.од ост.нивоа власти
168.000,00
1161 481
Дотације невладиним организацијама
01 Наменска средства буџ.корисника 0,00
117 482
Порези обавезне таксе и казне
01 Приходи из буџета
405.000,00
01 Наменска сред.буџ.корисника
20.000,00
118 483
Новчане казне и пенали
01 Приходи из буџета
1.250.000,00
01 Наменска сред.буџ.корисника
350.000,00
119 511
Зграде и грађевински објекти
01 Приходи из буџета
8.430.000,00
01 Прих.из буџ.-закуп пољ.зем.
1.000.000,00
120 512
Машине и опрема
121 541
Природна имовина

01
01
01
07

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Закуп пољопривредног земљишта
Наменска средства буџетског корисника
Трансфери од ост.нивоа власти
Укупно за функцију 620:

страна 30

9,423,000.00

0.00
425,000.00

1,600,000.00

9,430,000.00

350,000.00
2,000,000.00

98,061,000.00
1,000,000.00
3,210,000.00
16,498,000.00
118,769,000.00

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

5 560
122 481

Дотације невлад. организацијама

366,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
еколошких друштава и удружења општине Жабаљ
123 421

Стални трошкови

124 423

Услуге по уговору

0.00
1,600,000.00

Ова апропријација користиће се за финансирање
Програма и пројеката из области заштите животне
средине
125 424

Специјализоване услуге

8,910,430.00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

број 18

страна 31

Ова апропријација користиће се за финансирање
Програма и пројеката из области заштите животне
средине и у оквиру ње 3.908.000,00 су наменска за
третман амброзије.
01 Приходи из буџета

8.910.302,02

13 Нерасп.вишак прихода
126 426

Материјал

127 485

Накнада штете за повреду

128 512

Машине и опрема

127,98
300,000.00
1,500,000.00

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета

12,676,302.02

13 Нерасп.вишак прихода
Укупно за функцију 560:

127.98
12,676,430.00

ФОНД СОЛ. СТАМБ.ИЗГРАДЊЕ
Стамбени развој

6
610
129
130
131
132
133
134

421
422
423
424
425
426

135 482
136 511

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
01 Наменска средства буџ.кор.

0.00
0.00

18,722.80
17.081,56

13 Нерасп.вишак прихода
1.641,24
Порези обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 610:
01 Наменска средства буџетског корисника
13 Нерасп.вишак прихода
Укупно за функцију 610:

7
320

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
Услуге противпожарне заштите

803,358.76

820,440.32
1,641.24
822,081.56

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.
137
138
139
140
141
142

423
425
426
512
481
484

број 18

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Дотације невладиним организацијама
Накнада штете од елем.непогода
Извори финансирања за функцију 320:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:

страна 32
350,000.00
292,000.00

900,000.00
535,000.00

2,077,000.00
2,077,000.00

ФОНД ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

8
320
143 481

Услуге противпожарне заштите
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 320:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

9

144 411
145 412
146 414

Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послод.
Соц. давања запосленим

147 416

Нагр. бонуси и остали посебни расходи

160

01 Наменска сред.буџ. корис.
148 421
Стални трошкови
01 Приходи из буџета
01 Наменска сред. Буџ. Корис.
149 422
Трошкови путовања
01 Приходи из буџета
01 Наменска сред.буџ.корис.
150 423
Услуге по уговору
01 Приходи из буџета
01 Приходи из буџета-закуп
01 Наменска средс.буџ.Корис.
13 Нерасп.вишак прих-зак.пољ.з

2,834,758.00
507,912.00
1,485,000.00
100,000.00

100.000,00
8,674,480.00
7.650.480,00
1.024.000,00
360,000.00
60.000,00
300.000,00
19,644,949.80
5.463.251,58
9.473.865,73
2.166.000,00
2.500.00,00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

151 424

152 425

153 426

154 431

број 18

13 Нераспор.вишак прихода-сам.
75.066,42
13 Нераспор. вишак прихода
41.832,49
Специјализоване услуге
01 Приходи из буџета
1.809.000,00
01 Закуп пољ.земљ.
11.000.000,00
Текуће поправке и одржавање
01 Приходи из буџета
2.878.534,48
01 Намен.средст.буџ. корисника
310.000,00
01 Закуп пољ.земљ.
500.000,00
13 Нерас.виш.пр.-зак пољ.зем.
1.500.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода
1.465,52
Материјал
01 Приходи из буџета
1.945.000,00
01 Нам.средства буџ. Корисника
656.000,00
Употреба осн.средстава
01 Наменска средс.буџ. корисника
10.000,00

1541 444
01
155 481
01
156 482
01
01
1561 483
01
157 511
01
01
13
13
13
158 512
01
01
159 515
01

Пратећи трошкови задуживања
Наменска средс.буџ.корисник
Дотације невлад. орг.
Наменска средс.буџ. Корисника
Порези обавезне таксе и казне
Приходи из буџета
Наменска ср.буџетског кор.

страна 33

12,809,000.00

5,190,000.00

2,601,000.00

10,000.00

130,000.00
130.000,00
50,000.00
50.000,00
100,000.00
70.000,00
30.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова
Приходи из буџета
160.000,00
Зграде и грађ. Објекти
Приходи из буџета
1.650.000,00
Приходи из буџ.-зак.пољ.зем.
2.000.000,00
Нерасп.вишак прих.-закуп п.з
8.300.000,00
Нер.виш.прихода-сам.
1.426.261,97
Нераспоређени вишак прихода
2.481,67
Машине и опрема
Буџетски приход
500.000,00
Наменска средства буџ.кор.
200.000,00
Нематеријална имовина
Приходи из буџета
308.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

160,000.00
13,378,743.64

700,000.00

308,000.00

27,276,869.64

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

број 18

01 Намен.средства буџетских корисника

страна 34

4,946,000.00

01 Приходи из буџета-закуп пољопривр.земљишта

22,973,865.73

13 Нер.вишак прихода-закуп

12,300,000.00

13 Нер.вишак прихода-самодопринос
13 Нер.вишак прихода
Укупно за функцију 160:
Средства апропријација у глави 9.
користећи се за финансирање
следећих корисника у складу са
њиховим финансијским плановима:

411
412
414
416
421
01
01
422
01
423
01
01
01
13
424
01
01
425
01
01
13
426
511
01
13

9.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ
Плате и додаци запослених
784.000,00
Социјални доприноси
139.878,00
Соц.давања запосл.
500.000,00
Награде,бонуси....
Стални трошкови
6.741.880,00
Приходи из буџета
6.271.880,00
Наменска средства буџ.кор.
470.000,00
Трошкови путовања
10.000,00
Наменска средства буџ.кор.
10.000,00
Услуге по уговору
11.020.000,00
Приходи из буџета
3.000.000,00
Приходи из буџета-закуп
6.500.000,00
Наменска сред.буџ.корис.
520.000,00
Нер.вишак прих.-зак.пољ.з
1.000.000,00
Специјализоване услуге
5.570.000,00
Приходи из буџета
570.000,00
Прих.из буџ.-закуп пољ.зем.
5.000.000,00
Тек. попр. и одрж.
2.000.000,00
Приходи из буџета
1.498.534,48
Прих.из буџ.-закуп пољ.земљ.
500.000,00
Нерасп.виш.прих.-зак.пољ.зем.
1.465,52
Материјал
1.250.000,00
Зграде и грађ.објекти
2.000.000,00
Приходи из буџета
1.000.000,00
Нер.виш.прих.-зак.пољ.зем.
1.000.000,00

1,501,328.39
45,779.68
69,043,843.44

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

Машине и опрема

512

01
01
01
13
13

број 18
500.000,00

Извори финансирања за подглаву 9.1:
Приходи из буџета
Закуп пољ.земљ.
Наменска сред. буџ. корисник
Нер.вишак пр.-закуп пољ.зем.
Нерасп.вишак прихода
Укупно подглава. 9.1:

411
412
414
416
01
421
01
01
422
01
423
01
01
01
13
424
01
01
425
01
01
13
426
01
01
431
01
444
01

страна 35

9.2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ
Плате и додаци запослених
761.844,00
Соц. доприноси
136.369,00
Соц. давања запосл.
300.000,00
Награде бонуси ...
100.000,00
Наменска сред.буџ.корисника
100.000,00
Стални трошкови
615.000,00
Приходи из буџета
325.000,00
Наменска сред.буџ.корисника
290.000,00
Трошкови путовања
230.000,00
Наменска сред.буџ.корисника
230.000,00
Услуге по уговору
5.485.150,00
Приходи из буџета
1.245.150,00
Прих.из буџ.-закуп пољ.зем.
1.500.000,00
Намен.сред.буџ.корисника
1.240.000,00
Нер.виш. прих.-зак.пољ.зем.
1.500.000,00
Специјал. услуге
5.400.000,00
Приходи из буџета
400.000,00
Прих.из буџ.-закуп пољ.земљ. 5.000.000,00
Тек. попр. и одржавање
1.070.000,00
Приходи из буџета
420.000,00
Намен.сред. буџ.корисника
150.000,00
Нерасп.вишак пр.-закуп
500.000,00
Материјал
855.000,00
Приходи из буџета
345.000,00
Намен.сред.буџ.корисника
510.000,00
Употреба осн. средстава
10.000,00
Намен.сред.буџ.корисника
10.000,00
Пратећи трошк.задуживања
130.000,00
Намен.сред.буџ.корисника
130.000,00

15.514.292,48
12.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.465,52
30.515.758,00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.
481

01
482
511
13
13
512
01

Дот. невлад.орган.
Намен.сред.буџ.корисника
Порези обавезне ...
Зграде и грађ. објекти.
Нер.виш.прих.-зак.пољ.зем.
Нераспоређени вишак приход
Машине и опрема
Нам.сред.буџ.корисника

број 18

страна 36

50.000,00
50.000,00
30.000,00
4.502.481,67
4.500.000,00
2.481,67
200.000,00
200.000,00

Извори финансирања за подглаву 9.2:
01 Приходи из буџета
Пр. из буџета-закуп пољ.зем.
01 6.500.000,00

3.963.363,00

01 Наменска сред.буџ.корисник

2.910.000,00

13 Нер.вишак пр.-закуп пољ.зем.

6.500.000,00

13 Нер. вишак прихода

2.481,67

Укупно подгл. 9.2:
9.3: МЗ ГОСПОЂИНЦИ
Плате и додаци запослених
Соц.доприноси
Солидарна давања запосл.
Награде,бонуси....
Стални трошкови

411
412
414
416
421

19.875.844,67

704.178,00
126.512,00
515.000,00
743.600,00

Приходи из буџета

663.600,00

01 Наменска средства буџ.корис.
422
Тр. Путовања
01 Намен.сред.буџ.корисника
423
Услуге по уговору

80.000,00
50.000,00
50.000,00
1.863.532,31

01

6.500.000,00

01 Приходи из буџета

614.600,16

01 Прих.из буџ.-закуп пољ.земљ.

973.865,73

01 Нам.средства буџ.корисника

200.000,00

13 Нер.виш.пр.-сам.из ран.год.
424
Специјал. услуге

75.066,42
334.000,00

01 Приходи из буџета
425
Тек. попр. и одрж.

334.000,00
1.160.00,00

Службени лист општине Жабаљ

26.08.2013.

01 Приходи из буџета
01 Намен.сред.буџ.корисника
13 Нер.виш.пр.-зак.пољ.земљ.
426
Материјал
01 Приходи из буџета
01 Намен.сред.буџ.корисника
511
Зграде и грађ.
01 Приходи из буџета
01 Прих.из буџ.-закуп пољ.зем.
13 Нер.виш.пр.-сам.из ран.год.
13 Нер.виш.пр.-закуп пољ.зем.
512
Машине и опрема

број 18

страна 37

500.000,00
160.000,00
500.000,00
296.000,00
150.000,00
146.000,00
4.476.261,97
650.000,00
1.000.000,00
1.426.261,97
1.400.000,00

Извори финансирања за подглаву 9.3:
01 Приходи из буџета

4.257.890,16

01 Приходи из буџета-зак.пољ.зем.

1.973.865,73

01 Наменска средства буџ. кор.

636.000,00

13 Нер.вишак пр.-закуп пољ.земљ.

1.900.000,00

13 Нерас.вишак пр.-сам.из ран. год.

1.501.328,39

Укупно подгл. 9.3:

411
412
414
416
421
01
01
422
01
01
423
01
01
01
13
424
01
01

9.4 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО
Плате и додаци запослених
584.736,00
Соц. доприноси
105.153,00
Солидарна давања запос.
170.000,00
Награде,бонуси....
Стални трошкови
574.000,00
Приходи из буџета
390.000,00
Нам.сред.буџ.корисника
184.000,00
Тр. путовања
70.000,00
Приходи из буџета
60.000,00
Нам.сред.буџ.корисника
10.000,00
Услуге по уговору
1.276.267,49
Приходи из буџета
528.435,00
Прих.из буџ.-закуп пољ.зем
500.000,00
Намен.сред.буџ.корисника
206.000,00
Нер.виш.прих.-закуп пољ.зем.
41.832,49
Специјализоване услуге
1.505.000,00
Приходи из буџета
505.000,00
Прих.из буџ.-зак.пољ.зем
1.000.000,00

10.269.084,28
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425

01
13
426
482
483
511
01
13
515
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Тек. попр. и одрж.
960.000,00
Приходи из буџета
460.000,00
Нер.виш.прих.-закуп пољ.зем
500.000,00
Материјал
200.000,00
Порези обав.таксе и казне
70.000,00
Нов.казне и пенали по реш.суд. 160.000,00
Зграде и грађ. објекти
2.400.000,00
Приход буџета-закуп
1.000.000,00
Нер.виш.прих.-закуп пољ.зем
1.400.000,00
Нематеријална имовина
308.000,00
Извори финансирања за подглаву 9.4:

01 Приходи из буџета

3.541.324,00

01 Пр. из буџета-зак. пољ.земљ.

2.500.000,00

01 Наменска средства буџ. кор.

400.000,00

13 Нерасп.виш. прих.-закуп пољ.зе.
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно подгл. 9.4:
ПУ "ДЕТИЊСТВО "
Предшколско образовање

10
911
160 411
01
07
161 412
01
07
162 413
163 414
01
03
16
164 415
165 416
166 421
01
16
167 422
16
168 423

Плате и додаци запослених
Приходи из буџета
23.083.562,00
Трансф.од ост.нив.власти
4.865.000,00
Соц. Доприноси
Приходи из буџета
4.131.960,00
Трансфери од ост.нив.вл
871.000,00
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Приходи из буџета
290.000,00
Фонд за здравство
1.000.000,00
Родитељски динар
50.000,00
Накнаде за запосл.
Награде и бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Приходи из буџета
3.800.000,00
Родитељски динар
550.000,00
Трошкови путовања
Родитељски динар
200.000,00
Услуге по уговору

1.900.000,00
41.832,49
8.383.156,49

27,948,562.00

5,002,960.00

100,000.00
1,340,000.00

288,000.00
206,200.00
4,350,000.00

200,000.00
450,000.00
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169 424

01
16
170 425
01
16
171 426
01
16
172 472
173 482
174 511
01
07
175 512
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Спец. Услуге
Приходи из буџета
750.000,00
Родитељски динар
800.000,00
Тек. попр. и одрж.
Приходи из буџета
100.000,00
Родитељски динар
100.000,00
Материјал
Приходи из буџета
400.000,00
Родитељски динар
6.900.000,00
Накнаде за соц. заштиту
Порези,обавезне таксе и казне
Зграде и грађев. објекти
Приходи из буџета
Трансф. од осталих нивоа власти
Машине и опрема

страна 39
1,550,000.00

200,000.00

7,300,000.00

200,000.00

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
03 Фонд за здравство
07 Трансфери од осталих нивоа власти

33,799,722.00
1,000,000.00

16 Родитељски динар
Укупно за функцију 911:

8,600,000.00
49,135,722.00

5,736,000.00

ОНБ "ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"
Услуге културе

11
820

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
01 Приходи из буџета
315.000,00
04 Соп. прих. буџетских корисник
285.000,00
180 415
Накнаде за запослене
Награде и бонуси
181 416
182 421
Стални трошкови
183 422
Тр. Путовања
01 Приходи из буџета
120.000,00
04 Соп.прих. буџетских корисника
10.000,00
07 Трансф.од ост.нивоа власти
92.000,00
184 423
Услуге по уговору
176
177
178
179

411
412
413
414

7,770,677.00
1,390,951.00
170,000.00
600,000.00

2,064,000.00
222,000.00

2,380,000.00
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01 Приходи из буџета
07 Трансф.од ост.нивоа власти

426
482
511
512
01
07
191 513
192 515
01
07

13 Нерасп.вишак прихода
Спец. Услуге
Текуће попр. и одрж.
01 Приходи из буџета
07 Трансф.од ост.нивоа власти
04 Сопствени приходи буџет.кор.
Материјал
Порези, обавезне таксе
Зграде и грађ. Објекти
Машине и опрема
Приходи из буџета
Трансф.од остал.нивоа власт
Остала осн. Средства
Нематеријална имовина
Приходи из буџета
Трансф.од остал.нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода

185 424
186 425

187
188
189
190

број 18
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1.430.000,00
750.000,00
200.000,00
1,013,000.00
700.000,00
300.000,00
13.000,00
200,000.00
2,700,000.00
270,000.00
150.000,00
120.000,00
577,428.00
529.999,47
47.400,00
28,53

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04
Сопствени приходи буџетских корисника
07 Трансф.од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 820:

17,540,627.47
308,000.00
1,309,400.00
200,028.53
19,358,056.00

ИЗВОРИ ФИН. ЗА РАЗДЕО 3:
Приходи из буџета
Приход из буџета-закуп
Наменска средства буџетских корисника
Социјални доприноси

339,653,383.45
23,973,865.73
8,976,440.32
2,000,000.00

04 Сопствени приходи буџетских корисника

308,000.00

01
01
01
03

07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода
13 Нераспоређени вишак прихода-закуп

23,543,400.00
7,884,667.11
12,300,000.00
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13 Нераспоређени вишак прихода-сам.
16 Родитељски динар
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

страна 41
1,501,328.39
8,600,000.00
428,741,085.00

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
Приходи из буџета
Закуп пољопривредног земљишта
Наменска средства буџетских корисника
Социјални доприноси

643,809,382.17
38,672,347.80
8,976,440.32
2,000,000.00

04 Сопствени приходи буџетских корисника

308,000.00

01
01
01
03

07 Трансфери од осталих нивоа власти

32,392,138.00

13 Нераспоређени вишак прихода

34,348,494.25

13 Нераспоређени вишак прихода-закуп

24,608,492.07

13 Нер. вишак прихода-самодопринос

1,501,328.39

16 Родитељски динар

8,600,000.00

УКУПНИ РАСХОДИ:

795,216,623.00

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У члану 11, мења се Табела 1. „ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“, тако
да иста гласи:
„Табела 1.

Ред.бр.

1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

2
Органи и организације локалне
власти
Предшколске установе
Установе културе
Остале установе из области јавних
служби
Јавна предузећа, дирекције и фондови
основани од стране лок. власти који
се финансирају из јавних прихода
чија је намена утврђена посебним
законом
Остали индиректни корисници буџета

Маса средстава за
плате
исплаћена за август
2012
године
Буџетска
Остали
средства
извори
3
4
8.034.108
3.011.055
720.685

433.334

Маса средстава за плате
планирана за 2013
годину
Буџетска
средства
5

Остали
извори
6

100.221.801

1.180.000

27.215.522
9.161.628

5.736.000

215.345

2.713.343

553.353

6.975.000

326.522

3.342.670
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Укупно за све кориснике буџетских
средстава

12.861.068
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149.629.964

6.916.000

Члан 8.
„Овa одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број : 401-527/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
др.стом. Драган Злоколица с.р
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС), члана 9.
став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и
88/10) и члана 39. тачка 6. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ", број 8/11 и 8/12)
Скупштина општине Жабаљ, по прибављеном мишљењу Комисије за планове број 06-105/2013-I од
14.08.2013. године на 13. седници одржаној 26.08.2013. године доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 21 У
НАСЕЉУ ЖАБАЉ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ (у даљем тексту: План).
Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и правила грађења за парцелу на коју се План односи.
Члан 2.
Планско подручје налази се према Генералном плану насеља Жабаљ ("Службени лист Општине Жабаљ" број
13/2003) у централном делу насеља Жабаљ-блоку број 21 и обухвата парцелу 463 к.о. Жабаљ.
Површина планског подручја обухваћеног оквирном границом износи око 737m².
Графички приказ прелиминарне границе и обухвата планског подручја је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, и графички део.
Члан 4.
Ефективни рок за израду Плана је 3 (три) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Израда Плана уступа се "АТЕЉЕ" Д.О.О. Новосадска 348, Темерин.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета Општине Жабаљ.
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Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Решење Општинскe управе општине Жабаљ, Службe за урбанизам, зашиту
животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове, број 35-25/2013-III-01, од дана 07.08.2013.
године, да се не израђује стратешка процена утицаја за израду Плана детаљне регулације за део блока број
21 у насељу Жабаљ на животну средину.
Члан 8.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на
јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје
30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су
од значаја за јавни увид.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број : 35-37/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
др.стом. Драган Злоколица с.р
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010) и члана 9. Одлуке о организацији општинске управе ("Службени
лист општине Жабаљ" бр. 3/2010 и 3/2011), Општинска управа Жабаљ, Служба за урбанизам, заштиту
животне средине, имовинске и стамбено комуналне послове доноси
РЕШЕЊЕ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ДЕО БЛОКА БРОЈ 21 У НАСЕЉУ ЖАБАЉ-ПАРЦЕЛА 463 К.О. ЖАБАЉ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1.
Не израђује се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљпарцела 463 к.о. Жабаљ на животну средину.
2.
I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА И ПРОГРАМА
Генерални план насеља Жабаљ ("Службени лист Општине Жабаљ" број 13/2003) за централну зону насеља,
блок 21, прописује израду детаљног плана за изградњу и уређење овог блока.
Парцела која је обухваћена Планом налази се у централном делу насеља Жабаљ, дакле у грађевинском
реону.
3.
II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ
ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Доношењем овог плана прецизираће се услови за изградњу на предметној парцели, а све у складу са
Генералним планом насеља Жабаљ. Имајући у виду величину парцеле-737m², намену блока 21- претежно
становање са пословањем, сматрамо да израда овог плана нема утицаја на животну средину.
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Планиирани садржаји неће угрожавати ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет, насеље,
нити било које друге вредности.
У близини комплекса нема заштићених природних добра, нити културно историјске баштине.
4.
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 35-25/2013-III-01
Дана:07.08.2013.године
Шеф Службе
Светлана Петаков, дипл.правник с.р.

26.08.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 45

26.08.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 46

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник републике Србије број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 42/2013-одлука УС) и
на основу члана 39. став 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012)
Скупштина општине Жабаљ на 13. седници, дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗГРАДУ ОПШТИНЕ,
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ И СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ У ЖАБЉУ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се измена Плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и
спортске терене у Жабљу који је израђен од стране "АТЕЉЕ" Д.О.О., Темерин Новосадска 348, под бројем
Е-24/12.
Члан 2.
Измена Плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и спортске терене у Жабљу
састоји се из текстуалног и графичког дела:
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА:
I. УВОД
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
1.2. ГРАНИЦА ИЗМЕНЕ ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
1.4. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
1.4.1. БИЛАНС ПОВРШИНА

ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ

УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛЕ
1.5. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
1.6. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
1.7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ , КОМУНАЛНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И
ЗОНАМА
2.1.1
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЕЛЕКТРОЕМЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
III. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
3.1. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
3.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
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И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
3.3. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
3.4. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ КРЕТАЊА
ДЕЦЕ, СТАРИХ И ХЕНДИКЕПИРАНИХ ОСО
3.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
IV. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ
СЕКТОРА
V. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРАДВИЂЕНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
VI. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:
1. ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
2. ИЗВОД ИЗ ПОСТОЈЕЋЕГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
3. КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНЦОМ ПЛАНА
И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
4. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
5. РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ
ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА СА НИВЕЛАЦИЈОМ КОТА
УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
6. ТРАСЕ И КОРИДОРИ ЗА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ
7. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА
8. СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ДИСПОЗИЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

1:10000
1:5000
1:1000
1:1000

1:1000
1:1000
1:1000

Члан 3.
Саставни део ове одлуке је текстуални део измена Плана детаљне регулације за зграду општине,
предшколску установу и спортске терене у Жабљу и исти се објављује у „Службеном листу општине
Жабаљ“.
Измена Плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и спортске терене у Жабљу се у
целости објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-45/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
ИЗМЕНА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ЗГРАДУ ОПШТИНЕ,ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ И СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ
У НАСЕЉУ ЖАБАЉ

I. УВОД

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике Србије", број
72/2009, 81/09-исправка , 64/10-Одлука УС, 24/11 и 121/2012), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животни средину ( “Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10) и члана 39. тачка 6. Статута
општине Жабаљ («Службени лист општине Жабаљ» број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове број 06-165/2012-I од 26.10.2012. године на 6. седници
одржаној 06.11.20112. године доноси Одлуку о приступању изради Измене плана детаљне регулације за
зграду општине, предшколску установу и спортске терене у Жабљу , број 35-43/12-I, од 06.11.2012.
године (у даљем тексту: Измена плана).
Саставни део ове Одлуке је : Решењe Општинске управе општине Жабаљ, Службе за урбанизам, заштиту
животне средине , имовинске и стамбено-комуналне послове , број 35-40/2012-III-01 од дана 22.11.2012.
године, да се не израђује стратешка процена утицаја на израду измене Плана детаљне регулације за зграду
општине, предшколску установу и спортске терене у Жабљу на животну средину.
По прибављеном Мишљењу Комисије за планове којим је одређен обим и начин израде Измене плана
детаљне регулације,
приступа се изради Измене плана детаљне регулације за зграду општине,
предшколску установу и спортске терене у насељу Жабаљ .
Измена план је израђена у складу са Генералним планом насеља Жабаљ и чланова 27,28,29,30,31 и 34
Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник број 72/2009 и 24/11).
Циљ израде ове Измене плана је да се омогући даља доградња и надоградња постојећег објекта дечије
установе , према нараслим потребама који се јављају у насељу, а на основу дугорочне пројекције развоја и
просторног уређења као и правила уређења и грађења у делу блока 21 , односно на парцели 1278 у к.о.
Жабаљ.
За носиоца израде одређено је предузеће Д.О.О.”Атеље” из Темерина,Новосадска бр348.
Уважавајући услове који су дефинисани кроз важећи План детаљне регулације за зграду општине,
предшколску установу и спортске терене у насељу Жабаљ , као и обавезе преузете из Генералног плана за
насеље Жабаљ , која се односе на грађевински реон, Д.О.О.”Атеље” приступио је изради Измене плана, а у
циљу стварања планског основа за реализацију доградње и надоградње објекта дечије установе.
Изменом плана ће се одредити, односно ближе разрадити могућности које пружа парцела на којој се налази
дечија установа ; трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и
другу инфраструктуру; планиране намене
површина; регулационе линије и грађевинске линије;
нивелационе коте јавних и осталих површина; правила уређења и правила грађења .

На основу прибављених подлога , прикупљених податка са терена, одређених програмских циљева,
прибављених претходних услова и сагласности јавних предузећа и надлежних служби , те
дефинисаних интереса корисника простора урађена је анализа и оцена стања и процена развојних
могућности и дати су циљеви уређења и изградње на парцели дечије установе у оквиру централних
садржаја.
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1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Одлуком о програму уређивања грађевинског земљишта Наручиоца , а у сагласности са Одлуком о изради
Измене плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и спортске терене у насељу
Жабаљ . брoj 35-43/12-I, од 06.11.2012. године , приступа се изради Измене плана детаљне регулације за
зграду општине, предшколску установу и спортске терене у Жабљу .
Плански основ за израду Измене Плана је Генерални план Жабља.
Тема овог елабората је Измена плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и
спортске терене у Жабљу ( у даљем тексту Измена Плана).
ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
За потребе израде Измене Плана коришћене су следеће подлоге: Катастарско-топографски план у размери Р
1:500 и Копија плана у размери Р 1:2880 оверена од стране Службе за катастар непокретности општине
Жабаљ, као и Препис листа непокретности за предметне парцеле. Надаље као основа за израду Измене
Плана послужио је увид у Генерални план за насеље Жабаљ који је добијен од надлежне општинске службе.
Осим тога, као основ за израду Измене Плана такође је послужио и Концепт за израду Измене плана детаљне
регулације који садржи само текстуално образложење разлога за приступање изменама и допунама плана, на
основу члана 52. Правилника о садржини , начину и поступку израде планских докумената.
1.2. ГРАНИЦА ИЗМЕНЕ ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Овом Изменом Плана ће бити обухваћена парцела 1278 у к.о. Жабаљ .
Обухват Измене Плана је одређен координатним тачкама .
Овом Изменом Плана је одређена површина обухвата од 00 ха 42 а 40 м2 и у обухват је ушла парцела 1278,
у к.о. Жабаљ. Ова парцела је ушла у обухват на основу Генералног плана за Жабаљ којим је одређена
намена парцеле за Предшколску установу.
Граница обухвата представља линију која креће од тачке К1 на северозападној страни парцеле. Од тачке
К1 се линија обухвата протеже према истоку до тачке К2. Од тачке К2 линија обухвата креће до тачке К3
према југу. Од тачке К3 линија обухвата се креће према западу до тачке К4 , К5 и К6 , одакле се ломи према
северу до тачке К7 , К8 и К1 и тиме се затвара линија обухвата Плана.
Парцела 1278 се граничи на северној страни са парцелама 1154 ,1151/2 и 1151/1, на истоку са парцелом
1281, на југу са парцелама 1280/2, 1280/1, 1277/1, 1274, 1273/2, 1273/1 и 1265,1, а на западу парцелама
1268/4 и 1271/1.
СПИСАК КООРДИНАТНИХ ТАЧАКА
K tacka
x
y
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

27170,9100
27261,5600
27272,5900
27184,6600
27185,1700
27177,9400
27167,8400
27172,6800

25706,8600
25731,0600
25689,5600
25665,4600
25663,4600
25661,4600
25699,0800
25700,3400
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1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Овим Планом је обухваћен део блока 21 у ко. Жабаљ , парцела 1278, чији је корисник Предшколска
установа у Жабљу.
Јавно грађевинско земљиште формирмирају следеће парцеле:
14. парцела :
- 1278
површине 00 ха 42 а 40 м2
Површина јавног грађевинског земљишта је

00 ха 42 а 40 м2

Остало грађевинско земљиште : нема у обухвату.
Површина обухвата је :

00 ха 42 а 40 м2

Овом Изменом Плана није предвиђена парцелација и препарцелација јавног грађевинског земљишта.
1.4. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
На основу увида у Генерални план насеља Жабаљ парцела која је у обухвату Измене Плана налази се у
блоку 21 .
Намена блока 21 у коме се налази парцела Предшколског објекта према Генералном плану је следећа:
 намењује се за централну зону насеља , централни парк и пешачку зону, комплекс предшколске
установе, основне и средње школе, индивидуално и колективностановање , радне комплексе , међумесну
аутобуску станицу, зелену пијацу, гасну мерно-регулациону станицу за широку потрошњу, и припадајуће
улице. Изградња и уређење овог блока мора да се врши на основу услова из претходно израђеног
регулационог плана и одговарајућих урбанистичких пројеката за поједине садржаје. До доношења овог
регулационог плана за овај блок може се изузетно дозволити делимична реконструкција, адаптација и
санација постојећих објеката , стим да се врши у постојећим габаритима. Повећање постојећих
габарита је могуће само у случајевима обезбеђења основних санитарно-хигијенских и функционалних
услова и не може бити веће од 10% од габарита постојећег објекта.
Сходно планираној намени и функцији , посматрани простор можемо окарактерисати на следећи начин:
- ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Овај простор обухвата парцелу 1278 и на њој је изграђен објекат предшколске установе .
БИЛАНС ПОВРШИНА - постојеће стање
Јавно грађевинско земљиште :
2. неизграђена површина
3. изграђен објекат

површина 00 ха 33 а 36 м2
површина 00 ха 09 а 04 м2

укупно обухват Плана:

00 ха 42 а 40 м2

Дозвољене површине објеката , платоа и путева , као и обавезујућа површина озелењених површина је на
основу Генералног плана за Жабаљ за грађевинско земљиште намењено предшколској установи следећа:
 критеријум: - минимална површина парцеле 164 деце х 25 м2 =4.100 м2
 критеријум: - минимална зелена површина 164 деце х 10 м2 =1.640 м2
 критеријум: - максимални индекс заузетости парцеле
70 %
Изменом Плана је предвиђено следеће:
Површина парцеле је 00 ха 42 а 40 м2
2. површина зеленила је 00 ха 26 а 98 м2
1.
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3. изграђена површина је 1.089 м2 за објекте високоградње и 1.541 м2 укупно изграђене површине
По 1. критеријуму површина парцеле је већа од минималне за 01 а 40 м2
По 2. критеријуму озелењене површине су веће од минималне за 10 а 58 м2 , односно 16,45 м2 по детету ,
док је минимална површина 10-15 м2 по детету..
По 3. критеријуму индекс заузетости износи 25,68 % за објекте високоградње и 36,36 % за све изграђене
површине, што је мање од максимално дозвољеног индекса који износи мах. 70 %.

На основу ових показатеља , односно захтева из Генералног плана , односно на основу потреба Предшколске
установе у општини Жабаљ, усвојени су следећи урбанистички параметри:
 површина објеката (постојећи )
00 ха 09 а 04 м2
 површина дограђеног објекта ( приземље)
00 ха 01 а 85 м2
 површина дограђеног објекта ( спрат )
00 ха 02 а 35 м2
 површина надоградње
00 ха 09 а 04 м2
 површина пешачких стаза
00 ха 02 а 03 м2
 површина пута за снабдевање
00 ха 02 а 50 м2
 површина зеленила
00 ха 26 а 98 м2 ( 63,64 %)




индекс заузетости комплекса
индекс изграђености комплекса
површина зеленила по детету је

36,36 % (мах. 70 %)
0,6323 (мах. 1,5 )
16,45 м2

1.4.2. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Подела на просторне целине се огледа у подели функционалних садржаја.
Изменом Плана је предвиђена изградња на парцели 1278 што представља јавно грађевинско земљиште.
Парцела 1278 ће се користити да се поред постојећег објекта, који нема довољне капацитете, догради
простор за потребе смештаја јасленог узраста , као и да се омогући у будућности надоградња, адаптација и
реконструкција постојећег објекта према потребама .
1.4.3. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛЕ
Услови за образовање грађевинске парцеле су одређене Генералним планом за насеље Жабаљ , стим да
грађевинска парцела за предшколску намену мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени
конкретним захтевом, као и пратеће садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса изграђености за зону
централних садржаја (максимално 1,5) и степен искоришћености земљишта ( максимално 70 %), с обзиром
да се предшколска установа налази у централној зони насеља.
1.5. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
 Регулацијоне линије
Изменом Плана дефинисани су елементи хоризонталне и вертикалне регулације (нивелације) саобраћајних
површина и објеката у обухвату Плана . У Плану за Предшколски комплекс у оквиру обухвата постојећа
регулација представља границе парцеле 1278 у К.О.Жабаљ .
 Грађевинске линије
Грађевинске линије су одређене на графичким прилозима и представљају линије од којих ће се вршити
изградња објеката на грађевинском земљишту. У овом случају грађевинске линије пролазе кроз тачку “А”
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која представља почетну тачку за наношење приземља објекта на терен. Спратни део објекта је предвиђен са
препустима у односу на приземље у виду конзола.
 Елементи обележавања
Подлога за одређивање елемената обележавања је катастарско-топографски план у размери 1:500 , на коме је
извршено уношење неопходних података. Елементи обележавања на геодетској подлози су дати у графичком
делу Измене Плана и представљају координатне тачке којима је одређен обухват Измене Плана , као и
удаљености грађевинских линија од координатних тачака . Такође су одређени углови који омогућавају
обележавање грађевинских линија на терену.
1.6. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Предметна локација налази се у грађевинском реону на надморској висини од 79,86 нм до 80,98 нм. На
самој локацији постоји одређена денивелација са тенденцијом пада терена од северне границе парцеле према
југозападној страни локације.
Као подлога за израду нивелационог плана послужио је катастарско топографски план у размери Р – 1:500
. Основни принцип нивелације овог комплекса је да се обезбеди минимални пад поплочаних површина
према зеленилу, што ће омогућити одвођење падавинских вода са путева и пешачких стаза.
Коте пода приземља у дограђеним деловима објекта ће се прилагодити постојећој коти приземља и новонивелисаном терену.
Нивелационим планом дате су :
 коте нивелете осовине саобраћајнице
 падови нивелете
 коте темених тачака на споју путних прикључака на јавну саобраћајну површину
 коте пода приземља будућих објеката 80,30 нмв.
1.7. ТРАСЕ , КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
У обухвату Измене Плана , постоји већ формиран коридор за вођење саобраћајне и остале инфраструктуре,
који је одређен у постојећем , важећем Плану .
Капацитети инфраструктурних објеката су одређени на основу будуће потребе у предшколском објекту.
Нови коридор за вођење водоводне инфраструктуре за противпожарну хидрантску мрежу се предвиђа на
парцели 1273/2, из улице Светозара Марковића.
Такође се на парцели 1273/2 предвиђа нов пешачки прилаз објекту предшколске установе.
II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Градња на парцели 1278 може се реализовати на основу услова из ове Измене Плана. При пројектовању и
грађењу објеката високоградње , као и објеката инфраструктуре придржавати се одредби техничких
прописа и услова који регулишу конкретну област.
 увид у Генерални план:
3.2. ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ СА МРЕЖОМ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА
Друштвени центри у просторној структури насеља представљају тачке концентрације једне или , по
правилу , више централних функција , те самим тим и места концентрације људи, кретања и објеката.
Овим просторима се стога , у планирању будуће просторне организације насеља , поклања изузетна пажња
јер од њиховог просторног размештаја , структуре и нивоа планираних функција , објеката предвиђених за
реализацију планираних садржаја, те планиране мреже система друштвених центара , у великој мери
зависи функционисање будућег насеља.
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У функционалној структури насељских центара највеће учешће имају терцијарне делатности и
делатности намењене задовољавању тзв. јавних потреба. Ове делатности ће у будућем животу насеља
имати све значајније место и по разноврсности и по броју и потребним капацитетима својих објеката.
Номенклатура и капацитети ових садржаја намењених опслуживању становништва из насеља и региона
су одређени на бази одређених норматива и регистрованих специфичних природних и створених услова који
владају у овом подручју, и на бази оних који ће се тек јавити у планском или постпланском периоду. С друге
стране , тенденција убрзаног развоја ових делатности, чини да усвојене програмске поставке , у вези
номенклатуре и капацитета садржаја , имају само привремен и оријентациони карактер. Ова њихова
особина захтева да ови садржајибуду третирани у простору на крајње флексибилан начин.
Функционалној диференцијацији наведених делатности одговара и одређена просторна диференцијација.
Наиме , док неке од њих јасно испољавају потребу за крајњом дисперзијом у урбаном подручју, ради
остваривања што тешњег контакта са својим корисницима ( дечије установе, и основне школе на пр.),
друге активности испољавају тенденцију за крајњом концентрацијом ( државна управа, култура и сл.) На
овакву њихову диференцијацију одлучујућу улогу има карактер саме делатности и периодичност њеног
коришћења. Уколико је коришћење одређених садржаја учесталије, потребна је њихова већа дисперзија у
ткиву насеља, и обратно.
Генералним планом Жабља даље се развија постојећи систем друштвених центара тако да се постојећа
мрежа центара допуњује новим центрима , а постојећи центри обогаћују новим садржајима или се из њих
елиминишу функције које по својој природи не припадају центрима. На тај начин обезбеђује се равномерна
покривеност подручја насеља функцијама и успоставља нова хијерархија центара према карактеру и нивоу
централитета функције у њима:
• примарни центар
• секундарни центар
• специјализовани центри
Примарни центар је уствари постојећи центар насеља који се формирао у дугом временском периоду у
одређеном простору.


Примарни центар

Центри насеља су најдинамичнији и највиталнији делови простора насеља и , по правилу , његови
најстарији делови. Њихов развој и трансформације су непрекидан и врло сложен процес који , у најширем
могућем смислу одражава све промене кроз које друштво пролази. Просторни одраз ових промена на
центре насеља може бити у карактеру, програмима и садржају центра, при чему се у истом или делимично
измењеном физичком изгледу центра мења намена простора и објеката, а може бити усмерен и на
значајније физичке трансформације, при којима долази до изградње нових објеката, доградње и
ревитализације старих објеката, рушења дотрајалих објеката , грађења нове инфраструктуре и сл.
Примарни центар насеља Жабаљ обухвата подручје данашњег градског центра са обе стране улице Николе
Тесле између раскрсница са улицама Светог Николе и Генерала Милутиновића и током развоја није мењао
положај , те представља и историјски центар (блок бр.21).Функционалнаанализа центра указала је на
присуство садржаја непримерених овој зони , као и на одсуство садржаја који би повећали степен
атрактивности овог историјски-културног и , по примарној функцији центра, високо вредног урбаног
простора.
Из тих разлога у поступку планирања будућег развоја и просторне организације ове зоне пошло се од
следећих циљева:
• заштита евидентираних непокретних културних добара
• унапређење и заштита амбијенталних вредности овог простора
• елиминација садржаја непримерених овој зони
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• увођење садржаја који ће повећати степен атрактивности овог подручја
• елиминација непотребног моторног саобраћаја и његово преусмеравање на ободне делове центра,
обезбеђење потребног простора за моторни саобраћај у мировању
• озелењавање зоне центра са примарним циљем подизања амбијенталних вредности центра и
обезбеђивања безбедног кретања пешака.
Заштита евидентираних непокретних културних добара у зони примарног центра вршиће се у складу са
одредбама Генералног плана датим у поглављу 4.2 Зоне заштите непокретних културних добара.
Активности на унапређењу и заштити амбијенталних вредности овог простора захтевају претходно
дефинисање жељеног каркатера овог амбијента кроз израду студија и конкурса за уређење централне зоне
, те након тога израду одговарајуће , законом предвиђене , урбанистичке документације. Генералним
планом се, с обзиром на његов превасходно стратешки ниво , те на сложеност и осетљивост ове
проблематике, не могу давати детаљна решења у наведеном смислу, осим у делу који се односи на
дефинисање инфраструктуре, система озелењавања, структуре централних
функција и општих
урбанистичких услова за изградњу објеката и уређење простора.
Израда наведених студија и конкурса треба да омогући дефинисање урбане форме ове зоне у целини, што
подразумева утврђивање изгледа улица, стаза, линеарних праваца, дефинисање токова свих врста,
утврђивање нодалних тачака ( кључне , жижне тачке кретања), посебних урбанистичких обележја и
маркацијаизузетних просторних вредности.Коначни циљ ових решења треба да буде у успостављању
хармоничног односа површина, форми и намене, чиме ће постојеће изузетне вредности овог простора
коначно доћи до изражаја.
Основна карактеристика примарног центра у функционалном смислу биће у концентрацији терцијарних и
јавних делатности , које су од интереса за општину и насеље.У оквиру овог центра биће заступњено и
мешовито становање. На тај начин основна функционална одлика овог центра биће у његовој израженој
полифункционалности.
У зони примарног центра не могу се лоцирати делатности које буком, загађењем ваздуха, воде и земљишта
, те великим обимом транспорта , негативно утичу на животну средину ( индустрија, пољопривредна
производња, складишта и сл.)
Елиминацијом непотребног моторног транзитног саобраћаја из зоне примарног центра и његовим
преусмеравањем на ободне делове насеља и центра , постићи ће се повећање безбедности кретања пешака,
хуманији простор, побољшање аудио-визуелних карактеристика зоне, смањење укупног загађења, те на
основу свега наведеног и повећање атрактивности овог простора.
Систем озелењавања , утврђен Генералним планом Жабља такође ће утицати на повећање укупних урбаних
вредности овог простора. Озелењавање централне градске зоне вршиће се првенствено уређењем зелених
површина намењених јавном коришћењу као што су паркови, скверови, улично зеленило и зелене површине
око објеката намењених јавном коришћењу.
5.1. ОПИС БЛОКОВА
Блок 21 налази се у грађевинском реону насеља Жабаљ и намењује се за централну зону насеља , централни
парк и пешачку зону, комплекс предшколске установе, основне и средње школе, индивидуално и
колективностановање , радне комплексе , међумесну аутобуску станицу, зелену пијацу, гасну мернорегулациону станицу за широку потрошњу, и припадајуће улице. Изградња и уређење овог блока мора да се
врши на основу услова из претходно израђеног регулационог плана и одговарајућих урбанистичких пројеката
за поједине садржаје. До доношења овог регулационог плана за овај блок може се изузетно дозволити
делимична реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката , стим да се врши у постојећим
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габаритима. Повећање постојећих габарита је могуће само у случајевима обезбеђења основних санитарнохигијенских и функционалних услова и не може бити веће од 10% од габарита постојећег објекта.
(непотребно изостављено)
Из наведеног произилази да у Генералном плану постоји плански основ да се у блоку 21 , на парцели 1278 у
ко Жабаљ , приступи изради Измене Плана детаљне регулације за Предшколску установу.
У поступку израде Измене Плана детаљне регулације за Предшколску установу затражени су сви потребни
претходни услови од органа , организација и институција који су од утицаја на израду Измене Плана . Сви
добијени претходни услови уграђени су у Измену Плана.
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
Правила уређења и правила грађења ће се обрадити за јавно грађевинско земљиште , односно за парцелу
1278.
2.1.1. ПРАВИЛА
ЗЕМЉИШТУ

УРЕЂЕЊА

И

ПРАВИЛА

ГРАЂЕЊА

НА

ЈАВНОМ

ГРАЂЕВИНСКОМ

Правила уређења и правила грађења се одређују овом Изменом Плана детаљне регулације , стим да се
правила темеље на правилима која су прописана Генералним планом.
2.1.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
 Степен искоришћености и индекс изграђености грађевинске парцеле.
Максимално дозвољен индекс искориштености на грађевинској парцели у централној зони је 70 % , а
максимални индекс изграђености грађевинске парцеле је 1,5. С обзиром да се приликом одређивања индекса
искоришћености морамо руководити и осталим параметрима који су одређени за конкретну локацију
Предшколске установе у смислу да је потребно обезбедити 10-15 м2 озелењених површина по детету, овом
Изменом Плана се одређује индекс заузетости 36,36% и индекс изграђености 0,6323. На тај начин је
обезбеђена површина зеленила од 16,45 м2 по детету.
 Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Овом Изменом Плана се одређује максимална спратност објекта предшколске установе П+1 која ће се
постићи доградњом новог дела за смештај деце јасленог узраста и надоградњом постојећег објекта за
потребе проширења и постизања боље функционалности целокупног објекта .
 Обезбеђивање приступа парцели и простор за паркирање возила
Колски саобраћај који представља колски прилаз за снабдевање објекта предшколске установе повезан је са
уличним појасом у улици Николе Тесле са западне стране, и такође се остварује веза са улицом Светозара
Марковића на јужној страни парцеле за пешачки саобраћај. Колски саобраћај се повезује са јавном
саобраћајницом и на северној страни парцеле преко парцеле предвиђене за игралиште, што је зацртано у
постојећем важећем Плану детаљне регулације. На тај начин ће се омогућити добар приступ за интервентна
возила и возила за снабдевање. Саобраћајне површине за саобраћај на парцели 1278 биће опремљене
коловозном траком за саобраћај ширине 3,5 м, што је прописано противпожарним прописима.
Предвиђени колски прилаз парцели је са минималним унутрашњим радијусом кривине од 3,0 м. Пешачке
стазе су минималне ширине 2,0 м, односно 2,4 м.


Правила грађења објеката Предшколске установе

Простор у обухвату Измене Плана је намењен функцији за смештај деце предшколског и јасленог узраста. За
тако одређену функционалну целину потребно је заокружити постојећи објекат доградњом новог дела и
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надоградњом, адаптацијом и реконструкцијом постојећег објекта који ће омогућити несметано одвијање
предвиђених активности.
Ту спада простор за смештај деце, хол, санитарни чворови, канцеларије и друго.
Изменом плана ће се будућа градња одвијати као:
 доградња простора за смештај деце у јасленом узрасту
 надоградња , адаптација и реконструкција постојећег објекта за проширење и довођење у функцију
целокупног простора дечије установе
 Такође се дозвољава извођење радова у више фаза , а према потребама Инвеститора.
● Дозвољена је доградња, надоградња, адаптација и реконструкција објеката у функцији смештаја деце
предшколског и јасленог узраста.
Доградња, надоградња, адаптација и реконструкција се искључиво може вршити на за то одређеном
простору који је ограничен грађевинском линијом.
Доградњу, надоградњу, адаптацију и реконструкцију треба вршити уз поштовање следећих услова:
 индекс заузетости земљишта је максимално 36,36 %
 индекс изграђености је максимално 0,6323
 све слободне површине у склопу парцеле треба озеленити у складу са правилима за садњу и подизање
зеленила ( мин. 63,63 %)
 Дозвољена је изградња ограде око комплекса са капијама
15. пре отпочињања радова Инвеститор је дужан да обезбеди:
1. решење о одобрењу за изградњу
2. доказ о извршеној спољној контроли пројектно-техничке документације
3. уговор о изградњи са овлашћеним извођачем радова
4. доказ о плаћеном комуналном доприносу
5. уговор са овлашћеним стручњаком за вођење стручног надзора
● Објекти Предшколске установе ће се градити на површинама које су Изменом Плана одређене за те
садржаје.
Изградњу објеката треба вршити уз поштовање следећих правила:
 обавезна је израда Пројектно-техничке документације – Главног пројекта
 спратност максимално П+1,
 кота пода приземља за објекте је 80,30 мнв
 приликом градње употребити чврте стандардне и трајне материјале , уобичајене за ову врсту објеката
2.1.1.2.


САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Положај парцеле 1278 омогућује комуникацију са путном мрежом , са које има приступ са западне и
северне стране за колски приступ , и са јужне стране за пешачки приступ.
Колски приступ на парцелу се предвиђа за возила за снабдевање и за интервентна возила .
Пешачки прилаз се предвиђа за децу и родитеље који доносе децу у објекат предшколске установе.
Разматрајући целовитост просторног решења и програмских критеријума и циљева, предложено решење
саобраћајница и приступних путева дато је у графичком прилогу.
У оквиру парцеле 1278 пешачки саобраћај ће се одвијати по новим пешачким стазама које ће бити
изграђене у складу са предвиђеним новим делом објекта.
Мирујући саобраћај се предвиђа у уличном појасу улице Николе Тесле и у уличном појасу улице Светозара
Марковића. Паркинг простор није предмет ове Измене Плана.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Основни услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре на јавном земљишту су обавезна израда Главних
пројеката за све нове саобраћајнице уз придржавање одредби следећих закона и прописа:
II. закон о јавним путевима
III. закон о безбедности саобраћаја на путевима
IV. правилник о основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта
безбедности саобраћаја
V. технички прописи из области путног инжењерства
VI. ЈУС за садржаје који су обухваћени пројектима
При пројектовању саобраћајних капацитета треба обезбедити следеће:
3. све нове прикључке на постојећу саобраћајницу у оквиру јавног земљишта пројектовати у складу са
законским нормативима
4. приступне саобраћајнице пројектовати за средње тешки саобраћај ширине 3,50м
5. полупречник кривине приступних саобраћајница је 3,00 м
6. одводњавање са коловозних површина решавати помоћу подужних и попречних падова према зеленим
површинама
7. Колско - пешачке површине у обухвату Измене Плана изградити према потреби Предшколске установе
8. нивелационо ускладити нове прикључке и постојећу саобраћајницу. Коловозну конструкцију у обухвату
Плана одредити на основу техничких норматива , а у складу са геомеханичким елаборатом и очекиваним
саобраћајним оптерећањем. Коловозну конструкцију предвидети у свему према условима које захтева
будући интензите и тежина саобраћаја. Све постојеће и будуће инсталације које се налазе у трупу
саобраћајнице или се укрштају , морају бити на прописаној дубини испод коте постељице, и заштићени
према техничким прописима. Атмосферским водама онемогућити продирање и задржавање на
саобраћајним површинама. За новонасталу ситуацију на терену обавезно урадити пројекат потребне
саобраћајне сигнализације.
Овом Изменом Плана се даје основ за саобраћајно решење приступа Предшколској установи преко јавне
саобраћајнице , односно са пута у улици Николе Тесле и Светозара Марковића. Локација парцеле може се
сматрати повољном са становишта саобраћајне инфраструктуре, у смислу да постоји асфалтирана
саобраћајна површина довољне ширине са које ће се одвојити прикључци за парцелу.
Пешачке стазе су лоциране на јавним површинама и пружаће довољно простора за пешачки саобраћај до
парцеле 1278 , као и на самој парцели.
Атмосферске воде са пута и пешачких стаза , као са кровних површина ће се одводити на зелене површине
у оквиру парцеле 1278.
2.1.1.3. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктурни објекти противпожарне хидрантске мреже ће се прикључити у појасу пута у улици
Светозара Марковића. Прикључење објеката који ће се градити на јавном грађевинском земљишту извршиће
се на инфраструктурне трасе који се налазе у појасу јавног грађевинског земљишта у коридору пута.


Правила уређења за хидротехничку инфраструктуру

На подручју обухвата Измене Плана постоји изграђена хидротехничка инфраструктура.
Хидротехничке инсталације које постоје у оквиру обухвата Измене Плана на јавном грађевинском
земљишту су следеће:
водоводна инсталација
фекална канализација
Водоводна инсталација је играђена на парцели у делу прикључка на водоводну мрежу за потребе
санитарне воде. За потребе противпожарне хидрантске мреже градиће се нови прикључак који ће се повезати
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на градску водоводну мрежу у улици Светозара Марковића. Планирана противпожарна водоводна
инсталација ће се повезати са постојећом водоводном мрежом у уличном појасу. Потребан пречник
водоводне инсталације је Ø 100 мм, а према претходним условима надлежног јавног комуналног предузећа.
Радни притисак на месту прикључења је 3,5 до 4,0 бара.
Прикључни вод за противпожарне хидранте потребног пречника фи 100 пројектовати унутар парцеле до
постојећег водомера. На водомеру одвојити санитарну воду и воду за хидрантску мрежу. Уколико се
приликом израде главних пројеката противпожарне хидрантске мреже укаже потреба, пројектима
предвидети уградњу уређаја за повишење притиска у мрежи. За потребе смештаја уређаја за повишење
притиска предвидети полуукопани термоизоловани шахт.
Фекална канализација на јавном грађевинском земљишту не постоји у обухвату Плана. Фекалне отпадне
воде потребно је одводити у постојећу водонепропусну септичку јаму , а пражњење јаме поверити
надлежном јавном предузећу .
- Правила грађења хидротехничке инфраструктуре
16. трасу прикључка на градску водоводну мрежу и водити до постојећег водомерног шахта, постојећи
водомерни шахт проширити за потребе новог водомера за противпожарну хидрантску мрежу, а у случају
потребе и за смештај уређаја за повишење притиска у противпожарној хидрантској мрежи
17. пролазак испод саобраћајнице и укрштања са осталим инсталацијама обезбедити челичном заштитном
цеви
18. дубина полагања цеви треба да је минимум 80 цм
19. атмосферске воде са саобраћајних површина и крова објекта одвести на зелене површине на предметној
парцели
20. на постојећој водоводној мрежи , као и на новом прикључку за хидрантску мрежу, приликом изградње
прикључка потребно је извршити уградњу једносмерног вентила , како не би дошло до повратка ,
односно мешања воде из огранка водоводног прикључка и јавног водовода
21. нове прикључке на градску водоводну мрежу извести у складу са важећим техничким прописима
22. нове прикључке на градску водоводну мрежу извести на јавном грађевинском земљишту у појасу јавног
зеленила , стим да се водомер за противпожарну мрежу поставља на парцели 1278 у постојећем шахту за
водомер , поред постојећег водомера за санитарну воду
23. пре отпочињања радова потрошач је дужан да обезбеди:
1. решење о изградњи
2. сагласност ЈКП “Водовод” Жабаљ на пројектно-техничку документацију водоснабдевања
3. доказ о извршеној спољној контроли пројектно-техничке документације
4. При изради Плана уважити услове осталих надлежних органа и важећу законску регулативу, а
посебно: Закон о водама (Сл. гласник РС број 46/91) , Закон о заштити животне средине (Сл. гласник
РС број 135/04) , Правилник о опасним материјама у водама(Сл. гласник СРС број 31/82).
2.1.1.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
За потребе доградње и надоградње објекта дечије установе потребно је извршити проширење
електроенергетске мреже у количини 16 КW. Прикључење новог дела ће се извршити у складу са Условима
издатим од стране “Електровојводина” доо Нови Сад на следећи начин.
- извршити замену постојеће металне кабловске приклјучне кутије (КПК) типа НС-4 ( која се налази на
спољашњој фасади постојећег вишепородичног стамбено-пословног објекта у улици Николе Тесле) новом
КПК од армираног полиестера типа ЕВ-2П/600-125Б;
 ставити ван употребе и демонтирати постојећи подземни прикључни вод постојећег купца
претплатнички број 172100120, изграђен од наведене постојеће КПК типа НС-4 ( која се демонтира и
мења ) до наведене постојеће КПК типа НС-2 ( која се демонтира и мења);
 уместо демонтираног кабела, положити нов кабел потребне дужине , типа и пресека РР00 YAS4x150
mm2 на новом подземном нисконапонском воду који ће се изградити од наведене КПК типа ЕВ-2П до
наведене новоуграђене КПК типа ЕВ-1П;
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ставити ван даље употребе и демонтирати постојећи ормар мерног места (ОММ) постојећег купца
преплатнички број 172100120;
уместо демонтираног ОММ, у непосредној близини наведене новоуграђене КПК типа ЕВ-1П, на
најмањој висини 1m од коте терена предвидети слободан простор (отвор) у спољашњој фасади за
уградњу новог комплетно опремљеног полиестерског ормара мерног места (мерни уређај, сетглавних
једнополних аутомартских осигурача и прикључне стезаљке);
повезивање наведене новоуграђене КПК типа ЕВ-1П и новог прмара мерног места (ОММ), предвидети
да буде реализовано полагањем кабела , потребне дужине , типа и пресека РР00 4x25 mm2.
- Правила за изградњу мреже објеката електроенергетске инфраструктуре





нисконспонску мрежу градити подземно
Електроенергетске каблове полагати у рову дубине 80 цм
При паралелном вођењу каблова до 20 kV са другим инфраструктурним елементима поштовати најмања
прописана растојања између инфраструктурних објеката
 При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да буде 90 степени
 није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих , сем у случају
укрштања , при чему вертикално одстојање мора бити мин 50 цм
 паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити мин. 0,50 м
 није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације
 при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гадсне инсталације вертикално растојање мора
бити веће од 0,30 м , а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 м
Минимална дозвољена растојања
укрштање
паралелно
 водовод и канализација
0,50 м
 гасовод
0,30
0,50
 телефонски каблови
0,50
0,50
Прикључење објеката на електроенергетрску мрежу извести подземним прикључним водом по условима
надлежног електродистрибутера.
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу извести подземним прикључним водом по условима
надлежног електроенергетског предузећа.
2.1.1.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
У новоизграђеним деловима објекта ће се користити постојећа телекомуникациона инфраструктура.
2.1.1.6. ТЕРМОЕНЕРЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
У новоизграђеним деловима објекта ће се проширити постојећа термоенергетска мрежа, и прикључак ће се
извршити на постојећу термоенергетску мрежу у постојећем објекту.
 На месту доградње објекта предшколске установе ЈП Србијагас нема подземне инсталације
 ЈП Србијагас нема техничких могућности за прикључење нових потрошача , као ни за повећање
капацитета постојећих преко количине одобрене до сада издатим енергетским сагласностима. ЈП
Србијагас предузима одређене радње у циљу обезбеђења услова за прикључење нових потрошача.
 Повећање капацитета је могуће само уколико се проширењем не прелази капацитет наведен у
енергетској сагласности , односно капацитет постављеног мерила
 Уколико је могуће извршити проширење у оквиру постојеће енергетске сагласности и водити рачуна
о следећем:
■ прикључење новоизграђеног дела вртића на постојећу топловодну инсталацију изван котларнице , без
измена у самој котларници и на гасној инсталацији ослобађа инвеститора обавезе прибављања сагласности
на пројектну документацију од стране ЈП Србијагас
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■ у случају измена у котларници или нам гасној инсталацији неопходно је прибављање сагласности на
пројектну документацију од стране ЈП Србијагас, као и технички пријем интерне комисије ЈП Србијагас
■ у случају постављања другог гасног потрошача у оквиру одобреног капацитета неопходно је да буде
обезбеђена тачност мерења у свим режимима рада, па уколико је неопходно предвидети и реконструкцију
МРС.
 Приликом извођења грађевинскох радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка
возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен
- Правила за изградњу мреже објеката термоенергетске инфраструктуре


за потребе капацитета за снабдевање топлотном енергијом новопредвиђеног објекта потребно је
израдити пројектно техничку документацију
 пре отпочињања радова потрошач је дужан да обезбеди:
- решење о изградњи
 сагласност дистрибутера на пројектно-техничку документацију
 доказ да је урађена спољна техничка контрола пројектно-техничке документације
 пројектовање и изградња може се поверити само предузећу или другом правном лицу које испуњава
услове у складу са Законом о изградњи и планирању у области термоенергетске струке
 приликом доградње и надоградње објекта дечије установе треба применити прописе о енергетској
ефикасности објеката и применити нискоенергетски систем грејања ( подно грејање)
 са коришћењем топлотне енергије из постојеће котларнице може се почети само након добијања
употребне дозволе.
2.1.1.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
У обухвату Измене Плана зелене површине биће дефинисане површинама на јавном грађевинском
земљишту.
Према генералном плану на парцелама које су предвиђене за предшколску установу, потребно је 10 – 15 м2
слободних зелених површина по детету. На предметној парцели обезбеђено је 00ха 26а 98м2, односно 16,45
м2 по детету.
Зелене површине у обухвату Измене Плана представљају део градског система зеленила. Главне функције
ових зелених површина су стварање повољног микроклимата , заштита од прашине и гасова, стварање
слободних простора за задовољење потреба корисника објекта предшколске установе.
Категорија зелених површина у обухвату Измене Плана су зелене површине јавног коришћења.
Зелене површине потребно је формирати од аутохтоних врста, на начин који захтева линијско и жбунасто
зеленило. При овоме користити минимално 70% аутохтоних врста дрвећа. Током озелењавања не треба
користити инвазивне врсте.
Избор биљних врста одредити према карактеристикама предметног простора, карактеру и концентрацији
штетних материја, њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима.
На свим слободним површинама формирати травњак отпоран на гажење.


Правила за формирање зелених површинама

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

обавезна израда главног пројекта озелењавања
обавезно обезбедити минимум 10-15 м2 озелељених површна по детету
озелењавање ускладити са подземном инфраструктуром
високо зеленило садити на удаљености од ограде 2 м, а од објеката 4 м
избор садног материјала оријентисати на аутохтоне врсте 70 %
однос лишчара и четинара 4:1
саднице високог зеленила треба да су 1. класе, старе 4-5 година, а жбунастих врста 1-2 године
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11. потребно је придржавати се прописаних минималних удаљености зеленила од објеката комуналне
инфраструктуре на следећи начин:
Дрвеће
Шибље
- Водовода
1,5 м
- Канализације
1,5 м
- ТТ мреже
1,5 м
- Електрокабла
2,0 м
0,5 м за све
- Гасовода
1,5 м
III. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
Простор у обухвату Измене Плана посматран са аспекта заштите треба анализирати у више области, и то
кроз:




услове заштите животне средине
услове заштите од елементарних непогода и ратних дејстава
услове заштите непокретних културних и природних добара
3.1. Услови заштите животне средине

Планиране намене површина у оквиру обухвата Измене Плана са припадајућим садржајима генерисаће у
извесном степену елементе који могу утицати на деградацију животне средине због изградње објеката, те
због доласка већег броја корисника на простор Предшколске установе. У циљу заштите животне средине,
земљишта, ваздуха и воде и делимичног или потпуног спречавања нарушавања стања животне средине у
периоду трајања пројекта предузимаће се све потребне мере и активности дате од стране надлежних органа и
организација за заштиту животне средине.
У сагласју са наведеним предвиђа се елиминисање отпадних вода на начин који ће морати задовољити
прописане еколошке стандарде. Такође се мора водити рачуна о степену буке која се ствара присуством
деце у Предшколској установи.
На подручју обухвата Измене Плана, према расположивим подацима, не постоје специфичне биљне и
животињске врсте које би реализацијом планираних садржаја биле угрожене, односно нема регистрованих
заштићених нити предложених за заштиту природних добара. На делу обухвата Измене Плана предвиђају се
садржаји за смештај деце предшколског и јасленог узраста, као и уређене зелене површине чијом
реализацијом би се постојећи простор привео намени. Уређењем зелених површина спречило би се ширење
агресивних коровских биљних врста, што би у коначници побољшало стање животне средине.
Инфраструктуру усагласити са свим актуелним прописима, како би се обезбедило очување квалитета
ваздуха , воде и земљишта. Полазећи од одредаба Закона о процени утицаја на животну средину , за
планиране активности на предметној парцели неопходно је размотрити увођење најбољих доступних
система грађења, као и примену најквалитетнијих материјала за одржавање постојећих објектата.
Сталним праћењем стања основних елемената животне средине: земљишта, воде и ваздуха и предузимањем
мера у случајевима њихових поремећаја ван дозвољених граница, реализација заштите животне средине је
трајан процес и задатак свих учесника у пројекту.
На подручју обухвата Измене Плана тренутно се налази изграђено грађевинско земљиште.
Мере које се обавезно предузимају приликом изградње и експлоатације простора који је у обухвату Измене
Плана:
● правилном диспозицијом и избором физичких карактеристика објеката све негативне утицаје постојећих и
будућих објеката свести на минимум
● све инфраструктурне објекте градити на прописаној удаљености од објеката на парцели

26.08.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 62

●све инфраструктурне елементе извести на прописаним међусобним удаљеностима
● правилном организацијом саобраћајних површина – путева и пешачких површина у највећој мери треба
избећи могућност саобраћајног инцидента
● са свих површина правилно одвести атмосферске падавине
● све отпадне воде одвести у водонепропусне септичке јаме, које ће у одређеним временским интервалима
празнити надлежно јавно предузеће
● озелењавање комплекса извести уз стручну сарадњу , озеленити све слободне површине , а одржавању
зеленила посветити посебну и дуготрајну пажњу
●обезбедити потребне стандарде и услове рада запосленог особља
●обезбедити правилну и благовремену евакуацију отпадних материја
3.2. Услови заштите од елементарних непогода и ратних дејстава
На основу претходних услова добијених од надлежних органа, потребно је приликом израде Измене Плана
и пројектне документације предвидети заштитне мере од елементарних непогода, пожара и ратних разарања.
Министарство одбране - Сектор за материјалне ресурсе - Управа за инфраструктуру не поставља посебне
услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље. Посебну пажњу треба посветити мерама
заштите и спасавања људи , материјалних добара и животне средине у случају елементарних непогода ,
пожара и техничко-технолошких несрећа.
Министарство унутрашњих послова , Сектор за ванредне ситуације , поставља следеће услове :
Дана 07.10.2010. почео је да се примењује нови Закон о заштити од пожара (Сл. Гласник РС број 11/09) који
у делу “заштита од пожара у просторном и урбанистичком плану “ , у члану 29. предвиђа да “ Просторни и
урбанистички план , поред услова прописаних посебним Законом , садрже :
 изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне
количине воде за гашење пожара
 удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за
индустријске објекте и објекте специјалне намене
 приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објекта
 безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара
Осим ових услова потребно је и следеће:
 обавеза придржавања Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара , као и
 Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара.
Мере које се обавезно предузимају приликом изградње и употребе објекта :
● простор предвиђен за доградњу, надоградњу, реконструкцију и адаптацију објекта је у зони 6º МЦС
сеизмичких потреса . Приликом израде пројектне документације и градње објекта потребно је придржавати
се прописа за ту сеизмичку зону.
● за овај простор не постоје посебни услови за одбрану и заштиту које прописује надлежна служба
Министарства одбране , Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру за склањање људи у
случају ратних дејстава.
● све објекте заштити громобранском инсталацијом.
3.3. Услови заштите непокретних културних и природних добара
На локалитету планираном за Предшколску установу не постоје објекти који су под заштитом као
непокретна културна и природна добра.
3.4. Услови за обезбеђење несметаног кретања деце, старих и

хендикепираних особа

При пројектовању и грађењу објеката за јавно коришћење као и прилаза до њих обавезно се придржавати
Правилника о техничким стандардима приступачности (Сл.гласник РС број 19/2012).
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3.5. Мере енергетске ефикасности изградње
Техничка документација треба да садржи све примењене мере и техничка решења за постизање
пројектованих параметара комфора: ваздушног, топлотног, светлосног и звучног.
Оријентацијом и функционалним концептом зграда обезбедити максимално коришћење природних услова
(сунце, ветар, зеленило) за постизање пројектованих параметара комфора.
У том циљу треба испунити следеће техничке захтеве:
 просторије у којима се борави током дана треба да буду оријентисане према југу у мери у којој анализа
планираних суседних зграда максимално допушта
 груписати просторије у згради према њиховим температурним захтевима а зоне са већим температурама
максимално прилагодити за коришћење природних потенцијала локације (сунце, ветар, зеленило)
Ваздушни, топлотни, светлосни и звучни комфор обезбедити применом расположивих мера из Правилника о
енергетској ефикасности зграда (Сл. гласник РС број 61/11).
Саставни део пројектне документације за добијање грађевинске дозволе је и посебан елаборат који садржи
прорачуне:
 - Топлотне заштите зграда
 - Топлотне акумулативности нетранспарентних спољњих грађевинских елемената зграде (спољњи
зидови, кровови) за летњи период
 - Дифузије водене паре
За ове прорачуне користити улазне параметре и методе прорачуна из Правилника о енергетској ефикасности
зграда (Сл. гласник РС број 61/11), што подразумева следеће да максимално дозвољена годишња потрошња
финалне енергије за грејање може да износи 70 kWh/m2.
Приликом подношења захтева за издавање грађевинске дозволе потребно је доставити елаборат енергетске
ефикасности којим су обухваћени прорачуни, текст и цртежи израђени у складу са Правилником о
енергетској ефикасности зграда (Сл. гласник РС број 61/11).
Енергетску сертификацију зграде извршити у поступку техничког пријема зграде.
Приликом подношења захтева за добијање употребне дозволе (за употребну дозволу која се издаје после 30.
септембра 2012. године) саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев је и енергетски
пасош зграде који се издаје према Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда (Сл. Гласник РС број 61/11).
IV. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Подручје обухваћено овом Изменом Плана делимично је опремљено
потребном примарном
инфраструктуром, а његово комплетно опремање секундарном инфраструктуром биће усаглашено са
динамиком доградње, надоградње, адаптације и реконструкције планираних објеката, а у свему према
условима дистрибутера и надлежних јавних предузећа .
За привођење намени грађевинског земљишта у обухвату Измене Плана потребно је определити и
издвојити инфраструктурно опремање јавног грађевинског земљишта. Потребно је извршити припрему
терена за изградњу инфраструктурних прикључака, а након тога приступити радовима изградње
комуналних инфраструктурних објеката неопходних за објекат Предшколске установе.
Постојећим и важећим Планом детаљне регулације је извршена процена средстава потребних за уређење
саобраћајница и комуналне инфраструктуре за цело подручје обухвата . С обзиром да су измене вршене само
у делу парцеле 1278 на којем је изграђена Предшколска установа , трошкови се делимично преузимају из
постојећег трошковника.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих извора:
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 накнаде за уређивање грађевинског земљишта
 других извора у складу са законом
Преглед процене потребних средстава за уређење саобраћајних површина и изградњу јавне комуналне
инфраструктуре,на основу предложене Измене Плана је следећи:
1. Саобраћајна инфраструктура:
1.1. Изградња пруступног пута ширине 3,50 м
250 м2 х 3.500,00 дин/м2 = 875.000,00
1.2. Уређење зелене површине са садњом
траве и биљног материјала
2.698 м2 х 500,00 дин/м2 = 1.349.000,00
1.3. Изградња пешачких стаза
203 м2 х 3.000,00 дин/м2 = 609.000,00
УКУПНО:
2.833.000,00
2. Водоводна инфраструктура:
2.1. Прикључни вод (Fi 100 mm) за противпожарну
инсталацију
80,00 м х 2.500,00 дин/м = 200.000,00
УКУПНО:
200.000,00
3. Термотехничка инфраструктура:
6.1. Проширење капацитета котларнице
паушално
= 1.500.000,00
УКУПНО:
1.500.000,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ на уређењу јавног грађевинског земљишта:




Саобраћајна инфраструктруа
Водоводна инфраструктура
Термотехничка инфраструктура
УКУПНИ ТРОШКОВИ:

2.833.000,00
200.000,00
1.500.000,00
4.533.000,00

V. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
На подручју обухвата Измене Плана не предвиђају се локације на којима би била обавезна израда
Урбанистичког пројекта.
VI. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Након усвајања Предлога Измене Плана од старане Скупштине општине Жабаљ , а на начин и по поступку
предвиђеним Законом , предузимају се следеће радње:
 издавање Локацијске дозволе
 израда пројектно-техничке документације за објекте и инфраструктуру
 издавање грађевинске дозволе
Измена Плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и спортске терене у Жабљу се
оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети
урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања
урбанистичког плана уз накнаду ( Службени гласник РС , број 75/03).
Измена Плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и спортске терене у Жабљу
израђен је у 5 (пет) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.
 један примерак донете , потписане и оверене Измене Плана детаљне регулације за зграду општине,
предшколску установу и спортске терене у Жабљу , у аналогном облику и један примерак у дигиталном
облику чува се у архиви Скупштине општине Жабаљ
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два примерка донете , потписане и оверене Измене Плана детаљне регулације за зграду општине,
предшколску установу и спортске терене у Жабљу, у аналогном облику и три примерка у дигиталном
облику чува се у општинском органу управе надлежном за спровођење Плана
један примерак донете , потписане и оверене Измене Плана детаљне регулације за зграду општине,
предшколску установу и спортске терене у Жабљу , у аналогном облику и један примерак у дигиталном
облику чува се у доо “Атеље “ предузеће за пројектовање и урбанизам , Темерин
један примерак донете , потписане и оверене Измене Плана детаљне регулације за зграду општине,
предшколску установу и спортске терене у Жабљу , у дигиталном облику чува се у Министарству
надлежном за послове урбанизма.
9. ДОКМЕНТАЦИЈА П.Д.Р.-а БРОЈ Е-24/12

1. увид у Генерални план насеља Жабаљ
2. препис листа непокретности
3. копија плана
4. катастарско-топографски план
5. Одлука о изради Измене Плана Детаљне Регулације за зграду општине, предшколску установу и спортске
терене у општини Жабаљ
6. претходне сагласности и услови:

Посебни услови од Министарства унутрашњих послова у вези
противпожарне заштите
 Услови за прикључење на топловодну мрежу
 Услови за прикључење на водоводну мрежу
 Обавештење Министарства одбране – управа за инфраструктуру
 Услови за израду Плана детаљне регулације прописани од стране Електродистрибуције
Нови Сад

На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије" број 88/2011)
и члана 39. став 7. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист Општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012)
Скупштина Општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној 26.08.2013. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/2011) у члану 34. иза тачке 12.
уместо тачке ставља се зарез и додају се тачке 13,14 и 15 тако да гласе:
"13. бацање отпада на јавну површину-прављење дивље депоније,
14. непоступање по налогу радника на депонији,
15. затрпавање канала за одвод атмосферских вода."
Члан 2.
У члану 50. став 4. мења се и гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице које чини прекршај, а као солидарни обвезник
плаћања накнаде јавља се лице власник возила коришћеног за чињење прекршаја, новчаном казном у износу
од 5.000,00 динара до 25.000,00 динара" “.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-64/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.
119/2012) и члана 39. тачка 9. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ, на 13. седници дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, КОМУНАЛНУ ИЗГРАДЊУ И СТАНОВАЊЕ „РАЗВОЈ“
ЖАБАЉ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну
изградњу и становање „Развој“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/1996, 4/1998, 6/1998,
14/2002, 16/2006, 15/2009, 13/2010, 17/2010 и 3/2013) члан12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Основни капитал уписан код Агенције за привредне регистре износи 719.750,00 РСД.
Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по финансијском извештају биће
извршено у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација
привредних субјеката.“
Члан 2.
У члану 18. став 2. после речи: „делатности:“ додаје се нова алинеја прва која гласи:
„- 02.10 гајење шума и остале шумске делатности.“
Досадашње алинеје прва до тринаесте постају алинеје друга до четрнаесте.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-110/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.
119/2012), члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ бр.
88/2011) и члана 39. тачка 9. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ, на 13. седници дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
ЖАБАЉ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ („Службени лист оптшине
Жабаљ“ бр. 17/2010, 3/2011, 25/2012 и 3/2013) после члана 43. додаје се члан 43а који гласи:
„Члан 43а
Oснивач одговара за штету коју Јавно комунално предузеће проузрокује трећим лицима у обављању
делатности зоохигијене.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-112/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној дана 26.08.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Измену Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ за
2013. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ одржане
дана 19.08.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-114/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.

26.08.2013.
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На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној дана 26.08.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на другу измену Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и
одржавање“ за 2013. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Услуге и одржавање“ одржане дана 16.08.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-117/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној дана 26.08.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Другу измену Посебног програма коришћења субвенција буџета општине Жабаљ за
2013. годину Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ који је усвојен на седници Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ одржаној дана 16.08.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-116/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

26.08.2013.
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На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној дана 26.08.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на III измену Годишњег програма пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
путну привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ за 2013. годину који је усвојен на
седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ одржане дана 19.08.2013.
године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-115/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 34 и члана 139. Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број
8/2011 и 8/2012) и члана 28. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну привреду,
комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/1996, 4/1998,
6/1998, 14/2002, 16/2006, 15/2009, 13/2010, 17/2010 и 3/2013) на 13. седници одржаној дана
26.08.2013.године, Скупштина општине доноси следеће:
РЕШЕЊЕ
1.
Утврђује се аконтативни износ накнаде за председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, путну привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ, до достављања
извештаја о степену реализације програма пословања, у висини од 20.000,00 динара, без пореза и доприноса.
2.
Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 120-9/2013-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

26.08.2013.
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На основу члана 43. став 1. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12) и
члана 7. став 1. Одлуке о наградама и признањима општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' бр.
6/97 и 8/08) - у даљем тексту: Одлука, Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној
26.08.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2013. ГОДИНУ
1.
Именује се Комисија за награде и признања општине Жабаљ за 2013. годину (у даљем тексту: Комисија), у
следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

др Драгиша Ђорђевић - председник,
Јелена Ђорђић - члан,
Миливој Дангубић - члан,
Ђокица Добановачки - члан и
Миодраг Јањош - члан.

Секретар: Марија Тодоровић.
2.
Комисија у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
- информише јавност о наградама и признањима које додељује општина Жабаљ поводом Дана општине 8. новембра,
- прикупља и разматра приспеле предлоге,
- Скупштини општине подноси предлог Одлуке о додели награда и признања за 2013. годину и
- одлучује о другим питањима у вези са наградама и признањима, у складу са Одлуком.
3.
Председнику и члановима Комисије припада накнада која је Одлуком о накнадама и другим примањима
изабраних, именованих и постављених лица, одборника и чланова радних тела у органима општине Жабаљ
(''Службени лист општине Жабаљ'' број 4/05, 17/06, 4/08, 6/09, 16/09, 9/10, 17/10, 3/11, 5/11, 23/12, 3/13 и
11/13) предвиђена за одборнике Скупштине општине.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 02-1-120/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

26.08.2013.
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На основу члана 13. став 2. и члана 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС“ број 119/12) и
члана 21. став 3. Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путну
привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/13),
Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници одржаној 26.08.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „РАЗВОЈ“ ЖАБАЉ
1.
Утврђује се да је, услед смрти, мандат члана Надзорног одбора ЈП „Развој“ Жабаљ престао Рајку
Имброњеву.
2.
За члана Надзорног одбора ЈП „Развој“ Жабаљ, на период до истека мандата Надзорног одбора, именује се
дипл. правник Никола Тошић – представник запослених.
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-118/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број
119/12) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници, одржаној 26.08.2013. године
доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ
1. Милан Дамјановић, дипломирани правник из Жабља, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ, на мандатни период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу
општине Жабаљ“.
5. Ово решење са образложењем доставити Милану Дамјановићу и објавити на интернет страници
Општине Жабаљ www.zabalj.rs .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-93/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

26.08.2013.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број
119/12) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници, одржаној 26.08.2013. године
доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ
1. Радомир Злоколица, дипломирани правник из Жабља, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Жабаљ, на мандатни период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу
општине Жабаљ“.
5. Ово решење са образложењем доставити Радомиру Злоколици и објавити на интернет страници
Општине Жабаљ www.zabalj.rs .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-95/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број
119/12) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници, одржаној 26.08.2013. године
доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ
1. Небојша Аврамов, др ветеринарске медицине из Чуруга, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ, на мандатни период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу
општине Жабаљ“.
5. Ово решење са образложењем доставити Небојши Аврамову и објавити на интернет страници
Општине Жабаљ www.zabalj.rs .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-94/13-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др. стом. Драган Злоколица с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број
119/12) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 13. седници, одржаној 26.08.2013. године
доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног предузећа „Развој“ Жабаљ
1. Милош Шовљански, дипломирани економиста из Ђурђева, именује се за директора Јавног предузећа
„Развој“ Жабаљ, на мандатни период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу
општине Жабаљ“.
5. Ово решење са образложењем доставити Милошу Шовљанском и објавити на интернет страници
Општине Жабаљ www.zabalj.rs .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-96/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/11 и
8/12), члана 3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 10/11 и 23/12), а у вези са чланом 5. Одлуке о ребалансу буџета
општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 11/13), Општинско веће општине
Жабаљ на 63. седници, дана 19.08. 2013. године, доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2013. ГОДИНУ
1.
Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за ванредне ситуације и
противпожарну заштиту (у даљем тексту: Буџетски Фонд) планираних Одлуком о ребалансу буџета
општине Жабаљ за 2013. године.
2.
Средства буџета општине Жабаљ у укупном износу од 2.077.000,00 динара користиће се за намене
утврђене чланом 131. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/09,
92/11 и 93/2012) и чланом 49. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“ бр.
111/09) и чланом 20. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Жабаљ и на следећи начин:
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350.000,00 динара

2. Средства намењена Општинском
ватрогасном савезу општине Жабаљ за:
2.1 Извршавање задатака заштите од пожара
у периоду жетвених радова и бербе у 2013.
години.

600.000,00 динара

2.2 Измирење дуга према Општинском
ватрогасном савезу општине Жабаљ из 2012.
године, а у вези извршења задатака заштите од
пожара у периоду бербе.

300.000,00 динара

3. Одржавање система за узбуњивање на
терирторији општине Жабаљ

292.000,00 динара

4. Санирање штета насталих природном и
другом незгодом
435.000,00 динара
Укупно

2.077.000,00 динара

3.
Поред средстава планираних у буџету општине Жабаљ, средства за финансирање система заштите и
спасавања обезбедиће се и конкурисањем за средства Буџетског фонда за ванредне ситуације Републике
Србије уколико у току године буде расписан конкурс.
4.
Неутрошена средства Буџетског фонда пренеће се за наредну годину.
5.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40 -88/2013-II
Датум: 19.08.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр.16/97 и 42/98) 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 63. седници
одржаној дана 19.08.2013. године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број 305-3/13 од 10.07.2013.
године.
2.
Ово решење и Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број
"Службеном листу општине Жабаљ".

305-3/13 објавити у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38- 8 /13-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

ЈКП “ЧИСТОЋА” ЖАБАЉ
СВЕТОГ НИКОЛЕ 7
Дана: 10.07.2013. године
Број: 305-3/13
т.р. 340-11007085-94
ПИБ: 107051272
Матични број: 20732580
телефон: 021/ 2100-430
2100-431
mail: jkpcistocazabalj@gmail.com
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
I - ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА
Грађани
1. домаћинства
2. старачка домаћинства и социјално угрожене
Правна лица и предузетници

278,30 динара
139,15 динара

1. група
181,50 динара
Кројачке и обућарске радње, златаре, фризерски салони, берберске радње, козметичарски салони,
часовничари, хемијске чистионе, фотографске радње, ауто школе, адвокатске канцеларије, агенције за
пружање услуга, галерије, мењачнице, трафике непрехрамбеног типа
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2. група
302,50 динара
- продаја и/или одржавање и оправка моторних возила, мотоцикала и бицикала: аутомеханичари,
аутоелектричари, аутолимари, вулканизери, аутоперионице
- продаја и/или одржавање и оправка пољопривредних машина и опреме
- продаја и/или одржавање и оправка биро-опреме производња и/или продаја погребне опреме
- производња и/или продаја грађевинског материјала и опреме
- столарске радње
- трговина непрехрамбеном робом: бутици, књижаре, папирнице, комисиони, цвећаре
3.
-

група
423,50 динара
производња и/или продаја хлеба, пецива и кора
производња и/или продаја свежих колача и дугих производа од теста
производња и/или продаја млека и млечних производа
пицерије,печењаре, хамбургерије и продавнице брзе хране
трговине на мало воћем и поврћем
трговине на мало месом и производима од меса
угоститељски објекти (кафеи и бифеи)

4.
-

група
544,50 динара
производња и/или продаја прехрамбених производа и пића - који нису обухваћени 3. групом
угоститељски објекти хотели, мотели, ресторани
трговина на мало медицинским, фармацеутским, козметичким препаратима
трговина на мало пољопривредним препаратима и сточном храном
производња и/или продаја хемикалија и хемијских производа
производња и/или продаја производа од гуме и од пластичних маса
штампарско – графичке услуге

За правна лица из горе наведених група, која користе контејнере, цена је 605,00 динара по пражњењу
контејнера.
II – ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
1. Цистерна од 7 m3
- домаћинства, стамбене зграде
- привреда, правна лица

1.307,60 динара
1.699,00 динара

2. Цистерна од 10 m3
- домаћинства, стамбене зграде
- привреда, правна лица

1.699,00 динара
2.222,60 динара

На цене комуналних услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 8%.
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
I - РАДНИ САТ БУЛДОЖЕРА
Радни сат булдожера – 4.500,00 динара
На цене осталих услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 20%.
Председник Надзорног одбора
Александар Дакић с.р.
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На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 111/09,
92/2011 и 93/2012) и члана 4. алинеја 3, а у вези са чланом 17. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 7/2011 и 23/12)
Општинско веће општине Жабаљ на 63. sедници, одржаној дана 19.08.2013. године, доноси:
Закључак о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање у општини
Жабаљ
Члан 1.
У циљу остваривања права и дужности заштите и спасавања општина Жабаљ има обавезу да организује и
плански дефинише расположиве људске и материјалне ресурсе субјеката система заштите и спасавања на
својој територији, а у циљу заштите људи, материјалних и других добара у ванредним ситуацијама.
Члан 2.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају
опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама на територији општине
Жабаљ су:
Редни
број
1.

Назив правног лица

Седиште

Улица и број

Делатност

Дом здравља Жабаљ

Жабаљ

Николе Тесле 66

2.

ЈКП „Водовод“

Жабаљ

Светог Николе 7

3.

ОО Црвени крст Жабаљ

Жабаљ

Николе Тесле 35

4.

Центар за соц. рад Жабаљ и
Тител „Солидарност“

Жабаљ

Николе Тесле 29а

5.

ЈКП „Чистоћа“

Жабаљ

Светог Николе 7

6.

ЈП „Развој“

Жабаљ

Николе Тесле 31

7.

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

Жабаљ

Светог Николе 28

Жабаљ
Нови Сад
Чуруг

Светог Николе 36
Београдски кеј 7
Краља Петра
Првог 1

Здравственопревентивна
заштита
Снабдевање
водом
Хуманитарна
активност
Комплетна
социјална заштита
Комунална
делатност и
послови
пољочуварске
служе
Путна привреда и
грађевинска
изградња
Ветеринарске
услуге
Превоз путника
Водопривреда
Социјална
заштита

8.
9.
10.

Члан 3.
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају
опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом
делатношћу и расположивим људским и материјалним капацитетима и Плановима заштите и спасавања
општине Жабаљ.
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Члан 4.
Накнада трошкова за спровођење припрема утврђених мера, задатака и ангажовања у активностима заштите
и спасавања прецизираће се склапањем уговора у складу са законом.
Члан 5.
Ова закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 82-31/2013-II
Дана: 19.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомор Божић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 70. тачка 21. у вези са чланом 140. став 1. Статута општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/2012), а у вези са објављеним Јавним позивом за реализацију програма
приправника на територији општине Жабаљ, Записником и Закључком Комисије за спровођење поступка
доделе субвенција,оба од 30.07.2013. године, Председник општине Жабаљ доноси следеће:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ
1.
ОДОБРАВА СЕ субвенција за стручно оспособљавање и запошљавање 1 (једног) приправника са високом
стручном спремом, подносиоцу захтева АД „НИВА“ из Жабља, СШ „22. ОКТОБАР“ из Жабља, Дом
здравља Жабља и ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг и за 2 (два) приправника са вишом стручном спремом
подносиоцу захтева ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг.
2.
ОДБИЈА СЕ захтев ОШ“Јован Јовановић Змај“ из Ђурђева за субвенција за стручно оспособљавање и
запошљавање 1 (једног) приправника са високом стручном спремом.
3.
ОДБАЦИЈУ СЕ захтеви за одобравање субвенција за стручно оспособљавање и запошљавање приправника
као неуредни следећих подносиоца:
1. „УРГЕНТ ВЕТ“ Доо Чуруг
2. Књиговодствена агенсија “Финасије М&J“ из Госпођинаца
3. СТР“СКАЛДИЛИС“ Ђурђево.
4.
О додељеним субвенцијама, одбијеним и одбаченим захтевима Председник општине ће донети посебно
образложено решење.

5.
Закључује се Јавним позивом за реализацију програма приправника на територији општине Жабаљ за 2013.
годину.
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Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет порталу општине Жабаљ –
www.zabalj.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:105-6/2013 - IV
Дана: 02.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 70. тачка 21. у вези са чланом 140. став 1. Статута општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/2012), а у вези са објављеним Јавним позивом за организацију јавних радова у
2013. години на територији општине Жабаљ, Записником и Закључком Комисија за проверу и бодовање
поднетих пријава за спровођење јавнихрадова за 2013. годину, оба од 30.07.2013. године, Председник
општине Жабаљ доноси следеће:
ОДЛУКУ
1.
ОДОБРАВА СЕ спровођење јавних радова послодавцу ЈП „Развој“ у укупној вредности 3.917.815,00 (буџет
ЛС – 2.000.000,00 и други извори - 1.917.815,04).
2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет порталу општине Жабаљ –
www.zabalj.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:10-4/ 2013 - IV
Дана: 02.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 70. тачка10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број: 8/2011 и
8/2012 Председник општине, дана 29.07.2013. године доности:
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Правилник о првој допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Јавном комуналном предузећу „Услуге и одржавање“ Жабаљ дел. број 132-I/2013 од
26.07.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02- 133/2013-IV
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07),
члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012),
Председник општине Жабаљ доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ПОМОЋИ 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).
2.
У Комисију се именују:
1. Милица Виславски, заменик Председника Скупштине општине,
2. Милица Буача-Ђурђулов, шеф Службе за друштвене делатности и општу управу, заменик
Председника Комисије
3. Дарко Драпшин, шеф Службе за помоћно техничке послове
4. Драгана Цвејић, дипл.правник запослен у Центру за социјални рад „Солидарност“, члан
5. Драгица Стојшић, представник Црвеног крста, члан
6. Влајко Глигорић, повереник за избеглице, члан
7. Предраг Топић, запослен у Општиснкој управи, члан
Секретар Комисије: Горјана Тргић, шеф Службе за заједничке стручне послове
3.
Комисија се обавезује да :
- направи анализу потреба најугоженијих избеглица и интерно расељених лица,
- на основу те анализе, у предвиђеном року достави захтеве Комесаријату за избеглице и миграције, за
сваку категорију лица посебно,
- информише потенцијалне кориснике помоћи,
- изврши расподелу помоћи избеглицама, и интерно расељеним лицима и
- досатави правдање Комесаријату за избеглице са списковима корисника, бројевима личних
докумената и местом боравишта овереним од повереника.
4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:02- 135/13-IV
Дана: 13.08.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07),
члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012),
Председник општине Жабаљ доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И ПОМОЋИ ЗА
НАБАВКУ ОГРЕВА НАМЕЊЕНИХ ЕКОНОМСКИМ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ
ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
1.
Образује се Комисија за избор корисника новчане помоћи и помоћи за набавку огреваекономски
најугроженијим избеглицама и интерно расељеним лицима са територије општине Жабаљ ( у даљем тексту
Комисија).
2.
У Комисију се именују:
1. Милица Виславски, заменик Председника Скупштине општине,
2. Милица Буача-Ђурђулов, шеф Службе за друштвене делатности и општу управу, заменик
Председника Комисије
3. Дарко Драпшин, шеф Службе за помоћно техничке послове
4. Драгана Цвејић, дипл.правник запослен у Центру за социјални рад „Солидарност“, члан
5. Драгица Стојшић, представник Црвеног крста, члан
6. Влајко Глигорић, повереник за избеглице, члан
7. Предраг Топић, запослен у Општиснкој управи, члан
Секретар Комисије: Горјана Тргић, шеф Службе за заједничке стручне послове
3.
Комисија се обавезује да :
- направи анализу потреба најугоженијих избеглица и интерно расељених лица,
- на основу те анализе, у предвиђеном року достави захтеве Комесаријату за избеглице и миграције, за
сваку категорију лица посебно,
- информише потенцијалне кориснике помоћи,
- изврши расподелу помоћи избеглицама, и интерно расељеним лицима и
- досатави правдање Комесаријату за избеглице са списковима корисника, бројевима личних
докумената и местом боравишта овереним од повереника.
4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

Број:02- 140/13-IV
Дана: 13.08.2013. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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На основу 59. и 60 Закона о Агенцији за борбу против корупције ( "Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 53/2010),
Смерница за израду и спровођење плана интегритета ("Сл.гласник РС", бр.80/2010), члана 70. Статута
општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 11/2008, и 8/2012) и Одлуке о усвајању Плана
интегритета општине Жабаљ број 011-6/2013- IVод 26. марта 2013. године, након разматрања предлога
Решења о формирању радне групе за израду акционог плана за спровођење Плана интегритета Општине
Жабаљ, Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
Формира се радна група за израду предлога акционог плана за спровођење Плана интегритета Општине
Жабаљ (у даљем тексту: Радна група) у следећем саставу:
1. Сања Нађалин, начелник Општинске управе Општине Жабаљ, као лице одговорно за спровођење
Плана интегритета Општине Жабаљ, за председника,
2. Милица Миличевић, члан Општинског већа, за члана,
3. Јадранка Савин, секретар Општинског већа, за члана,
4. Снежана Милаковић, запослена у Општинској управи, за члана,
5. Љубица Ђураки, запослена у Општинској управи, за члана.
Члан 2.
Задатак Радне групе је да у сарадњи са партнерима у пројекту имплементације планова интегритета
Општина Бачки Петровац, Беочин и Жабаљ, изради Акциони план спровођења Плана интегритета Општине
Жабаљ, те да припрема показатеље за процену ефикасности и оцену резултата предложених мера за
побољшање интегритета институције.
Члан 3.
Средства потребна за рад Комисије падају на терет буџета Општине Жабаљ.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу Општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 016-4/2013-IV
Дана: 19 08. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

АКТА РАДНИХ ТЕЛА ОРГАНА ОПШТИНЕ
На основу тачке 11. Решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа („Службени
лист општине Жабаљ“ број 11/13), Комисија за именовања директора јавних предузећа (у даљем тексту:
Комисија), на својој седници одржаној 19.08.2013. године, доноси
ПОСЛОВНИК
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
I. Опште одредбе
Члан 1.
Пословником о раду Комисије за именовања директора јавних предузећа (у даљем тексту:
Пословник), уређује се начин рада и одлучивања Комисије као и друга питања из надлежности Комисије
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која су од значаја за поступак спровођења јавних конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Жабаљ.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Жабљу, у згради Скупштине општине Жабаљ, Улица Николе Тесле број 45.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи печат Скупштине општине Жабаљ.
II. Састав и задатак Комисије
Члан 4.
Комисију чини пет чланова: четири у сталном и један у привременом саставу.
Једног члана Комисије у сталном саставу предлаже Стална конференција градова и општина.
Члана Комисије у привременом саставу Скупштина општине именује посебним решењем и то за
свако појединачно именовање директора јавног предузећа. Тај члан Комисије истовремено мора бити члан
надзорног одбора јавног предузећа у коме се именује директор.
Члан 5.
Комисија има председника и заменика председника који се именују из редова чланова Комисије у
сталном саставу.
Члан 6.
Председник, заменик председника и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици
у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, одборници у Скупштини општине Жабаљ, као ни именована
лица у органима државне управе, органима Аутономне Покрајине Војводине или органима општине Жабаљ.
Члан 7.
Комисија има секретара кога актом о именовању Комисије именује Скупштина општине.
Члан 8.
Мандат председнику, заменику председника и члановима Комисије у сталном саставу, као и
секретару Комисије, траје три године.
Мандат члану Комисије у привременом саставу траје до окончања поступка именовања директора
јавног предузећа у коме се именује директор.
Члан 9.
Задатак Комисије је да у оквирима својих законских надлежности, спроводи јавне конкурсе за
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Жабаљ, у складу са законом, оснивачким
актима јавних предузећа и статутима јавних предузећа.
III. Начин рада и одлучивања Комисије
Члан 10.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије врши Општинска управа Жабаљ,
у складу са законом и актом којим се регулишу питања организације Општинске управе Жабаљ.
Члан 11.
Комисија ради и одлучује у седницама.
Седницу сазива председник Комисије, а у случају његове одсутности, заменик председника.
Позив за седницу са предлогом дневног реда доставља се члановима Комисије, по правилу у писаном
облику. Уколико постоји потреба за хитним одржавањем седнице Комисије, позивање се може извршити и
телефонским путем
Члан 12.
Комисија може пуноважно да ради ако седници присуствује већина чланова Комисије.
Комисија одлучује већином од укупног броја чланова Комисије.
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Члан 13.
О раду Комисије води се записник.
Записник садржи датум и место одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова Комисије,
дневни ред, кратак ток седнице и донета акта.
Записник потписују председник и секретар Комисије.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије.
Члан 14.
Комисија заводи и чува предмете из своје надлежности у складу са законом и општим актима
Општинске управе.
Члан 15.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником, могу се уредити
закључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника.
IV. Изборни поступак
Члан 16.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије сазива седницу Комисије на
којој ће се прегледати све приспеле пријаве и достављени докази.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија
одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 17.
Након извршене провере приспелих пријава Комисија саставља списак кандидата који испуњавају
услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
Члан 18.
У изборном поступку Комисија оцењује стручну оспособљеност, знање и вештине, увидом у доказе
приложене уз пријаву и усменим разговором.
Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са кандидатом.
За усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим
кандидатима се постављају иста питања по истом редоследу.
Питања која се постављају односе се на познавање система локалне самоуправе и система
функционисања јавних предузећа и то тако што се из области познавања система локалне самоуправе
поставља једно, а из области система функционисања јавних предузећа два питања.
Комисија може у току разговора да, у вези са унапред припремљеним питањима, постави додатна
питања у циљу добијања прецизнијих објашњења.
Члан 19.
Сваки члан Комисије оцењује стручну оспособљеност, знање и вештине сваког кандидата понаособ,
бодовањем од један до пет.
Члан 20.
Након спроведеног изборног поступка, Комисија саставља ранг листу кандидата који су бодовани у
изборном поступку, по редоследу утврђеном у зависности од укупног броја бодова које је освојио сваки
кандидат.
На основу ранг листе из става 1. овог члана, Комисија саставља листу за именовање на којој се
налазе највише три најбоље рангирана кандидата, са бројчано исказаним резултатима и исту, уз записник о
изборном поступку, доставља Општинској управи на даљу надлежност.
Члан 21.
У случају да више од три кандидата имају исти број бодова, Комисија ће одредити додатну усмену
проверу тих кандидата.
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Додатна усмена провера врши се постављањем унапред припремљена два питања, а врши се на
начин који је Пословником предвиђен за усмену проверу стручности кандидата.
Члан 22.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе захтев за увид у
документацију јавног конкурса најкасније у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању
директора у „Службеном гласнику Републике Србије“.
По захтеву из претходног става, Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема истог,
омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором Комисије.
О датуму, времену и месту увида у документацију, Комисија ће обавестити подносиоца захтева
писаним путем.
V. Завршна одредба
Члан 23.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за именовања директора јавних предузећа
Број: 02-141/13-I

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Симо Васић с.р.

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТОВИ
На основу члана 49. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012)
Комисија за статутарна питања и нормативна акта утврдила је пречишћени текст Пословника Скупштине
општине Жабаљ.
Пречишћени текст Пословника Скупштине општине Жабаљ садржи:
1. Пословник Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2012 – пречишћени
текст) и
2. Пословник о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“ бр. 11/2013) из кога је изостављен члан 12. којим се утврђује рок Комисији за
статутарна питања и нормативна акта за израду пречишћеног текста Пословника Скупштине
општине и члан 13. којим је утврђено када Пословник ступа на снагу.
Број: 02-143/13-I
Дана: 23.08.2013.год.
Жабаљ

Заменик Председника
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
Мирко Ошап с.р.
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ПОСЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
( пречишћен текст)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се:
- начин припреме, вођење и рад седница Скупштине општине Жабаљ (у даљем тексту: Скупштина),
остваривање права и дужности одборника и друга питања од значаја за рад Скупштине и
- припрема и вођење седница радних тела Скупштине, организација њиховог рада, обављање стручних
и административно-техничких послова за потребе радних тела као и друга питања од значаја за
њихов рад.
Када Скупштина треба да одлучи о неком питању за које поступак одлучивања није уређен овим
пословником, Скупштина ће се о начину одлучивања о том питању претходно изјаснити.
Члан 2.
Скупштину представља председник Скупштине.
Члан 3.
Скупштина има печат.
Изглед печата Скупштине, његов садржај, број, овлашћења за руковање, чување и друга питања од
значаја за употребу печата утврђује Скупштина посебном одлуком.
Члан 4.
Рад Скупштине и њених радних тела је јаван.
Јавност у раду може се искључити када је то законом, Статутом општине Жабаљ (у даљем тексту:
Статут) или другим актом надлежног органа одређено.
II. КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1. Сазивање конститутивне седнице Скупштине
Члан 5.
Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из претходног сазива у року од 15
дана од дана објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове конститутивну седницу у року
утврђеном ставом 1. овог члана, њу сазива најстарији кандидат за одборника у накнадном року од 15 дана од
дана истека рока из става 1. овог члана.
Секретар Скупштине из претходног сазива одмах по истеку рока из става 1. овог члана писмено
обавештава најстаријег кандидата за одборника о томе да председник Скупштине из претходног сазива није
сазвао конститутивну седницу и позива га да он то учини, у складу са овлашћењем из закона којим се
уређују питања локалних избора.
Обавештење из става 3. овог члана секретар Скупштине из претходног сазива доставља, ради
упознавања, свим подносиоцима изборних листа.
Који кандидат за одборника испуњава услове за сазивање конститутивне седнице утврђује секретар
Скупштине из претходног сазива, на основу извештаја Општинске изборне комисије и издатих уверења о
избору за одборнике.
Ако најстарији кандидат за одборника не сазове конститутивну седницу у року из става 2. овог
члана, конститутивну седницу, без одлагања, сазива следећи најстарији кандидат за одборника.
Члан 6.
На конститутивној седници Скупштине се:
потврђују мандати одборника,

26.08.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 87

бирају председник и заменик председника Скупштине,
постављају секретар и заменик Секретара Скупштине,
именују председник, заменик председника, чланови и секретар Комисије за кадровска,
административна и мандатно-имунитетна питања,
утврђује престанак мандата председнику и заменику председника Скупштине из
претходног сазива,
утврђује престанак мандата секретару и заменику секретара из претходног сазива,
утврђује престанак мандата извршним органима општине и
утврђује престанак мандата председнику, заменику председника, члановима и секретару
Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања из претходног сазива.
Члан 7.
Седницом Скупштине до избора председника Скупштине, председава најстарији одборник.
Председавајућем у вођењу седнице помаже најмлађи одборник и секретар Скупштине из претходног
сазива.
По отварању седнице председавајући предлаже а Скупштина бира два оверивача записника из редова
кандидата за одборнике.
Члан 8.
Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара.
Скупштина може да ради и одлучује када је потврђен мандат за најмање 16 одборника.
2. Потврђивање мандата одборника на конститутивној седници
Члан 9.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.
О потврђивању мандата одборника на конститутивној седници, Скупштина одлучује на основу
извештаја верификационог одбора, јавним гласањем, већином гласова присутних кандидата за одборнике. У
гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су издата уверења Општинске изборне комисије
да су изабрани.
Члан 10.
На предлог кандидата за одборника који председава конститутивном седницом, већином гласова
присутних одборника, Скупштина образује верификациони одбор који броји три члана и то по једног члана
са сваке од три изборне листе које су добиле највећи број мандата у Скупштини. Уколико се на трећем месту
по броју добијених мандата у Скупштини, налазе две или више изборних листи, у састав верификационог
одбора улази представник оне изборне листе која се налази на трећем месту а прва је проглашена.
Верификационом одбору председава његов најстарији члан.
Верификациони одбор почиње са радом одмах по његовом избору, а престаје са радом када
Скупштина потврди мандате свих одборника.
Верификациони одбор ради на седници којој присуствује већина чланова одбора и одлучује већином
гласова од укупног броја чланова одбора.
Члан 11.
Верификациони одбор утврђује усаглашеност уверења о избору за одборника са извештајем
Општинске изборне комисије о спроведеним изборима, о чему сачињава извештај који садржи:
1.
предлог за потврђивање мандата сваког појединог одборника и
2.
образложени предлог да се одложи потврђивање мандата појединих одборника.
Члан верификационог одбора за којег се предлаже одлагање потврђивања мандата не може да
учествује у одлучивању о том предлогу, како на седници верификационог одбора тако ни на седници
Скупштине.
Након сачињавања извештаја из претходног става, верификациони одбор утврђује предлог одлуке о
потврђивању мандата одборника.
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Члан 12.
Скупштина се најпре посебно изјашњава о сваком предлогу за одлагање потврђивања мандата, а
затим се приступа гласању о предлогу одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине којом се:
1.
потврђује мандат одборника изузев оним кандидатима за одборнике за које се Скупштина
изјаснила да треба да им се одложи потврђивање мандата или
2.
потврђује мандат свих одборника.
Када Скупштина одложи потврђивање мандата поједином кандидату за одборника, обавезаће
Општинску изборну комисију да изврши проверу ваљаности уверења о избору одборника и да о томе
поднесе извештај Скупштини најкасније у року од пет дана од дана пријема одлуке из става 1. тачка 1. овог
члана.
Кандидат за одборника коме је одложено потврђивање мандата има право да присуствује седницама
Скупштине и учествује у раду без права одлучивања.
Члан 13.
Након доношења одлуке о потврђивању мандата, одборници којима је мандат потврђен полажу
свечану заклетву.
Текст заклетве гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Жабаљ придржавати Устава,
закона и Статута општине Жабаљ и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се
интересима грађана општине Жабаљ“.
Одборник који не присуствује седници на којој му се потврђује мандат, заклетву полаже на наредној
седници којој присуствује.
3. Избор председника и заменика председника Скупштине
Члан 14.
Председника Скупштине бира Скупштина, из реда одборника, на предлог најмање 11 одборника, на
време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Један одборник може учествовати у предлагању само једног кандидата за председника Скупштине.
Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у писаном облику, а
садржи:
име и презиме кандидата и назив изборне листе са које је изабран,
имена и презимена и потписе одборника који предлог подносе и
име и презиме представника предлагача.
Уз предлог се подноси и изјава кандидата да прихвата кандидатуру за председника Скупштине, као и
предлог решења о избору председника Скупштине.
Представник сваке групе предлагача има право да усмено образложи предлог кандидата за
председника Скупштине.
Члан 15.
О предложеним кандидатима отвара се расправа по чијем закључењу Скупштина јавним гласањем
утврђује листу кандидата према азбучном реду почетних слова презимена кандидата.
На основу утврђене листе кандидата израђују се гласачки листићи који су исте величине, облика и
боје, а оверени су печатом Скупштине.
Гласа се заокруживањем редног броја испред имена једног од кандидата.
Уколико је за председника Скупштине предложен само један кандидат, не утврђује се листа
кандидата, већ се гласањем утврђује садржина гласачког листића који садржи одговарајуће питање и
понуђене одговоре: „за“ и „против“. Гласа се заокруживањем једног од два наведена понуђена одговора.
За гласање се штампа 31 гласачки листић.
Члан 16.
На предлог председавајућег Скупштина бира гласачки одбор од три члана чији је задатак да по
закључењу гласања, утврди резултате гласања и о томе сачини извештај који подноси Скупштини.
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Члан 17.
Гласањем за избор председника Скупштине руководи председавајући коме у раду помажу најмлађи
одборник и секретар Скупштине из претходног сазива.
Кандидат за председника Скупштине не може да руководи гласањем, нити да помаже
председавајућем у руковођењу гласањем. Уколико је кандидат за председника Скупштине најстарији
одборник, гласањем руководи следећи најстарији одборник који присуствује конститутивној седници.
Уколико је кандидат за председника Скупштине најмлађи одборник, председавајућем у вођењу седнице
помаже следећи најмлађи одборник који присуствује конститутивној седници.
Секретар Скупштине из претходног сазива прозива одборника који прилази столу за председавање,
уручује му гласачки листић, а одборник се поред свог имена и презимена потписује у списак одборника и
тиме потврђује да му је гласачки листић уручен.
Када одборник попуни гласачки листић, прилази месту где се налази гласачка кутија и у њу убацује
гласачки листић.
Гласачка кутија мора бити од провидног материјала.
Након што су сви одборници обавили гласање, председавајући закључује гласање и констатује да је
свим присутним одборницима омогућено да гласају.
Члан 18.
Председавајући позива гласачки одбор да преузме изборни материјал и утврди резултате гласања и
то на следећи начин:
1.
утврђује се укупан број гласачких листића,
2.
утврђује се број одборника који присуствују седници (на основу евиденције о присутности на
седници Скупштине коју гласачком одбору уручује секретар Скупштине општине из претходног сазива),
3.
утврђује се број гласачких листића које су преузели одборници (на основу списка одборника
који гласају о избору председника Скупштине),
4.
утврђује се број неупотребљених гласачких листића који се печате у посебан коверат,
5.
отвара се гласачка кутија и пребројавањем утврђује број гласачких листића у њој:
ако се утврди да је број гласачких листића у кутији већи од броја одборника који су их
примили, поступак се обуставља и спроводи се поновно гласање, а употребљени гласачки листићи се печате
у посебан коверат,
ако се утврди да у гласачкој кутији има једнак или мањи број гласачких листића од
броја одборника који су их примили, наставља се поступак тако што се неважећи гласачки листићи одвајају
и печате у посебан коверат,
6.
са сваког важећег гласачког листића чита се име кандидата који је добио глас,
7.
утврђује се број гласова који је добио сваки од предложених кандидата.
Важећи гласачки листић јесте онај гласачки листић који је попуњен на начин из којег се са
сигурношћу може закључити за кога је одборник гласао, на пример ако је на гласачком листићу одборник
заокружио или подвукао део имена или презимена кандидата.
Ако је листић попуњен на начин из кога се може поуздано утврдити за ког кандидата је одборник
гласао, он ће бити важећи упркос томе што су на листићу:
исписани или исцртани коментари, пароле и друге поруке,
имена других кандидата прецртана.
Неважећи гласачки листић у случају да на њему има више од једног кандидата јесте непопуњени
гласачки листић, као и гласачки листић који је попуњен тако да се не може утврдити за ког кандидата је
одборник гласао, на пример листић на коме је одборник:
заокружио или подвукао више од једног редног броја испред имена кандидата,
заокружио или подвукао више од једног имена кандидата.
Уколико је на гласачком листићу само један кандидат, тај гласачки листић је неважећи ако су
заокружена оба или није заокружен ниједан понуђени одговор.
Кандидат за председника Скупштине учествује у гласању за избор председника Скупштине.

26.08.2013.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 90

Члан 19.
За председника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја
одборника.
Ако је на листи за избор председника Скупштине предложено више кандидата за председника
Скупштине, а ниједан није добио потребну већину гласова, избор се понавља између два кандидата која су
добила највећи број гласова.
Ако ни у другом кругу гласања не буде изабран председник Скупштине, поступак за кандидовање и
избор председника Скупштине се понавља.
Поступак кандидовања и избора председника Скупштине се понавља и у случају ако је на листи био
само један кандидат, а није добио потребну већину гласова, као и у случају да су на листи била два
кандидата од којих ниједан није добио потребну већину гласова.
Члан 20.
Након спроведеног избора, председник Скупштине полаже заклетву из члана 13. став 2. овог
пословника у тексту прилагођеном називу функције на коју је изабран и преузима руковођење седницом.
Члан 21.
Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који је овим
пословником предвиђен за избор председника Скупштине.
4. Постављење секретара и заменика секретара Скупштине
Члан 22.
Скупштина поставља секретара Скупштине на предлог председника Скупштине на период од четири
године.
Предлог за постављење секретара Скупштине садржи име и презиме кандидата, кратку биографију и
сагласност кандидата у писаном облику.
Уз предлог за постављење секретара Скупштине доставља се и предлог решења о постављењу.
Одлука о постављењу секретара Скупштине доноси се већином гласова присутних одборника на
седници, јавним гласањем.
Члан 23.
Предлагање и избор заменика секретара Скупштине спроводи се по истом поступку који је овим
пословником предвиђен за избор секретара Скупштине.
5. Именовање председника, заменика председника, чланова и секретара Комисије за
кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања
Члан 24.
Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања је прво радно тело које
именује Скупштина.
Предлог састава Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања може да
поднесе председник Скупштине или најмање пет одборника.
Уз предлог из претходног става доставља се и предлог решења о именовању.
Скупштина се јавним гласањем изјашњава о сваком поднетом предлогу посебно.
Редослед гласања се утврђује према азбучном реду почетних слова презимена кандидата за
председника Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања.
Прихваћеним се сматра онај предлог за који је гласао највећи број одборника који присуствују
седници.
Мандат Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања траје до истека
мандата Скупштине.
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6. Утврђивање престанка мандата извршним органима општине и другим изабраним,
постављеним и именованим лицима из претходног сазива
Члан 25.
За изабрана, постављена и именована лица из претходног сазива, на конститутивној седници
Скупштина доноси:
решење о утврђивању престанка мандата председнику и заменику председника
Скупштине,
решење о утврђивању престанка мандата секретару и заменику секретара
Скупштине,
решење о утврђивању престанка мандата Председнику општине, заменику
Председника општине и члановима Општинског већа и
решење о утврђивању престанка мандата председнику, заменику председника и
секретару Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања.
Поред констатације о престанку мандата због престанка мандата Скупштине, решења из претходног
става садрже датум престанка мандата и имена и презимена изабраних, постављених односно именованих
лица којима конституисањем Скупштине мандат престаје.
Предлоге решења о утврђивању престанка мандата из става 1. овог члана подноси председник
Скупштине.
III. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 26.
Гласање за избор Председника општине, заменика Председника општине и чланова Општинског већа
спроводи се истовремено, а расправа и гласање по тачкама дневног реда које се односе на њихов избор,
спроводе се обједињено.
У гласању учествују кандидат за Председника општине, за заменика Председника општине као и за
члана Општинског већа, уколико је одборник.
Члан 27.
Гласањем руководи председник Скупштине у чему му помаже секретар Скупштине.
На предлог председника Скупштине, одборници бирају јединствени гласачки одбор од три члана,
чији је задатак да по закључењу гласања, утврди резултате гласања и о томе сачини посебне извештаје које
подноси Скупштини.
Члан 28.
Након спроведених избора, Председник општине, заменик Председника општине и чланови
Општинског већа заједно полажу заклетву из члана 13. став 2. овог пословника, у тексту прилагођеном
називу функција на које су изабрани.
Ако неко од изабраних лица из претходног става није присутно на седници на којој је спроведен
његов избор, заклетву полаже на првој наредној седници којој присуствује.
1. Избор Председника и заменика Председника општине
Члан 29.
Скупштина бира Председника општине из реда одборника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.
Кандидата за Председника општине предлаже председник Скупштине.
Кандидат за Председника општине предлаже, из реда одборника, кандидата за заменика Председника
Општине.
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Члан 30.
Предлози кандидата за Председника општине и заменика Председника општине подносе се у писаној
форми и садрже: име и презиме кандидата, кратку биографију и сагласност кандидата у писаном облику.
Уз предлоге из претходног става достављају се и одговарајући предлози решења о избору.
Члан 31.
Избор Председника општине и заменика Председника општине врши се на начин који је овим
пословником предвиђен за избор председника Скупштине, с тим што се не утврђује листа кандидата већ се
избор врши попуњавањем гласачких листића чији текст утврђује Скупштина, а путем кога се одборници
изјашњавају ''за'' или ''против'' избора кандидата.
Председнику општине и његовом заменику избором на ове функције престаје мандат одборника у
Скупштини.
2. Избор чланова Општинског већа
Члан 32.
Чланове Општинског већа бира Скупштина на време од четири године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
Предлог кандидата за чланове Општинског већа подноси се у писаној форми и садржи: имена и
презимена кандидата, кратке биографије и сагласност сваког кандидата у писаном облику.
Уз предлог из претходног става доставља се и предлог решења о избору.
Члан 33.
Избор чланова Општинског већа врши се на начин који је овим пословником предвиђен за избор
председника Скупштине, с тим што одборници гласају заокруживањем редног броја испред имена оноликог
броја кандидата колико се чланова Општинског већа бира.
Изабран је члан Општинског већа за кога је гласала већина од укупног броја одборника.
Уколико одређени број кандидата није добио потребну већину гласова, гласање се понавља за тај
број кандидата, а на основу новог предлога кандидата за чланове Општинског већа који подноси кандидат за
Председник општине.
Избором за члана Општинског већа одборнику престаје одборнички мандат.
IV. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШЕН ИЗБОР
ОДНОСНО ПОСТАВЉЕЊЕ
1. Престанак мандата одборника пре истека времена за које је изабран и потврђивање мандата
новом одборнику
Члан 34.
Одборнику може престати мандат пре истека времена за које је изабран у случају распуштања
Скупштине, подношењем оставке или наступањем неког другог случаја који има за последицу престанак
мандата одборника, у складу са одредбама закона о локалним изборима.
Члан 35.
Одборник може поднети оставку усмено, на седници Скупштине и тада Скупштина, без одлагања на
истој седници, утврђује да је одборнику престао мандат. Утврђивање престанка мандата у овом случају врши
се тако што председник Скупштине констатује да је одборник поднео усмену оставку на седници
Скупштине наводећи дан и час подношења исте, те да се има сматрати да је Скупштина утврдила да је
одборнику престао мандат, као и да ће о томе бити сачињен писани отправак решења о утврђивању
престанка мандата одборника. Писани отправак решења о утврђивању престанка мандата одборника
сачињава секретар Скупштине.
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Одборник може поднети оставку између две седнице у форми писане изјаве о којој је Скупштина
дужна да одлучује на првој наредној седници.
Одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за оверу потписа, председнику
Скупштине у року од три дана од дана овере.
Председник Скупштине је дужан да поднету оставку стави на дневни ред Скупштине на првој
наредној седници, са предлогом да то буде прва тачка дневног реда.
Одборник има право да опозове дату оставку све док Скупштина не утврди престанак његовог
мандата.
Члан 36.
Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
Када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на
које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен
мандат – припаднику исте политичке странке.
Кандидату коме је био додељен мандат одборника, а којем је мандат престао због преузимања
функције Председника општине односно заменика Председника општине, мандат се поново додељује у
истом сазиву Скупштине, под условима:
- да је кандидату престала функција Председника општине односно заменика Председника општине,
- да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи и
- да је Изборној комисији општине Жабаљ поднео захтев за доделу мандата одборника.
Кад одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, а на изборној листи са које је
одборник био изабран нема кандидата за које подносилац изборне листе није добио мандат, мандат припада
подносиоцу изборне листе који има следећи највећи количник, а за њега није добио мандат.
Доделу мандата одборнику врши Општинска изборна комисија доношењем решења о додели мандата,
пошто је претходно издала уверење о избору за одборника.
Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања утврђује предлог решења о
утврђивању престанка мандата одборника као и предлог решења о потврђивању мандата одборника и исте
доставља Скупштини на разматрање и доношење.
Од кандидата се пре потврђивања мандата прибавља оверена писана сагласност да прихвата мандат.
У гласању о предлогу решења о потврђивању мандата одборника, поред одборника учествује и кандидат
о чијем се мандату одлучује.
Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Новоизабрани одборник полаже заклетву из члана 13. став 2. овог пословника.
2. Престанак мандата председника и заменика председника Скупштине пре истека времена за
које је изабран
Члан 37.
Председнику Скупштине може престати мандат и пре истека времена за које је изабран у случају
распуштања Скупштине, разрешењем, оставком и у другим случајевима предвиђеним законом којим се
уређују локални избори.
Члан 38.
Предлог за разрешење председника Скупштине може поднети најмање 11 одборника у Скупштини.
Предлог за разрешење се подноси у писаној форми и мора бити образложен и потписан од свих
одборника који га подносе.
О предлогу за разрешење председника Скупштине расправља се и одлучује на првој наредној
седници Скупштине.
Ако по поднетом предлогу за разрешење Скупштина не донесе одлуку о разрешењу председника
Скупштине, нови предлог не може се поднети пре истека рока од шест месеци.
Разрешење председника Скупштине се врши на исти начин и по истом поступку који је законом,
Статутом и овим пословником предвиђен за његов избор.
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Седници Скупштине на којој се расправља и одлучује о разрешењу председника Скупштине
председава заменик председника Скупштине.
Члан 39.
Председник Скупштине може поднети оставку.
Оставка се подноси у писаној форми са образложењем.
Ако председник Скупштине поднесе оставку између две седнице, на првој наредној седници
Скупштина утврђује да је председнику Скупштине престао мандат даном одређеним у оставци.
Уколико у оставци није утврђено од када производи дејство, Скупштина утврђује да је председнику
Скупштине престао мандат даном одржавања седнице на којој је утврђен престанак мандата на основу
поднете оставке.
Председник Скупштине има право да опозове поднету оставку све док Скупштина не утврди
престанак његовог мандата.
О поднетој оставци не отвара се расправа и не спроводи гласање, већ се само решењем утврђује
престанак мандата.
Председник Скупштине има право да усмено образложи поднету оставку.
Члан 40.
У случају престанка мандата председника Скупштине пре истека времена за које је изабран,
Скупштина на првој наредној седници спроводи поступак избора новог председника Скупштине.
Дужност председника Скупштине до избора новог председника Скупштине врши заменик
председника Скупштине.
Гласањем за избор новог председника Скупштине руководи заменик председника Скупштине коме у
раду помаже по један представник предлагача кандидата за председника Скупштине и секретар Скупштине.
Члан 41.
У случају истовременог престанка мандата, пре истека времена за које су изабрани, председника
Скупштине и његовог заменика, или уколико је кандидат за новог председника Скупштине дотадашњи
заменик председника Скупштине, гласањем за избор новог председника Скупштине руководи најстарији
одборник који је присутан на седници и који се прихвати те дужности.
Председавајућем у раду помаже по један одборник представника предлагача кандидата за
председника Скупштине и секретар Скупштине.
Члан 42.
Одредбе овог пословника које се односе на престанак мандата Председника Скупштине пре истека
времена за које је изабран, примењују се и код престанка мандата заменика Председника Скупштине пре
истека времена за које је изабран.
3. Престанак мандата секретара и заменика секретара Скупштине пре истека времена за које
је постављен
Члан 43.
Секретару Скупштине може престати мандат пре истека времена за које је постављен у случају
распуштања Скупштине, разрешењем или оставком.
Секретар Скупштине разрешава се на исти начин на који се поставља.
Секретар Скупштине може да поднесе оставку усмено на седници или у писаној форми између две
седнице.
Уколико у оставци није утврђено од када производи дејство, Скупштина утврђује да је секретару
Скупштине мандат престао даном одржавања седнице Скупштине на којој је утврђен престанак мандата на
основу поднете оставке.
О поднетој оставци не отвара се расправа и не спроводи гласање, већ се само решењем утврђује
престанак мандата.
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Секретар може опозвати оставку све док Скупштина не донесе одлуку о престанку његовог мандата.
Члан 44.
Одредбе овог пословника које се односе на престанак мандата секретара Скупштине пре истека
времена за које је постављен, примењују се и код престанка мандата заменика секретара Скупштине пре
истека времена за које је постављен.
4. Престанак мандата Председника општине, заменика Председника општине и члана
Општинског већа пре истека времена за које је изабран
Члан 45.
Председнику општине престаје мандат пре истека времена за које је изабран распуштањем
Скупштине, разрешењем и оставком.
Члан 46.
Председник општине може бити разрешен пре истека времена за које је изабран на образложени
предлог најмање 11 одборника.
Предлог за разрешење доставља се председнику Скупштине и Председнику општине и садржи
образложење због чега се предлаже разрешење Председника општине.
О предлогу за разрешење Председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана
од дана достављања предлога председнику Скупштине.
Председник општине има право да се усмено на седници Скупштине или писмено изјасни о
наводима предлога за разрешење.
Подносиоци предлога имају право да повуку предлог за разрешење све док председник Скупштине
не стави предлог на гласање.
Ако Скупштина не разреши Председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење
не могу поново предложити разрешење Председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања
претходног захтева.
Разрешењем Председника општине престаје мандат заменика Председника општине и Општинског
већа.
Члан 47.
Председник општине може поднети оставку, коју предаје председнику Скупштине.
О оставци која је предата на седници Скупштине, председник Скупштине о њеној садржини упознаје
одборнике и Скупштина доноси решење да је Председнику општине престао мандат оставком.
Ако је Председник општине поднео оставку између две седнице, Скупштина на првој наредној
седници, која се одржава у року од 15 дана од дана предаје оставке председнику Скупштине, доноси решење
о престанку мандата Председника општине даном одржавања седнице, ако у оставци није одређен други
датум.
Председник општине има право да опозове оставку све док Скупштина не констатује да је престао
мандат подношењем оставке.
Члан 48.
Заменику Председника општине, односно члану Општинског већа, мандат може престати пре истека
времена за које су изабрани, поред случаја наведеног у члану 46. став 7. овог пословника, распуштањем
Скупштине, разрешењем и оставком.
Члан 49.
Заменик Председника општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека
времена за које је изабран, на предлог Председника општине или најмање 11 одборника, на начин на који су
изабрани.
Предлог за разрешење заменика Председника општине, односно члана Општинског већа, предаје се
председнику Скупштине и Председнику општине, ако он није предлагач.
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Када је предлог за разрешење заменика Председника општине, односно члана Општинског већа,
поднео Председник општине, он је дужан да Скупштини поднесе предлог за новог заменика Председника
општине, односно за члана Општинског већа и Скупштина истовремено доноси одлуку о разрешењу и о
избору.
О предлогу за разрешење заменика Председника, односно члана Општинског већа, који су поднели
одборници, расправља се и одлучује на првој наредној седници Скупштине.
Предлог за разрешење предлагач може повући све док Скупштина не донесе одлуку о престанку
мандата разрешењем.
Члан 50.
Заменик Председника општине, односно члан Општинског већа има право да усмено на седници
Скупштини или у писаној форми између две седнице, поднесе оставку коју доставља Председнику општине
и председнику Скупштине.
О оставци заменика Председника општине, односно члана Општинског већа која је поднета усмено
на седници, Скупштина на истој седници, без одлагања утврђује да је заменику Председника, односно члану
Општинског већа престао мандат.
О оставци коју је заменик Председника општине, односно члан Општинског већа поднео између две
седнице, Скупштина на првој наредној седници доноси одлуку о престанку мандата заменика Председника
општине, односно члана Општинског већа даном одржавања седнице Скупштине, ако у оставци није утврђен
други датум.
О поднетој оставци не отвара се расправа и не спроводи гласање, већ се само решењем утврђује
престанак мандата.
Члан 51.
О разрешењу Председника општине, заменика Председника општине и чланова Општинског већа
Скупштина одлучује тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника, по поступку који је
овим пословником предвиђен за њихов избор.
V. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
Члан 52.
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине и њених радних тела, да извршава
поверене послове, подноси предлоге прописа и других општих и појединачних аката из надлежности
Скупштине, као и амандмане на предлоге одлука, прописа и других општих и појединачних аката других
овлашћених предлагача.
Одборник има право да поставља питања у вези са радом органа Општине, служби и организација,
јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина и да добије одговор на њих.
Секретар Скупштине пружа стручну помоћ одборницима у остваривању њихових права.
Члан 53.
Одборницима се издаје легитимација о чијем издавању и евиденцији се стара секретар Скупштине.
Одборничка легитимација је димензија 9 Х 6 cm. При горњој ивици исписује се текст: ''РЕПУБЛИКА
СРБИЈА - АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА'', испод тога: ''СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ'',
а у наредном реду: ''ОДБОРНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА'' испод чега се уписује име одборника. У средишњем
делу легитимације са леве стране налази се фотографија одборника, а са десне амблем општине Жабаљ. При
доњој ивици легитимације са десне стране исписује се: ''ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЖАБАЉ'' а у реду испод име и презиме председника Скупштине.
Одборничка легитимација потписана од стране
председника Скупштине оверава се печатом
Скупштине.
Члан 54.
Одборници су дужни да пре почетка заказане седнице обавесте председника Скупштине о
евентуалној спречености да присуствују седници.
Председник Скупштине може да одобри одборнику одсуство са седнице о чему обавештава
Скупштину.
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Члан 55.
Општинска управа, у оквиру надлежних служби, обезбеђује техничке услове за обављање функције
одборника.
Члан 56.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине и радних тела.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном
применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.
1. Одборничко питање
Члан 57.
Одборник има право да поставља одборничка питања у вези са радом органа Општине, служби и
организација, јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина и да добије одговор на њих.
Одборничко питање може се односити само на један прецизно одређен проблем, мора бити јасно
формулисано и не сме имати обележја расправе, а може се поставити:
на седници Скупштине, усмено или у писаном облику или
између две седнице Скупштине, у писаном облику.
У случају када одборник поставља одборничко питање усмено на седници, он то чини тако што исто
диктира у записник. Овакав начин постављања одборничког питања не искључује право одборника да
поводом постављеног одборничког питања усмено изнесе шире образложење.
Приликом постављања одборничког питања, одборник треба да се изјасни да ли жели да се одговор
на одборничко питање доставља само њему или и свим осталима одборницима.
Члан 58.
На одборничко питање одговара се писмено у року од 30 дана од дана његовог достављања.
Одговор на одборничко питање мора бити кратак, јасан и директан.
Поводом добијеног одговора, одборник који је поставио питање може да предложи да се поведе
расправа о питању на које се одговор односи. О том предлогу одлучује Скупштина.
Када Скупштина прихвати да се поведе расправа о питању на које се односи одборничко питање, то
питање се уврштава у дневни ред седнице као тачка дневног реда.
2. Одборничке групе
Члан 59.
Одборници имају право да у Скупштини образују одборничке групе.
Једна одборничка група броји најмање два одборника изабраних са једне или више изборних листа.
Одборник може бити члан само једне одборничке групе.
Члан 60.
Одборничка група се сматра образованом даном достављања списка чланова одборничке групе
Председнику Скупштине.
У списку чланова одборничке групе наводи се који од одборника је њен председник. Списак мора
бити потписан од стране свих чланова одборничке групе.
Одборничку групу представља председник одборничке групе.
О промени састава одборничке групе њен председник обавештава Председника Скупштине и
прилаже изјаву одборника да иступа из одборничке групе.
О образовању одборничке групе и о променама у саставу постојећих одборничких група, председник
Скупштине обавештава одборнике на првој наредној седници Скупштине.
Члан 61.
Одборничка група има право да преко свог председника подноси предлог за стављање појединих
питања на дневни ред седнице Скупштине, савета и комисија.
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Одборничка група може овластити једног свог члана да представља одборничку групу на седници
Скупштине, савета и комисија, по одређеној тачки дневног реда о чему председник одборничке групе
писмено обавештава председника Скупштине односно председника савета и комисије, најкасније до
отварања расправе по тој тачки дневног реда.
Председник Скупштине може консултовати председнике одборничких група приликом састављања
дневног реда и решавања појединих питања од значаја за рад Скупштине.
Va. РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
Члан 61а
За разматрање питања из своје надлежности Скупштина образује радна тела која могу бити:
- стална;
- повремена и
- посебна.
Члан 61б
Стална и повремена радна тела образују се као савети или комисије, док облик организовања
посебних радних тела зависи од начина на који је исти утврђен законом или другим општим актом.
Састав сталних савета чине: председник, заменик председника и пет чланова.
Састав сталних комисија чине: председник, заменик председника и три члана.
Број чланова повремених и посебних радних тела утврђује се актом о њиховом образовању.
Члан 61в
Стална радна тела Скупштине су:
1. Савет за финансије и привреду;
2. Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
3. Комисија за статутарна питања и нормативна акта;
4. Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања и
5. Комисија за представке и притужбе.
Члан 61г
Посебна радна тела Скупштине су:
1. Савет за праћење примене етичког кодекса;
2. Савет за младе;
3. Кориснички савет јавних служби;
4. Комисија за равноправност полова;
5. Савет за безбедност.
У посебна радна тела спадају и друга радна тела која Скупштина оснива на основу обавезе или
овлашћења утврђених законом, одлуком или другим општим актом Скупштине.
Члан 61д
Повремена радна тела Скупштине образују се за разматрање и решавање појединих питања, као и за
вршење посебних задатака из надлежности Скупштине или за сагледавање стања у одређеној области и
утврђивање чињеница о појединим појавама и догађајима од интереса за органе, службе, јавна предузећа или
установе које оснива Општина, или су од ширег значаја за грађане Општине или појединог њеног дела.
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се назив и област за коју се оснива, задаци,
број чланова радног тела, права и дужности чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног
тела.
Члан 61ђ
За председнике, заменике председника и чланове радних тела, поред одборника могу се именовати и
грађани.
Један одборник може бити именован у највише два стална радна тела.
Чланови Општинског већа не могу бити именовани у стална радна тела Скупштине.
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Члан 61е
Радно тело се образује решењем о образовању којим се истовремено врши и именовање лица која
улазе у састав радног тела као и именовање секретара радног тела. У току трајања мандата радног тела,
сваку каснију персоналну промену у саставу радног тела односно промену секретара радног тела,
Скупштина врши доношењем посебних решења о именовању одн. разрешењу.
Члан 61ж
Надлежност сталних радних тела регулише се Статутом.
Надлежност повремених и посебних радних тела уређује се актом о образовању радног тела, у складу
са законом, Статутом и другим општим актом.
Члан 61з
Радна тела могу именовати радне групе за обављање појединачних послова из своје надлежности.
Чланови тих радних група могу бити и лица која нису чланови радних тела, а којa својом стручношћу могу
допринети квалитетнијем и ефикаснијем обављању послова за које је радно тело образовано.
Члан 61и
Мандат сталних радних тела Скупштине траје до истека мандата Скупштине.
Мандат повремених и посебних радних тела одређује се актом о њиховом образовању.
Члан 61ј
Радна тела доносе пословник о раду којим се регулише начин припреме, вођење и рад на седницама,
као и друга питања која се односе на обављање послова из оквира надлежности радног тела.
На питања која нису регулисана пословником о раду радног тела, а по својој природи припадају
материји из претходног става, примењиваће се одредбе овог пословника.
Повремена радна тела могу посебним закључком утврдити да неће доносити пословник већ да ће у
свом раду примењивати одредбе овог пословника.
Члан 61к
Радна тела раде у седницама.
Седницу радног тела сазива председник радног тела, изузев ако председника бира само радно тело. У
том случају прву седницу радног тела сазива председник Скупштине општине.
Радно тело ради на седници када је присутна већина чланова радног тела, а одлучује већином гласова
присутних чланова радног тела.
Седницом радног тела руководи председник радног тела, а у случају његовог одсуства, заменик
председника. У случају да седници не присуствују ни председник ни заменик председника радног тела,
седницом руководи члан радног тела кога одреде остали чланови.
Члан 61л
У случајевима када то налажу разлози хитности, седница радног тела може се сазвати и одржати и
телефонским путем о чему секретар радног тела сачињава службену забелешку коју потписују сви чланови
радног тела који су учествовали у раду те седнице.
Члан 61љ
Позив за седницу радног тела са пропратним материјалом доставља се лично, а електронским путем
само за оне чланове радног тела који се са тим сагласе.
Уколико, због обимности материјала или из техничких разлога, није могућа електронска достава,
иста ће бити извршена лично.
Члан 61м
Позив за седницу радног тела, без пропратног материјала, доставља се Председнику Скупштине.
На седницу радног тела се позивају повереници и известиоци по појединим тачкама дневног реда
које је предлагач акта одредио закључком о утврђивању предлога односно нацрта акта.
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На седницу радног тела могу се, по потреби, позивати и друга лица.
Члан 61н
Секретар радног тела помаже председнику радног тела у припремању седница, врши координацију
са Општинском управом када је у питању израда нацрта одн. предлога аката које у свом раду утврђују
односно доносе радна тела, стара се о достави материјала за седнице радног тела и руководи
административним пословима везаним за рад радних тела.
Секретар Скупштине је секретар свих сталних радних тела Скупштине.
Секретар Скупштине је и секретар других радних тела Скупштине, уколико одлуком, другим
општим актом Скупштине или актом о образовању радног тела није другачије утврђено.
Члан 61њ
Услове за рад радних тела, као и обављање стручних и административно-техничких послова за
потребе радних тела, обезбеђује Општинска управа.
Члан 61о
У свом раду, радна тела доносе закључке и друге појединачне акте у оквиру послова из своје
надлежности.
Акта радних тела потписује председавајући седници радног тела.
VI. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
1. Сазивање седнице Скупштине
Члан 62.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев Председника општине, Општинског
већа или најмање 11 одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања
седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати
овлашћени подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.
Захтев за заказивање седнице Скупштине из претходног става подноси се у писаној форми и садржи
образложење, предлог дневног реда и име и презиме председавајућег.
Седнице Скупштине се одржавају радним даном у току радног времена, а само уколико председник
Скупштине процени да за то постоје оправдани разлози, седницу Скупштине може сазвати за термин ван
радног времена.
Члан 63.
Седнице Скупштине се сазивају писменим путем.
Позив за седницу садржи место и време одржавања седнице, као и предлог дневног реда.
Позив за седницу доставља се одборницима најкасније четири дана пре дана одржавања седнице.
Када за то постоје оправдани разлози који морају бити образложени у позиву за седницу, овај рок може бити
и краћи.
Уз позив за седницу одборницима се доставља материјал који се односи на предлог дневног реда,
као и друга релевантна документација.
Члан 63а
Седнице Скупштине се, по правилу, одржавају у седишту Општине, у Жабљу, у Улици Николе Тесле
45. У посебним приликама, ако је реч о обележавању значајних догађаја у неком од насељених места
Општине изван седишта Општине или када председавајући процени да постоје разлози који то налажу,
председавајући може одредити да се седница Скупштине одржи и ван седишта Општине одн. у Чуругу,
Ђурђеву или Госпођинцима.
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Члан 63б
Седнице Скупштине се, по правилу, одржавају радним данима. Почетак седнице може бити заказан
и започете седнице могу трајати и након истека радног времена утврђеног за органе Општине. У
случајевима, када то налажу разлози хитности, експедитивности у поступању и други нарочито оправдани
разлози, седнице Скупштине се могу одржати и нерадним данима.
Члан 63в
Седница на којој се, након конституисања Скупштине, бирају извршни органи може се одржати
непосредно по окончању конститутивне седница Скупштине, истог дана.
Уколико то налажу разлози хитности обављања одређених послова из оквира надлежности
Скупштине или уколико постоје други разлози чију оправданост процењује председник Скупштине, у току
једног дана може се одржати више од једне седнице Скупштине.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана, позив за седницу одборницима се доставља непосредно
пред почетак седнице.
2. Вођење седнице Скупштине
Члан 64.
Седницом руководи председник Скупштине кога у случају одсутности замењује заменик
Председника Скупштине. У случају њихове спречености да присуствују седници, седницу води најстарији
присутни одборник.
3. Предлог дневног реда седнице Скупштине
Члан 65.
Дневни ред седнице Скупштине предлаже председник Скупштине на основу извештаја секретара
Скупштине о пристиглим материјалима.
У предлогу дневног реда посебно се групишу тачке о којима се, с обзиром на њихов карактер и
значај, обавезно спроводи процедура по овом пословнику и тачке о којима се расправља и спроводи посебно
гласање само ако то захтева одборник (скраћени поступак).
Председник Скупштине може одбити да у предлог дневног реда унесе оне предлоге и питања за које
сматра да нису довољно припремљени да би се о њима могло расправљати на седници Скупштине.
4. Утврђивање кворума
Члан 66.
Скупштина може да ради и одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника
(кворум). Евиденцију о присутности одборника на седници, води секретар Скупштине на посебном обрасцу.
Председник Скупштине, заменик председника Скупштине или најстарији одборник (у даљем тексту:
председавајући) отвара седницу и, након прозивке коју врши секретар Скупштине, утврђује да ли седници
присуствује довољан број одборника за пуноважан рад и одлучивање.
Ако се утврди да седници не присуствује потребна већина одборника за пуноважан рад и одлучивање
председавајући одлаже седницу.
Ако у току седнице председавајући оцени да седници не присуствује довољан број одборника,
одредиће утврђивање броја присутних одборника прозивком или пребројавањем. Прозивка или
пребројавање извршиће се и кад то затражи неки од одборника у циљу утврђивања кворума. Уколико се по
извршеној прозивци односно пребројавању утврди да не постоји кворум председавајући прекида седницу.
Прозивање односно пребројавање на седници врши секретар Скупштине.
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5. Избор оверивача записника
Члан 67.
Пре утврђивања дневног реда, на предлог председавајућег, Скупштина бира два оверивача
записника.
6. Утврђивање дневног реда седнице Скупштине
Члан 68.
Дневни ред седнице утврђује Скупштина.
Измене и допуне предложеног дневног реда могу да предлажу одборници (као појединци,
одборничка група или група одборника), Општинско веће и стална радна тела Скупштине за питања из
своје надлежности.
Предлози за измене и допуне предложеног дневног реда достављају се председседнику Скупштине у
писаној форми, најкасније два сата пре почетка седнице.
Ако је предлагач група одборника, у предлогу се назначава који од њих је представник предлагача.
Ако то није учињено, сматра се да је представник предлагача први потписани одборник.
Ако је предлагач одборничка група, представник предлагача је председник одборничке групе или
члан кога одборничка група одреди и његово име наведе у предлогу за измене и допуне дневног реда.
Приликом утврђивања дневног реда Скупштина следећим редоследом одлучује о предлозима за:
1.
хитан поступак,
2.
повлачење појединих тачака из дневног реда,
3.
проширење дневног реда појединим тачкама,
4.
промену редоследа појединих тачака,
5.
обједињавање расправе по појединим тачкама,
6.
обједињавање гласања по појединим тачкама,
7.
обједињавање и расправе и гласања по појединим тачкама.
Члан 69.
Предлагач измене и допуне дневног реда има право да образложи поднети предлог.
О предлозима за измене и допуне дневног реда не обавља се претрес.
Члан 70.
Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну дневног реда.
Нове тачке које су унете у дневни ред на основу предлога за допуну дневног реда или предлога за
хитан поступак, увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, осим ако је предлагач предложио други
редослед разматрања, о чему се Скупштина изјашњава без претреса.
О дневном реду у целини Скупштина одлучује без претреса.
Утврђени дневни ред може се проширити у току седнице само у случају из члана 58. став 4. овог
пословника.
7. Излагања на седници Скупштине
Члан 71.
Сваки одборник има право да говори на седници Скупштине.
Председавајући је у обавези да сваком говорнику обезбеди слободу говора у складу са овим
пословником.
Када се разматрају питања из делокруга рада радних тела Скупштине, право да говоре имају и
председник, заменик председника и чланови тих радних тела који нису одборници у Скупштини.
У раду Скупштине могу, без права одлучивања, да учествују и Председник општине, чланови
Општинског већа и начелник Општинске управе.
Скупштина може одлучити да по одређеним питањима саслуша представнике појединих предузећа,
установа и других облика организовања, као и поједине грађане.
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Члан 72.
На седници Скупштине може се говорити тек по добијању речи од председавајућег и то по редоследу
пријављивања.
Предлагач, односно представник предлагача и известилац радног тела могу затражити и одмах
добити реч да би објаснили предлог о коме се на седници Скупштине расправља.
Одборнику који жели да говори о повреди пословника Скупштине, председавајући даје реч чим је он
затражи.
Секретар Скупштине може затражити и одмах добити реч да би се пружила неопходна процедурална
објашњења у вези са применом пословника Скупштине.
О питањима повреде пословника Скупштине или утврђеног дневног реда, Скупштина одлучује на
предлог председавајућег, без претреса.
Члан 73.
Уколико се одборник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво изрази о другом одборнику
или погрешно протумачи његово излагање, одборник на кога се излагање односи има право да одмах
затражи реч (реплику). Право на реплику одобрава председавајући.
Реплика не може да траје дуже од три минута.
Члан 74.
На предлог председавајућег који процени да ће претрес појединих питања дуже трајати Скупштина
може, до отварања јавне расправе по одређеној тачки дневног реда, одлучити да се ограничи трајање говора
сваког учесника у претресу и да сваки учесник у претресу о истом питању говори само једанпут.
Ограничења из претходног става не односе се на излагања предлагача и представника предлагача.
Када је трајање говора ограничено, председавајући ће у случају прекорачења одређеног времена
опоменути говорника да је време протекло, а ако овај за наредни минут не заврши говор, председавајући му
одузима реч.
Члан 75.
Говорник може да добије реч по други пут тек по завршетку излагања говорника који говоре први
пут и само ако питање које је на дневном реду, по оцени председавајућег, није довољно расправљено.
Члан 76.
Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда, председавајући ће га на то опоменути и позвати га да се
држи дневног реда а ако се говорник ни после другог позива не буде држао дневног реда, председавајући ће
му одузети реч.
Говорника може прекинути и опоменути на ред само председавајући.
Није дозвољено ометање говорника добацивањем и коментарисањем његовог излагања.
Председавајући је дужан да се брине да говорник не буде ометан у свом излагању.
Члан 77.
Председавајући закључује претрес када последњи говорник који се јавио за реч заврши своје
излагање.
8. Одлучивање на седници Скупштине
Члан 78.
Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом
општине није другачије одређено.
Већином гласова од укупног броја одборника Скупштина одлучује о:
1.
доношењу, изменама и допунама и предлогу за промену Статута,
2.
доношењу буџета,
3.
доношењу просторног плана Општине и урбанистичких планова,
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4.
избору и разрешењу председника и заменика председника Скупштине, Председника и
заменика Председника општине и чланова Општинског већа,
5.
образовању, подручју за које се образују и укидању месних заједница,
6.
делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе,
7.
искључењу јавности са седнице Скупштине,
8.
дугорочном задуживању Општине,
9.
расписивању референдума,
10.
другим питањима предвиђеним законом и Статутом општине.
Члан 79.
Одборник гласа тако што се изјашњава за предлог или против предлога.
Одборник се може уздржати од гласања и може да образложи зашто се уздржао од гласања.
Члан 80.
Скупштина одлучује јавним и тајним гласањем.
Након обављеног гласања, председник Скупштине закључује гласање и саопштава резултат гласања.
Члан 81.
Јавно гласање се врши дизањем руке или појединачним изјашњавањем одборника.
Када се гласа дизањем руке, одборници се прво изјашњавају за предлог, затим против предлога и на
крају ко се уздржава од гласања.
Одборници се појединачно изјашњавају:
ако то одреди председавајући, кад сматра да је то потребно да би се тачно утврдио
резултат гласања или
ако то затражи један одборник у ком случају о том захтеву одлучује Скупштина.
Када се гласа појединачним изјашњавањем, секретар Скупштине прозива одборнике, а сваки
прозвани одборник изговара реч ''за'', ''против'' или ''уздржан''. Секретар Скупштине записује изјаву
одборника или констатује његову одсутност, уз његово име и презиме на списку одборника.
Члан 82.
Скупштина одлучује тајним гласањем:
о избору и разрешењу председника и заменика председника Скупштине,
о избору и разрешењу Председника општине и његовог заменика,
о избору и разрешењу чланова Општинског већа и
у другим случајевима утврђеним законом и Статутом општине.
У случајевима из претходног става алинеје 1. до 3. , тајно се гласа по процедури која је предвиђена у
главама II, III и IV овог пословника.
Члан 83.
У случајевима из претходног члана став 1. алинеја 4., тајним гласањем руководи председавајући
коме помаже секретар Скупштине и један одборник кога на предлог председавајућег бира Скупштина.
Тајно се гласа на гласачким листићима исте боје, облика и величине, овереним печатом Скупштине.
Гласа се тако што одборници заокружују на гласачком листићу реч ''за'' или ''против''.
Члан 84.
Тајно гласање у случајевима из претходног члана спроводи се по следећој процедури:
1.
Секретар Скупштине прозива одборника који прилази столу за председавање, уручује му
гласачки листић, а одборник се поред свог имена и презимена потписује у списак одборника и тиме
потврђује да му је гласачки листић уручен.
2.
Када одборник попуни гласачки листић, прилази месту где се налази гласачка кутија
израђена од провидног материјала и у њу убацује гласачки листић.
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3.
Након што су сви одборници обавили гласање, председавајући закључује гласање и
констатује да је свим присутним одборницима омогућено да гласају.
4.
Лица из члана 83. став 1. овог пословника утврђују резултате гласања и то на следећи начин:
утврђује се укупан број гласачких листића,
утврђује се број одборника који присуствују седници (на основу евиденције о
присутности на седници Скупштине),
утврђује се број гласачких листића које су преузели одборници (на основу списка
одборника који гласају),
утврђује се број неупотребљених гласачких листића који се печате у посебан коверат,
отвара се гласачка кутија и пребројавањем утврђује број гласачких листића у њој. Ако
се утврди да је број гласачких листића у кутији већи од броја одборника који су их примили, поступак се
обуставља и спроводи се поновно гласање, а употребљени гласачки листићи се печате у посебан коверат.
Ако се утврди да у гласачкој кутији има једнак или мањи број гласачких листића од броја одборника који су
их примили, наставља се поступак тако што се неважећи гласачки листићи одвајају и печате у посебан
коверат. Неважећим гласачким листићем сматра се непопуњен гласачки листић и гласачки листић из кога се
не може са сигурношћу утврдити за који је предлог одборник гласао.
5.
Са сваког важећег гласачког листића чита се одговор ''за'' или ''против''.
6.
Утврђује се број гласова ''за'' и ''против''.
7.
Председавајући објављује резултате гласања са свим подацима утврђеним применом тачке 4.
овог члана.
9. Одржавање реда на седници Скупштине
Члан 85.
О одржавању реда на седници Скупштине стара се председавајући.
За повреду реда могу да се изрекну мере: опомена, одузимање речи и удаљење са седнице.
Опомену и одузимање речи изриче председавајући.
Удаљавање са седнице изриче Скупштина без расправе на предлог председавајућег.
Члан 86.
Опомена се изриче одборнику који омета одвијање седнице тиме што:
је пришао говорници без дозволе председавајућег,
говори пре него што је затражио и добио реч,
и поред упозорења председавајућег говори о питању које није на дневном реду,
прекида говорника у излагању или добацује, односно омета говорника или на други начин
омета слободу говора,
износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица,
употребљава псовке и увредљиве изразе и
другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог
пословника.
Изречена мера опомене се уноси у записник.
Члан 87.
Мера одузимања речи изриче се одборнику коме су претходно изречене две опомене, а који и после
тога настави да омета одвијање седнице на начин из члана 86. став 1. овог пословника.
Одборник коме је изречена мера одузимања речи дужан је да се без одлагања удаљи са говорнице.
Уколико то не учини, председавајући одређује кратак прекид седнице.
Изречена мера одузимања речи се уноси у записник.
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Члан 88.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере опомене односно
одузимања речи не поштује одлуку председавајућег о одузимању речи или наставља да чини друге повреде у
смислу члана 86. и 87. овог пословника или на други начин грубо нарушава ред.
Удаљење са седнице може да се изрекне одборнику и без претходно изречених мера опомене и
одузимања речи, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава физички
интегритет учесника у раду седнице.
Удаљење са седнице, на предлог председавајућег, Скупштина изриче без претреса.
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се
одржава седница. Када одборник одбије да се удаљи из сале у којој се одржава седница, председавајући ће
одредити паузу или прекинути седницу и затражити од надлежног органа да тог одборника удаљи из сале у
којој се одржава седница.
Изречена мера удаљења са седнице се уноси у записник.
Члан 89.
Председавајући може да нареди да се свако лице које присуствује као грађанин на седници, а не
поштује ред, одмах удаљи из сале у којој се одржава седница, као и из зграде Скупштине.
Члан 90.
Мера коју је изрекао председавајући примењује се док траје расправа о тачки дневног реда у току
које је изречена, а мера коју изрекне Скупштина примењује се за седницу на којој је изречена.
Члан 91.
Ако председавајући применом мера утврђених овим пословником не може да одржи ред на седници,
одредиће паузу у трајању потребном да се ред успостави.
Члан 92.
Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине примењују се на све учеснике у раду седнице, а
сходно се примењују и на седницама радних тела Скупштине.
10. Јавност рада Скупштине
Члан 93.
Седнице Скупштине су јавне.
Скупштина може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и других
разлога утврђених законом.
Одлука да седница Скупштине не буде јавна доноси се већином гласова од укупног броја одборника.
Члан 94.
Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине
ради обавештавања јавности о њеном раду.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука, других
прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјал о питањима из области рада
Скупштине.
Члан 95.
Представници средстава јавног информисања и друга заинтересована лица могу присуствовати
седници ако председавајућем, најкасније два сата пре одржавања седнице, поднесу пријаву на посебном
обрасцу.
У случају да процени да присуство свих пријављених може да изазове битније ометање седнице
Скупштине, председавајући може одбити да уважи поједине поднете пријаве, водећи рачуна о хронолошком
реду њиховог подношења.
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Одмах по отварању седнице, председавајући упознаје одборнике којим лицима је омогућено да
присуствују седници.
Члан 96.
За обавештавање јавности о раду Скупштине овлашћен је председник Скупштине који може да
издаје саопштења за јавност, одржава конференције за штампу и позива представнике радио и телевизијских
станица да преносе седнице Скупштине.
Члан 97.
Јавност рада Скупштине обезбеђује се и објављивањем прописа и других општих и појединачних
акта у ''Службеном листу општине Жабаљ'', истицањем на огласној табли или на други уобичајени начин.
11. Одлагање, прекидање, пауза у току седнице и закључивање седнице Скупштине
Члан 98.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају да не постоји кворум
за рад и одлучивање.
Скупштина може одлучити да се седница Скупштине одложи. Разлози из којих Скупштина може
одлучити да се седница одложи могу бити: непотпуна припремљеност материјала о појединим тачкама
дневног реда, нужност претходног договора одборничких група о појединим питањима и друго.
Одлука о одлагању седнице Скупштине доноси се на предлог председника Скупштине, одборника
или Председника општине.
Члан 99.
Председник Скупштине има право да прекине седницу и да одреди час, дан и место наставка
седнице. Председник Скупштине то обавезно чини у случају кад услед обимности дневног реда или из
других разлога не може да се заврши претрес по свим тачкама дневог реда у заказани дан.
Председник Скупштине може одредити паузу у току седнице.
На почетку рада након прекида или паузе, Скупштина утврђује постојање кворума и наставља са
радом, по раније утврђеном дневном реду.
Члан 100.
Седницу Скупштине закључује председавајући после спроведеног одлучивања по дневном реду и
спроведене процедуре по одборничким питањима.
12. Записник о раду седнице Скупштине
Члан 101.
О раду на седници Скупштине води се записник.
Записник обавезно садржи: дан, време и место одржавања седнице, имена присутних и имена
одсутних одборника, име председавајућег, имена два оверивача записника, утврђени дневни ред, ток
седнице са назнаком учесника у претресу о свакој тачки дневног реда и резултат гласања за сваку тачку
дневног реда.
Записник потписују председник и секретар Скупштине, два оверивача записника и записничар.
Члан 102.
Коначна редакција записника извршиће се у року од седам дана од дана одржавања седнице.
О сачињавању записника стара се секретар Скупштине.
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VII. АКТА СКУПШТИНЕ И ПОСТУПАК ЊИХОВОГ ДОНОШЕЊА
Члан 103.
Скупштина доноси статут Општине, пословник о раду, програме и стратегије развоја Општине и
појединих делатности, буџет, завршни рачун, просторни план Општине, урбанистичке планове, одлуке,
правилнике, упутства, наредбе, препоруке, решења, закључке и друге опште и појединачне акте, у оквиру
послова из своје надлежности.
Акте Скупштине потписује председник Скупштине.
Члан 104.
Акта Скупштине израђују се на основу изворног записника о раду седнице на којој су донета.
О чувању и објављивању аката Скупштине стара се секретар Скупштине.
Акта Скупштине за која је одређено јавно објављивање, објављују се у ''Службеном листу општине
Жабаљ''.
1. Поступак за доношење општих аката
Члан 105.
Право предлагања одлука и других општих аката имају Општинско веће, одборник и грађани
подношењем народне иницијативе у складу са законом и Статутом општине Жабаљ.
Предлог општег акта подноси се најкасније три дана пре дана одређеног за доставу позива за седницу
Скупштине.
Предлог општег акта подноси се у облику у коме се доноси и мора бити образложен.
Образложење мора да садржи: правни основ, разлог за доношење акта, разлоге због којих се
предлаже да општи акт ступи на снагу пре осмог дана од дана објављивања и процену финансијских
средстава потребних за спровођење акта.
Уколико предлагач процени да је то потребно, образложење може да садржи и објашњење основних
правних института и појединачних решења, преглед одредаба акта које се мењају односно допуњују као и
друге елементе који, по мишљењу предлагача, образложење чине свеобухватним. Преглед одредаба које се
мењају припрема се тако што се део текста који се мења означава линијом испод редова у том делу текста, а
нови текст којим се замењује или допуњује постојећи, пише појачаним словима.
Као прилог акта, предлагач обавезно доставља мишљење или сагласност других органа, организација
или служби, ако је таква обавеза утврђена законом.
Уз предлог општег акта пре чијег доношења је обавезно спровођење јавне расправе, предлагач
доставља и извештај о спроведеној јавној расправи.
Члан 106.
Предлог општег акта упућује се председнику Скупштине који га доставља надлежним радним телима
и Општинском већу ако није предлагач, ради давања мишљења.
Члан 107.
Надлежна стална радна тела Скупштине и Општинско веће, ако није предлагач општег акта, у својим
закључцима, односно мишљењу, могу предложити Скупштини да прихвати или не прихвати предлог општег
акта у целини или да предложе измене у форми амандмана.
Уколико надлежно радно тело и Општинско веће не доставе закључке односно мишљење,
Скупштина може одлучити да се предлог општег акта разматра и без њих.
Члан 108.
Поводом предлога општег акта на седници Скупштине председавајући отвара претрес.
Предлагач општег акта односно његов представник, може на почетку претреса да изнесе и додатно
усмено образложење предлога општег акта, а све до закључења претреса може да даје додатна објашњења.
После закључења претреса прелази се на гласање о предлогу општег акта у целини.
Уколико је на предлог општег акта поднет амандман, прво се одлучује о амандману, а затим о
предлогу општег акта у целини.
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2. Амандман
Члан 109.
Предлог за измену и допуну предлога општег акта подноси се у облику амандмана.
Амандман може поднети овлашћени предлагач општег акта и надлежно стално радно тело
Скупштине.
Члан 110.
Амандман се подноси у писаном облику и мора бити образложен.
Амандман садржи: назив предлога општег акта на који се амандман подноси, текст измена односно
допуна које се предлажу, образложење и назив подносиоца амандмана.
Амандман се подноси председнику Скупштине који га доставља предлагачу и надлежном радном
телу Скупштине ради давања мишљења.
Члан 111.
Амандман се подноси најкасније 24 сата пре почетка седнице Скупштине на којој се разматра општи
акт на који се амандман подноси односно у року од 48 сати пре почетка седнице ако се амандман подноси на
предлог Статута општине, програма развоја, буџета и генералног плана.
Изузетно, амандман може да се поднесе на самој седници до закључења расправе о предлогу општег
акта и то уколико:
се односи на општи акт који се доноси по хитном поступку или
амандман подноси предлагач општег акта.
Члан 112.
Пре гласања о амандману, о њему ће се изјаснити предлагач и надлежно стално радно тело
Скупштине.
Амандман са којим се сагласи предлагач одлуке као и амандман који поднесе предлагач, постаје
саставни део предлога одлуке и о њему се не гласа.
Ако се предлагач одлуке не сложи са формулацијом амандмана, предложиће нову формулацију.
Ако подносилац амандмана прихвати нову формулацију, амандман постаје саставни део предлога
одлуке.
Ако подносилац не прихвати нову формулацију, онда Скупштина прво гласа о амандману онаквом
каквим га је формулисао подносилац, а затим о амандману који је формулисао предлагач на основу става 3.
овог члана.
Члан 113.
Скупштина одлучује о поднетим амандаманима по редоследу чланова предлога општег акта на које
се односе. Уколико је поднето више амандмана на исти члан предлога општег акта, Скупштина прво
одлучује о амандманима одборника, затим о амандманима Општинског већа ако оно није предлагач и
амандманима надлежних радних тела.
Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога општег акта, прво се одлучује о амандману
којим се предлаже брисање тог члана.
3. Хитан поступак
Члан 114.
По хитном поступку може да се донесе акт само у следећим случајевима:
ако се ради о акту којим се регулишу питања и односи за чије уређивање постоји
неодложна потреба или
ако би недоношење акта у одређеном року могло да изазове штетне последице.
Члан 115.
Сваки овлашћени предлагач може поднети Скупштини образложен предлог да се о одређеном
питању одлучује по хитном поступку.
О предлогу за доношење акта по хитном поступку одлучује се без расправе. Пре гласања о том
питању Скупштина ће саслушати образложење предлагача.
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Ако Скупштина усвоји предлог да се акт донесе по хитном поступку, одлучивање о предлогу тог акта
се уноси у дневни ред исте седнице.
Скупштина може у току седнице да затражи хитно мишљење одговарајућег радног тела и
Општинског већа, уколико оно није предлагач, о предлогу акта из става 3. овог члана.
Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора се доставити одборницима најкасније до
почетка седнице Скупштине.
4. Поступак за доношење појединачних аката
Члан 116.
Поступак за доношење појединачних аката покреће се подношењем предлога појединачног акта.
На поступак доношења појединачног акта примењују се одредбе овог пословника које се односе на
поступак за доношење општих аката.
Уз предлог појединачног акта образложење се сачињава када предлагач процени да је то потребно, а
обавезно у случајевима када је за спровођење појединачног акта неопходно обезбедити средства из буџета
општине Жабаљ.
Члан 117.
Председавајући може да предложи Скупштини да се о предлозима појединачних аката одлучује по
скраћеном поступку, што чини стављањем посебне напомене у позиву за седницу Скупштине.
5. Аутентично тумачење општег акта
Члан 118.
Захтев за давање аутентичног тумачења општег акта доставља се председнику Скупштине који га
затим прослеђује Комисији за статутарна питања и нормативна акта.
Захтев из става 1. овог члана садржи назив акта, одредбе чије се аутентично тумачење тражи и разлог
због којег се аутентично тумачење тражи.
Члан 119.
Кад Комисија за статутарна питања и нормативна акта оцени да је захтев оправдан, сачињава предлог
аутентичног тумачења и доставља га подносиоцу захтева и Скупштини.
Кад Комисија из става 1. овог члана оцени да захтев није оправдан о томе доноси закључак који
доставља подносиоцу захтева и Скупштини.
О предлозима Комисије из става 1. и 2. овог члана одлучује Скупштина.
Кад Скупштина не прихвати став Комисије да захтев за аутентично тумачење није оправдан,
задужиће ту Комисију да сачини предлог аутентичног тумачења.
Члан 120.
У погледу поступка за давање аутентичног тумачења сходно се примењују одредбе овог пословника
које се односе на поступак доношења општих аката.
VIII. РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ ИЛИ
ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 121.
Одредбе овог Пословника примењују се на рад Скупштине у случају непосредне ратне опасности,
ратног стања или ванредног стања, уколико овим пословником, другим прописима и општим актима
Скупштине није другачије одређено.
Члан 122.
У случају непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања председник Скупштине:
одређује време и место одржавања седнице Скупштине,
утврђује начин позивања одборника на седнице, као и начин и рокове достављања
материјала за седнице,
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може, по потреби, да одреди посебан начин вођења и чувања записника са седнице
Скупштине и њених радних тела,
може да одреди да се предлози општих аката и других материјала не стављају на
располагање средствима јавног информисања, док Скупштина не одлучи другачије.
Члан 123.
У случају непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања Скупштина може да одлучи да се
о предлозима општих аката одлучује без претходног разматрања у надлежним радним телима скупштине.
О предлозима општих аката Општинско веће, уколико није предлагач, своје мишљење може изнети и
усмено, непосредно на седници Скупштине.
Члан 124.
Одборници су дужни да, у случајевима непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања,
одмах и на најпогоднији начин обавесте секретара Скупштине о свакој промени адресе становања.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 125.
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Скупштине општине Жабаљ
(''Службени лист општине Жабаљ'' број 12/2004, 15/2004 и 4/2005).
Члан 125а)
У случају промене правног акта веће правне снаге од пословника, а која налаже измену или допуну
овог пословника, до усклађивања овог пословника са тим правним актом, непосредно ће се примењивати тај
правни акт.
Члан 126.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Жабаљ''.

ОГЛАСНИ ДЕО
На основу члана 20. Статута Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ , а у складу са циљевима
утврђеним Програмом рада Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ за 2013. годину, Управни одбор
Фонда , на седници 9.одржаној 08.08.2013.године, расписује:
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ
ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА
у износу од 3.000.000,00 динара
1.Намена улагања
Средствима Фонда за развој пољопривреде општине за 2013. годину, извршиће се субвенционисање
регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку пољопривредне механизације и опреме по
Конкурсној линији Гаранцијског фонда АП Војводине.
Опредељени износ за субвенцинисање камате 3.000.000,00 динара.
2.Коришћење субвенција
Право на коришћење субвенција имају физичка лица - носиоци регистрованих породичних пољопривредних
газдинстава, корисници гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине за дугорочне кредите у тајању од 5
(пет) година за набавку пољопривредне механизације и опреме одобрене у 2013. години.
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Ова лица морају испунити и следеће:
- опште услове
пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине
отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћаља као наменски
текући рачун регистрованог породичног поњопривредног газдинства
мање од 70 година живота на дан отплате последљег ануитета
- посебне услове
да средства реализацију на подручју општине Жабаљ
да имају седиште на територији општине Жабаљ
одбрен износ дугорочног кредита износи минимално 5000 еура, а максимално 6 000 ЕУР
4. мање од 20 ха пољопривредног земљишта у сопственом власништву
Потребна документација за конкурисање
Предрачун предмета кредитирања исказан у ЕУР
Потврда о статусу пољопривредног газдинства
Фотокопија картице наменског рачуна
Фотокопија Решења Пореске управе о пореском задужењу у последњих 12 месеци
4. Потврда Пореске управе да су измирене све пореске обавезе подносиоца Пријаве и чланова
домаћинства
Фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта
Доказ о регистрованој сетвеној структури
Фотокопије личних карата подносиоца Пријаве и чланова домаћинства
Потврда о приходима чланов домаћинства
Изјава о повезаним лицима
Потврде пословних банака о износу промета и просека динарских и девизних рачуна за предходну
годину
Доказ о уплати трошкова спровођења Конкурса
5. Услови и начин одобравања средстава
Субвенције ће бити додељене регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине за
суфинансирање дела камате за набавку пољопривредне механизације и опреме по Конкурсној линији
Гаранцијског фонда АП Војводине и то путем плаћања редовне камате за прве две године у пуном износу.
О захтеву за коришћење субвенције, одлучује Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине
Жабаљ.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључују Фонд за
развој пољопривреде општине и корисник средстава.
6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенције
Захтев за коришћење субвенција са траженом документацијом се доставља Фонду за развој пољопривреде
општине са назнаком ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.
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Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Гарнцијског
Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на
коришћење средстава по овом конкурсу.
Конкурс је отворен до до утрошка средстава предвиђена овим Конкурсом, а најкасније 30.11.2013.
године
Пријаву са траженом документацијом попуњавају се у:
У канцеларији Фонда за развој пољопривреде
општине Жабаљ
21230 Жабаљ
Николе Тесле 43
Све додатне информације и помоћ за прикупљање документације
могу се добити у просторијима Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ
Контакт телефон Тел:021/3101523 и 064/ 8991452
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Љупчо Стојчевски с.р.
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Одлука о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу
Жабаљ
Одлука о доношењу измене Плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску
установу и спортске терене у Жабљу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путну привреду, комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ
Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на Измену Годишњег програма пословања ЈКП „Чистоћа“
Жабаљ за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Другу измену Годишњег програма пословања ЈКП
„Услуге и одржавање“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на Другу измену Посебног програма коришћења
субвенција буџета општине Жабаљ за 2013. годину ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на III измену Годишњег програма пословања ЈП „Развој“
Жабаљ за 2013. годину
Решење о утврђивању аконтативног износа накнада за председника и чланове Надзорног
одбора ЈП „Развој“ Жабаљ
Решење о именовању Комисије за награде и признања општине Жабаљ за 2013. годину
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Решење о утврђивању престанка мандата и именовању члана Надзорног одбора ЈП
„Развој“ Жабаљ
Решење о именовању директора ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ
Решење о именовању директора ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ
Решење о именовању директора ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ
Решење о именовању директора ЈП „Развој“ Жабаљ
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Програм коришћења средстава буџетског фонда за ванредне ситуације и заштиту од
пожара за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ
Ценовник услуга ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ
Закључак о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање у
општини Жабаљ
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Одлука о додели субвенција
Одлука о одобрављу спровођења јавних радова послодавцу ЈП „Развој“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на Правилник о правој допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Услуге и одржавање“ Жабаљ
Решење о образовању Комисије за избор корисника помоћи у храни намењених
економски најугроженијим избеглицама, бившим избеглицама и интерно расељеним
лицима
Решење о образовању Комисије за избор корисника новчане помоћи и помоћи за набавку
огрева намењених економски најугроженијим избеглицама и инетерно расељеним
лицима
Решење о формирању радне групе за израду предлога Акционог плана за спровођење
Плана интегритета општине Жабаљ
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28.

Пословник о раду Комисије за именовање директора јавних предузећа
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ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТОВИ
29.

Пословник Скупштине општине Жабаљ

30.

Конкурс за доделу субвениција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита у
износу од 3.000.000,00 динара
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ОГЛАСНИ ДЕО

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: 021/831-329, факс: 021/831-094
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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