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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 18

Жабаљ, 03.09.2018.

Година 46

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

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТОВИ
На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09.2018. године, утврдила је пречишћени текст Статута Општине Жабаљ.
Пречишћени текст Статута Општине Жабаљ садржи:
1. Статут Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011),
2. Одлуку о изменама и допунама Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број
8/2012) и
3.

Одлуку о изменама и допунама Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број
27/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта

Број: 02-84/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.

СТАТУТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
(пречишћени текст)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом, у складу са законом, уређују се права и дужности општине Жабаљ (у даљем тексту:
Општина), начин, услови и облици њиховог остваривања, облици и инструменти остваривања људских и
мањинских права у Општини, број одборника Скупштине општине, организација и рад органа и служби,
начин учешћа грађана у управљању и одлучивању о пословима из надлежности Општине, оснивање и рад
месне заједнице, као и друга питања од значаја за Општину.
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Члан 2.
Општина је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу
са Уставом, законом и овим статутом.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима
Општине у складу са законом и овим статутом.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана,
референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова Општине и преко својих одборника у
Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Страни држављани могу имати поједина права у остваривању локалне самоуправе под условима и на
начин утврђен законом.
Члан 3.
Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци
са својим катастарским општинама.
Члан 4.
Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у Жабљу, Николе Тесле 45.
Члан 5.
На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо и језик и писмо
русинске националне мањине.
Члан 6.
Органи Општине имају печате.
Печати су округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Аутономна Покрајина
Војводина, Општина Жабаљ и назив органа, све исписано на српском језику и ћириличким писмом и на
русинском језику и писмом русинске националне мањине, са грбом Републике Србије у средини.
Скупштина општине посебном одлуком утврђује детаљан изглед и број печата, као и друга питања, у
складу са законом којим се уређују печати државних и других органа.
Члан 7.
Општина има амблем.
Амблем је штит и хералдичке фигуре у њему: крстасти четворолист, свети Димитрије, цвет, реке,
корени и зраци, са исписаним називима насељених места Општине.
Детаљан изглед амблема, као и његова употреба ближе се уређују одлуком Скупштине општине.
Члан 8.
Државни симболи и симболи Аутономне Покрајине Војводине истичу се на начин утврђен законом и
другим прописима којима се регулише њихова употреба.
Амблем Општине и симболи русинске националне мањине истичу се на начин утврђен актима
којима се регулише њихова употреба.
Члан 9.
Општина има празник – Дан општине Жабаљ (у даљем тексту: Дан Општине).
Дан Општине је 8. новембар – дан када су 1918. године јединице Прве српске армије ушле на
територију Општине.
Начин обележавања Дана Општине и друга питања уређују се посебном одлуком Скупштине
општине.
У Општини се пригодно обележавају 22. и 23. октобар – дани када су 1944. године насељена места
Општине ослобођена од фашизма.
Члан 10.
Општина има своју славу.
Слава Општине је празник Свети великомученик Димитрије (Митровдан), 8. новембар.
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Члан 11.
Општина установљава награде и друга јавна признања за значајна остварења организацијама и грађанима у привреди, науци, култури, уметности, спорту и другим областима.
Општина додељује звање почасног грађанина Општине.
Награде и друга јавна признања и звање почасног грађанина додељују се поводом Дана Општине.
Врсте награда и других јавних признања, услови и начин њиховог додељивања, као и услови и начин
доделе звања почасног грађанина уређују се посебном одлуком.
Члан 12.
Скупштина општине утврђује називе улица и тргова на својој територији посебном одлуком, уз
претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
У поступку утврђивања назива улица и тргова прибавља се мишљење националног савета русинске
националне мањине.
Члан 13.
Рад органа Општине је јаван.
За обавештавање јавности о раду органа Општине овлашћена су лица која те органе представљају.
Јавност рада обезбеђује се:
1. путем издавања информатора са основним подацима о органима Општине и њиховом раду;
2. сарадњом са медијима и постављањем интернет презентације Општине;
3. објављивањем општих и појединачних аката органа Општине у „Службеном листу општине Жабаљ“,
истицањем на огласној табли или на други уобичајени начин;
4. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа Општине;
5. обезбеђивањем јавности седница Скупштине општине и Општинског већа и њихових радних тела, у
складу са овим статутом и пословницима о њиховом раду;
6. поступањем по захтевима о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у складу са
законом којим се уређују питања у вези са информацијама од јавног значаја;
7. у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине.
Органи општине своје информације и обавештења објављују на српском и на русинском језику.
Члан 14.
Општина има општинску својину.
Општинску својину чине:
- добра од општег интереса и добра у општој употреби (за која је законом утврђено да су у јавној
својини),
-

ствари које користе органи и организације јединице локалне самоуправе, установе, јавне агенције и
друге организације чији је оснивач јединица локалне самоуправе

-

и друге ствари које су, у складу са законом, у јавној својини.

Носиоци права коришћења ствари у својини Општине могу бити: месне заједнице и други облици месне
самоуправе, установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач Општина
Члан 14а
Одлуку о прибављању и располагању стварима у својини Општине под условима прописаним Законом
доноси Општинско веће, уз предходно прибављено мишљење Општинског јавног правобраниоца.
На Одлуку о отуђењу непокретности у својини Општине предходну сагласност даје Скупштина општине.
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Лице овлашћено за закључење уговора о прибављању и располагању стварима у својини Општине је
Председник општине.
Члан 14б
Општински јавни правобранилац дужан је да мишљење из члана 14а. став 1. да у року од 30 дана од дана
пријема захтева.
Уговор из члана 14а. става 3. доставити Општинском јавном правобраниоцу у року од 15 дана од дана
закључења.
Општински јавни правобранилац је дужан да поднесе тужбу за поништење уговора који је закључен
супротно прописима.
Члан 14в
Служба општинске управе надлежна за послове финансија води евиденцију, у складу са законом, о стању,
вредности и кретању средстава у својини општине.
Служба Општинске управе надлежна за имовинске послове води јединствену евиденцију непокретности у
својини општине, у складу са уредбом Владе Републике Србије.“
II. НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНЕ
Члан 15.
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, послове из оквира права
и дужности Републике Србије који су јој законом поверени, као и послове које јој из своје надлежности
одлуком повери Аутономна Покрајина Војводина.
Члан 16.
Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1. доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
2. доноси просторни план Општине;
3. доноси урбанистичке планове;
4. доноси буџет и завршни рачун;
5. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних
такси и накнада;
6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом
водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у
насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и
одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за
њихово обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој
територији;
7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину
накнаде за одржавање стамбених зграда;
8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама;
9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и
коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта;
10. доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу
општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале Општине, иницира
усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих

03.09.2018.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 5

привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних
места;
11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за
коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и
програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са
стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за
заштиту и унапређење животне средине;
13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним
путевима, као и улицама у насељу;
14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
15. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији
Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински
објекти и постављати пловни објекти;
16. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства,
ради задовољавања потреба локалног становништва;
17. оснива установе и организације у области основног образовања и културе од значаја за Општину и за
припаднике свих националних заједница, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта,
дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
18. оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје
дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица,
утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде
за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и
обавља послове државног старатеља;
19. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и за
националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, подстиче развој културног и
уметничког стваралаштва припадника свих националних заједница на територији Општине,
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од
значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине и
ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
20. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове
за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
21. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом
спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу
пашњака другој култури;
22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује
водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте
локалног значаја;
23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим
својствима;
24. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
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25. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на
којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
26. прибавља, располаже и управља стварима у својини општине;
27. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних
животиња;
28. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
29. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
30. ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;
31. доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких
могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи
и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком
положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и
другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
32. подстиче и помаже развој задругарства;
33. организује службу правне помоћи грађанима;
34. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права
припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу
равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких
могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
35. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Општине;
36. обезбеђује равноправно коришћење српског и русинског језика у поступцима пред органима
Општине, јавним предузећима, установама и организацијама и службама чији је оснивач Општина;
обезбеђује исписивање назива места и других географских назива, назива улица и тргова, назива
органа Општине, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност и других јавних натписа
на српском језику и ћириличком писму и језику и писму русинске националне мањине;
37. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на
српском и русинском језику, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на русинском
језику, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када
такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;
38. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
39. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих
аката из надлежности Општине;
40. уређује организацију и рад мировних већа;
41. уређује и обезбеђује употребу имена, амблема и другог обележја Општине;
42. помаже рад организација и удружења грађана;
43. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике
за младе и ствара услове за омладинско организовање;
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44. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим
статутом.
Члан 17.
Ради остваривања својих права и дужности и задовољавања потреба локалног становништва
Општина може посебном одлуком оснивати предузећа, установе и друге организације које врше јавну
службу.
Члан 18.
Скупштина општине именује чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је оснивач, на период од четири године, осим када је законом
другачије предвиђено.
Члан 19.
Приликом именовања чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач Општина, органи који одлучују о именовању обезбедиће најмање 30
одсто представника мање заступљеног пола у овим телима.
Приликом именовања чланова у управним и надзорним одборима јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач Општина, а нарочито оних јавних предузећа, установа, организација и
служби које су од значаја за остваривања права националних мањина, Општина је дужна да води рачуна о
националном саставу становништва Општине и одговарајућој заступљености националних мањина у овим
органима.
Члан 20.
Ако законом није уређен поступак избора директора јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач или већински власник Општина, Скупштина општине именује директоре после
спроведеног јавног конкурса.
Извештај о резултатима конкурса из става 1. овог члана подноси се Скупштини општине најмање
седам дана пре доношења одлуке о именовању, осим ако законом није другачије уређено.
Члан 21.
Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Општина дужни су
да Скупштини достављају на сагласност годишње планове, односно програме пословања и да јој, најкасније
до 30. априла текуће године, поднесу извештај о свом раду за претходну годину.
Члан 22.
Општина може уговором, на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или физичком
лицу обављање појединих послова из своје надлежности.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине, у складу са
законом и другим прописима који регулишу ову област.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ
Члан 23.
За обављање послова Oпштине утврђених Уставом и законом, за обављање законом поверених
послова из оквира права и дужности Републике, као и за обављање појединих послова које јој из своје
надлежности одлуком повери Аутономна Покрајина Војводина, Општини припадају приходи и примања
утврђени законом.
Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по
основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.
Члан 24.
Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, осим оних
прихода чији је наменски карактер утврђен законом.
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Члан 25.
За сваку календарску годину, Скупштина општине доноси буџет Општине у којем се исказују сви
приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са
законом.
По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета Општине.
Члан 26.
За извршење буџета Општине, Председник општине одговара Скупштини општине.
Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута
годишње, о томе извештава Председника општине.
Члан 27.
За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу прикупљати
самодоприносом.
Скупштина општине утврђује предлог одлуке о самодоприносу већином гласова од укупног броја
одборника.
IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ
Члан 28.
Органи Општине су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска
управа.
Члан 29.
Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим
статутом.
Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из
надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши
Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, врши председник Општине.
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана,
надлежна је Скупштина општине.
1. Скупштина општине
Члан 30.
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и овим статутом.
Члан 31.
Скупштину општине чини 31 одборник које бирају грађани на непосредним изборима, тајним
гласањем, у складу са законом и овим статутом.
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.
Члан 32.
Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине претходног сазива, у року
од 15 дана од дана објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става
1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од дана истека рока из
става 1. овог члана.
Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине.
Процесна питања у вези са припремом и одржавањем конститутивне седнице Скупштине општине
уредиће се пословником о раду Скупштине општине.
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Члан 33.
Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и
постављењем секретара Скупштине општине.
Члан 34.
Изабрани одборници полажу заклетву која 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.“
Члан 35.
Одборник не може бити запослен у Општинској управи и лице које именује, односно поставља
Скупштина општине у органима Општине, предузећима и установама чији је оснивач.
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада
мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила Скупштина
општине престаје функција на коју су именована, односно постављена.
Члан 36.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.
Члан 37.
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела,
предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других општих
и појединачних аката из надлежности Скупштине општине као и амандмане на предлоге одлука и других
општих и појединачних аката, поставља питања у вези са радом органа Општине и учествује у другим
активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке
дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у
припремању предлога за Скупштину општине.
Одборник Скупштине општине има право да се обраћа Скупштини општине на русинском језику.
Права и дужности одборника ближе се уређују пословником Скупштине општине.
Члан 38.
Одборник има право на изгубљену зараду, накнаду за вршење одборничке функције, накнаду за
присуствовање седницама Скупштине и њених радних тела, накнаду за путне трошкове, дневнице за
службена путовања и друга примања и накнаде.
Врсту и висину накнада и других примања, као и начин њиховог остваривања Скупштина уређује
посебном одлуком.
Члан 39.
Скупштина општине, у складу са законом:
1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2. доноси буџет и завршни рачун буџета Општине;
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних
такси и накнада;
4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7. доноси прописе и друге опште акте;
8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор
над њиховим радом;
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10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом;
11. даје сагласност на планове рада, односно програме пословања јавних предузећа, установа и
организација чији је оснивач Општина;
12. разматра годишње извештаје о раду органа Општине, јавних предузећа, установа и организација
чији је оснивач Општина;
13. бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине општине;
14. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине општине;
15. бира и разрешава Председника општине и, на предлог Председника општине, бира заменика
Председника општине и чланове Општинског већа;
16. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
17. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
18. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
19. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
20. даје предходну сагласност на Одлуку у отуђењу непокретности у својини Општине;
21. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
22. оснива радна тела за разматрање питања из своје надлежности;
23. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
24. подноси Влади Републике Србије предлог за давање концесије, у складу са законом;
25. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама у Републици Србији или јединицама
локалне самоуправе у другим државама;
26. информише јавност о свом раду;
27. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике
Србије или Аутономне Покрајине Војводине којим се повређује право на локалну самоуправу;
28. даје сагласност на употребу имена, амблема и другог обележја Општине;
29. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у
Општини;
30. разматра годишњи извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва и о раду правне помоћи;
31. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
32. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
33. утврђује мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
34. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Члан 40.
Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим
статутом није другачије одређено.
Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника одлучује о:
1. доношењу, изменама и допунама и предлогу за доношење и измене и допуне Статута;
2. доношењу буџета;
3. доношењу програма развоја Општине и појединих делатности;
4. доношењу просторног плана;
5. доношењу урбанистичких планова;
6. избору и разрешењу председника и заменика председника Скупштине општине, Председника и
заменика Председника општине и чланова Општинског већа;
7. образовању, подручју за које се образују и укидању месних заједница;
8. делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе;
9. искључењу јавности са седнице Скупштине општине;
10. расписивању референдума;
11. сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама
локалне самоуправе у другим државама;
12. усвајању етичког кодекса;
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13. другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.
Члан 41.
Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине по потреби, а најмање једном
у три месеца.
Председник Скупштине општине 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 овлашћени подносилац захтева.
Захтев за заказивање седнице Скупштине општине подноси се у писаној форми и садржи
образложење, предлог дневног реда и име и презиме председавајућег.
Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не
постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина општине.
Члан 42.
Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.
Позиви за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради упознавања
јавности.
Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања,
овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине
општине.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине општине не буде јавна због разлога
безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања
дневног реда, у складу са пословником Скупштине општине.
Члан 43.
За разматрање питања из своје надлежности Скупштина општине образује стална, повремена и
посебна радна тела.
Радна тела дају мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају
друге послове утврђене овим статутом, пословником Скупштине општине и актом о њиховом образовању.
Председник, заменик председника и чланови радних тела из става 1. овог члана имају право на
накнаду за рад и друга примања, у складу са одредбама одлуке којом се утврђују права на накнаде и друга
примања изабраних и постављених лица, одборника и чланова радних тела.
Услове за рад радних тела, као и обављање стручних и административно-техничких послова за
потребе радних тела, обезбеђује Општинска управа.
Пословником Скупштине општине уређују се начин припреме и вођења седница радних тела,
организација њиховог рада, обављање стручних и административно-техничких послова за потребе радних
тела као и друга питања од значаја за њихов рад.
Члан 44.
Чланове сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине на предлог Комисије за
кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања,
ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено.
Чланови Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања именују се на
начин предвиђен пословником Скупштине општине.
За чланове и председнике сталних радних тела, поред одборника могу се именовати и грађани. Један
одборник може бити именован у највише два радна тела.
Чланови Општинског већа не могу бити именовани у стална радна тела Скупштине општине.
Мандат сталних радних тела Скупштине општине траје до истека мандата Скупштине општине.
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Члан 45.
Секретар Скупштине општине је секретар свих сталних радних тела Скупштине општине.
Секретар Скупштине општине је и секретар других радних тела Скупштине општине, уколико
одлуком, другим општим актом Скупштине општине или актом о образовању радног тела није другачије
утврђено.
Члан 46.
Стална радна тела Скупштине општине 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;
5. Комисија за представке и притужбе.
Члан 47.
Савет за финансије и привреду разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на
финансирање послова Општине, буџет, извршење буџета, јавни дуг, завршни рачун, таксе, накнаде и друге
локалне јавне приходе, имовину Општине, имовинско-правне односе, развојне програме, запошљавање и
друга питања која се у целини или делом финансирају из буџетских средстава.
Члан 48.
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине разматра предлоге
просторног плана Општине, урбанистичких планова, одлука и других општих аката; разматра питања из
области урбанизма, комуналних делатности, изградње, одржавања и коришћења локалних путева и улица,
комуналних објеката, снабдевања грађана водом, комуналног реда, одржавања чистоће и зеленила, заузећа
јавних површина, уређивања и коришћења грађевинског земљишта; разматра питања од значаја за заштиту
и унапређење животне средине, природних добара и даје мишљења на програме заштите животне средине и
програме заштите заштићених природних добара.
Члан 49.
Комисија за статутарна питања и нормативна акта даје мишљење на предлог статута Општине и
пословника Скупштине општине, као и на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина
општине у смислу њихове усклађености са Уставом, законом, овим статутом и другим општим актима;
предлаже Скупштини општине предузимање мера на заштити локалне самоуправе утврђених законом којим
се уређују права и дужности локалне самоуправе и њихов однос са републичким и покрајинским органима,
утврђује пречишћене текстове статута, пословника и других општих аката које доноси Скупштина општине.
Члан 50.
Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања предлаже избор,
именовање и постављење лица која бира, именује и поставља Скупштина општине, као и њихово разрешење,
за које законом, овим статутом или другим прописом није одређен други предлагач; предлаже састав
сталних и повремених радних тела Скупштине општине, управних и надзорних одбора у јавним предузећима
и установама чији је оснивач Општина; даје мишљења на предлоге општих аката којима се уређују положај
и права изабраних, именованих и постављених лица на сталном раду у органима Општине; даје мишљење на
предлоге општих аката којима се утврђују права из радног односа, плате, накнаде и друга примања
изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине; доноси појединачне акте којима се
утврђују права из радног односа, плате, накнаде и друга примања изабраних, именованих и постављених
лица, ако законом или општим актом Скупштине општине није другачије одређено; предлаже Скупштини
општине доношење аката који се односе на имунитет одборника, као и на заштиту њихових појединачних
права.
Члан 51.
Комисија за представке и притужбе разматра представке и притужбе грађана које су упућене
Скупштини општине, испитује њихову основаност и предлаже Скупштини општине и другим надлежним
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органима мере за решавање питања која су предмет представке или притужбе и о томе писмено обавештава
подносиоца представке или притужбе.
Члан 52.
Актом о образовању повременог радног тела утврђују се назив и област за коју се оснива, задаци,
број чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.
Члан 53.
Посебна радна тела Скупштине општине 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 општине оснива на основу обавезе
или овлашћења утврђених законом, одлуком или другим општим актом Скупштине општине.
Члан 54.
Савет за праћење примене етичког кодекса:
1. прати да ли се функционери придржавају одредаба етичког кодекса;
2. прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са поштовањем етичког
кодекса;
3. прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену етичког кодекса;
4. промовише примену етичког кодекса у Општини и шире;
5. предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене етичкогкодекса;
6. пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и
организацијама у вези са применом етичког кодекса;
7. остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;
8. обавља друге послове одређене овим статутом и другим општим актима.
Члан 55.
Савет за младе:
1. иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа,
обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и
криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од
значаја за младе;
2. учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са
Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Општине;
4. даје мишљење на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина општине у
областима значајним за младе;
5. усваја годишњи и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних
акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине;
6. иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у циљу
унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности
Општине;
7. подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку
реализацији њихових активности;
8. подстиче остваривање међуопштинеске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава
органе Општине;
9. даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно
финансирају из буџета Општине;
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10. обавља друге послове из надлежности Општине који су у функцији остваривања права и интереса
младих.

1.
2.
3.
4.

Члан 56.
Кориснички савет јавних служби:
разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину
општине и јавност;
разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби;
разматра цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби;
обавља друге послове из области контроле рада јавних служби.
Члан 57.

Комисија за равноправност полова:
1. прати стање у области остваривање равноправности полова;
2. даје мишљењео предлозима одлука и других општих аката које доноси Скупштина општине;
3. предлаже одвијање активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика
једнаких могућности на нивоу Општине;
4. обавља друге послове из надлежности Општине, који се односе на област равноправности полова.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Члан 58.
Савет за безбедност:
разматра питања из области безбедности грађана у Општини;
врши праћење безбедносне ситуације на територији Општине;
остварује сарадњу са организационим јединицама Министарства унутрашњих послова за Општину
Жабаљ и шире;
сарађује са Одбором за безбедност Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
сарађује на спровођењу мера које пропише Председник Републике Србије или вршилац дужности
Председника Републике Србије у циљу спречавања последица ванредност стања и активности које
могу угрозити сувереност; уставни поредак и безбедност Републике и њених грађана, као и заштите
објеката од виталног интереса на територији Општине;
оснива радне групе са дефинисаним безбедносним проблемима;
доноси програме превенције у циљу спречавања или даљег ширења друштвено негативних појава;
извештава надлежне органе о уоченим проблемима и оствареним ефектима предузетих мера и
програма;
разматра и друга питања из области безбедности.

Члан 59.
Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним
седницама, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, потписује акта која
Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом, овим статутом, одлукама и другим
актима Скупштине општине.
Председник Скупштине општине је на сталном раду у Општини.
Члан 60.
Председник Скупштине општине се бира из реда одборника, на предлог најмање 11 одборника, на
време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине
општине.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије већину, у другом кругу
гласаће се за два кандидата који су у првом кругу имали највећи број гласова.
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника.
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Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова,
понавља се поступак кандидовања и избора.
Члан 61.
Председник Скупштине општине може бити разрешен пре истека мандата:
1. у случајевима у којима, на основу закона којим се уређују локални избори, престаје мандат
одборнику;
2. на образложен, писани предлог најмање 11 одборника.
Разрешење председника Скупштине општине се врши на начин и по поступку који је законом, овим
статутом и Пословником Скупштине општине предвиђен за његов избор.
Члан 62.
Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине општине бира се и разрешава на исти начин и под истим условима
као и председник Скупштине општине.
Члан 63.
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима
везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа,
када то захтева надлежни орган Републике односно Аутономне Покрајине Војводине који врши надзор над
радом и актима Скупштине општине.
Секретар Скупштине општине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине
општине, и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом,
положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
Члан 64.
Секретару Скупштине општине може престати мандат пре истека времена за које је постављен у
случају распуштања Скупштине, разрешењем или оставком.
Разрешење секретара Скупштине општине се врши на начин и по поступку који је законом, овим
статутом и Пословником Скупштине општине предвиђен за његов избор.
Члан 65.
Секретар Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим
условима као и секретар Скупштине општине.
Члан 66.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга питања везана за рад
Скупштине општине уређују се њеним пословником.
Пословник Скупштине општине доноси Скупштина општине већином од укупног броја одборника.
2. Извршни органи Општине
Члан 67.
Извршни органи Општине су Председник општине и Општинско веће.
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а.) Председник општине
Члан 68.
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине.
Кандидат за Председника општине предлаже, из реда одборника, кандидата за заменика Председника
општине кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника Општине.
Члан 69.
Председнику општине и заменику Председника општине избором на ове функције престаје мандат
одборника у Скупштини општине.
Председник општине и заменик Председника општине на сталном су раду у Општини.
Члан 70.
Председник општине:
1. представља и заступа Општину;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3. представља Општинско веће, организује његов рад, сазива и води седнице, предлаже начин
решавања питања о којима одлучује Општинско веће и даје задужења члановима Општинског већа;
4. закључује уговоре о прибављању и располагању стварима у својини општине
5. наредбодавац је за извршење буџета;
6. одлучује о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у складу са законом;
7. одлучује о промени годишње апропријације буџетских корисника и утврђује квоте, у складу са
законом и одлуком о буџету Општине;
8. даје сагласност на финансијске планове буџетских корисника;
9. подноси захтеве и пријаве надлежним државним и другим органима и организацијама, по
расписаним конкурсима и другим позивима, за финансирање програма и пројеката од значаја за
Општину, у складу са законом и одлуком о буџету Општине;
10. даје сагласност на опште акте буџетских корисника којима се уређују број и структура запослених,
ако законом, овим статутом или другим општим актом није другачије утврђено;
11. закључује колективне уговоре за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач Општина;
12. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону;
13. врши распоред службених зграда и пословних просторија за потребе органа и служби Општине;
14. доноси одлуку о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа Општине, у складу
са законом;
15. доноси опште и појединачне акте у вези са јавним набавкама Скупштине општине и Општинског
већа;
16. доноси одлуку о јавним радовима у Општини, у складу са законом;
17. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
18. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине
општине;
19. информише јавност о свом раду;
20. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног
органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
21. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
22. врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима органа Општине.
Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то
захтева надлежни орган Републике односно Аутономне Покрајине Војводине који врши надзор над радом и
актима извршних органа Општине и Општинске управе.
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б.) Општинско веће
Члан 71.
Општинско веће чине Председник општине, заменик Председника општине и 11 чланова
Општинског већа.
Председник општине је председник Општинског већа.
Заменик Председника општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
Члан 72.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно
или више одређених подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду. Колико ће чланова Општинског већа бити на
сталном раду, утврђује Скупштина општине посебном одлуком.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Члан 73.
Општинско веће:
предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
предлаже акт о организацији Општинске управе;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
доноси Одлуку о прибављању и располагању стварима у својини општине под условима прописаним
Законом
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године;
врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у
сагласности са законом, Статутом, одлуком и другим општим актима које доноси Скупштина
општине;
решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа
и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно
Аутономне Покрајине Војводине;
поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе;
даје претходну сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе;
решава сукоб надлежности између Општинске управе и предузећа, организација и установа кад на
основу одлуке Скупштине општине одлучује о појединим правима грађана, правних лица или других
странака;
решава о изузећу начелника Општинске управе;
образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
подноси годишњи извештај о раду Скупштини општине;
информише јавност о свом раду;
доноси пословник о раду на предлог Председника општине;
врши друге послове које утврди Скупштина општине.
Члан 74.
Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Члан 75.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових
чланова.
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Општинско веће одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова ако законом или
овим статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.
Већином гласова од укупног броја чланова, Општинско веће одлучује о:
доношењу Пословника Општинског већа;
доношењу одлуке о привременом финансирању;
постављењу и разрешењу начелника и заменика начелника Општинске управе;
утврђивању предлога односно нацрта аката о којима Скупштина општине, у складу са
законом и овим статутом, одлучује већином од укупног броја одборника
доношењу Одлуке о прибављању и располагању стварима у својини општине.
Члан 76.
Општинско веће доноси пословник којим се, у складу са законом и овим статутом, уређују питања
која се односе на начин припреме, вођење и рад седница, одлучивање, акта Општинског већа, број, врсту и
надлежности радних тела, јавност рада, односе са другим органима и друга питања која се тичу
организације и начина рада Општинског већа.
Члан 77.
Општинско веће образује Привредни савет.
Привредни савет је надлежан да даје иницијативе везане за локални економски развој, разматра
стратегије и планове економског развоја и прати спровођење планова и програма локалног економског
развоја.
Привредни савет о својим иницијативама и закључцима упознаје Скупштину општине, Председника
општине и Општинско веће.
Састав, задаци, начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за рад Привредног савета ближе
се уређују пословником Општинског већа.
Члан 78.
Општинско веће може поставити секретара.
Начин постављења и разрешења, услове које треба да испуњава секретар Општинског већа, послови
које обавља и друга питања уређују се пословником Општинског већа.
Члан 79.
Председник општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину општине, по
сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.
в.) Разрешење извршних органа Општине
Члан 80.
Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен
предлог најмање 11 одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење Председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана
од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.
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 предлога.
Разрешењем Председника општине престаје мандат заменика Председника општине и Општинског
већа.
Члан 81.
Заменик Председника општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на предлог Председника општине или најмање 11 одборника, на исти начин на који
је изабран.
Када је предлог за разрешење заменика Председника општине, односно члана Општинског већа,
поднео Председник општине, он је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика
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Председника општине или члана Општинског већа, и Скупштина општине истовремено доноси одлуку о
разрешењу и о избору.
Члан 82.
Председник општине, заменик Председника општине или члан Општинског већа који су разрешени
или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог Председника општине,
заменика Председника општине или члана Општинског већа.
Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат Председнику општине и Општинском
већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог Председника
општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини
општине мандат престао због распуштања Скупштине општине.
У вршењу послова у смислу става 1. и 2. овог члана не могу се преузимати нове уговорне обавезе,
постављати помоћници Председника општине, постављати или разрешавати начелник Општинске управе и
заменик начелника Општинске управе, одлучивати о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве, давати
сагласност на финансијске планове буџетских корисника, давати сагласност на опште акте буџетских
корисника којима се одређује број и структура запослених, закључивати колективни уговори за јавна
предузећа и јавне службе чији је оснивач Општина, доносити одлука о прибављању и отуђењу опреме веће
вредности за потребе органа Општине, доносити општи и појединачни акти у вези са јавним набавкама
Скупштине општине и Општинског већа изузев појединачних аката у вези са јавним набавкама којима се
обезбеђује несметан рад органа Општине и образовати радна тела за поједине послове из надлежности
Општинског већа.
Члан 83.
О разрешењу Председника општине, заменика Председника општине и чланова Општинског већа,
Скупштина општине одлучује тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
3. Општинска управа
Члан 84.
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и стручних послова за потребе
Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.
Члан 85.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна
је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и
правних интереса, да им пружи потребне податке и обавештења, да сарађује са њима и поштује личност и
достојанство грађана.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члан 86.
Општинска управа:
припрема одлуке и друге опште и појединачне акте које доноси Скупштина општине, Председник
општине и Општинско веће;
извршава одлуке и друге опште и појединачне акте Скупштине општине, Председника општине и
Општинског већа;
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа
и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
општине;
извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће;
доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова,
Скупштини општине и Општинском већу по потреби, а најмање једном годишње.
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Члан 87.
Општинска управа образује се као јединствени орган.
У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и
других послова.
Члан 88.
Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Члан 89.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Пословником Општинског већа ближе се уређују питања која се односе на рокове и поступак
расписивања јавног огласа, начин утврђивања и предлагања кандидата, правну заштиту учесника јавног
огласа и друга питања од значаја за спровођење поступка постављења начелника Општинске управе.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као
начелник Општинске управе.
Руководиоце организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник Општинске
управе.
Члан 90.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у
складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.
Члан 91.
Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника Општинске управе и пре
истека времена за које је постављен, на предлог Председника општине или најмање седам чланова
Општинског већа.
Члан 92.
Начелник Општинске управе, секретар Скупштине општине и секретар Општинског већа, који по
истеку мандата не буду поново постављени или који у току трајања мандата буду разрешени распоређују се
на радно место у Општинској управи које одговара њиховој стручној спреми и радној способности, на лични
захтев који се подноси начелнику Општинске управе у року од 15 дана од дана истека мандата, односно од
дана разрешења.
Члан 93.
Председник општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из
појединих области (за економски развој, примарну здравствену заштиту, заштиту животне средине,
урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.). Помоћник Председника општине може
бити задужен за једну или више области.
Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези
са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове
утврђене актом о организацији Општинске управе.
У Општинској управи може се поставити највише три помоћника Председника општине.
Мандат помоћника Председника општине траје до престанка мандата Председника општине, осим
ако актом о постављењу није одређен краћи период.
Помоћнику Председника општине мандат може престати и пре времена на које је постављен
разрешењем или оставком.
Одлуку о разрешењу помоћника Председника општине доноси Председник општине и о томе без
одлагања обавештава Општинско веће и начелника Општинске управе.
Помоћнику Председника општине мандат престаје даном подношења оставке.
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Члан 94.
Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник уз
сагласност Општинског већа.
Члан 95.
Општинска управа у обављању управног надзора може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
2) изрећи мандатну казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка;
4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.
Овлашћења и организација обављања послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком
Скупштине општине.
Члан 96.
У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана
и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.
Члан 97.
Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и
правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом.
Члан 98.
Сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица у Општинској управи решава
начелник Општинске управе.
Начелник решава о изузећу службеног лица у Општинској управи.
V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ
1. Облици непосредног учешћа грађана у остваривању послова Општине
Члан 99.
Грађани Општине непосредно учествују у остваривању послова Општине путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдумом.
Члан 100.
Органи и службе Општине дужни су да грађанима у остваривању њихових права и обавеза дају
потребне податке, објашњења и обавештења.
Органи и службе Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на њихов рад и на
неправилан рад и однос запослених у Општинској управи.
Органи и службе Општине дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују на
пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом покрену одговарајући поступак за
санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.
Органи и службе Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације о томе
да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац притужбе то захтева.
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а.) Грађанска иницијатива
Члан 101.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење акта којим ће се
уредити одређено питање из надлежности Општине, промену статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом и овим статутом.
Општинска управа има обавезу да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога
садржаног у грађанској иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање пет одсто бирача Општине, који су уписани у
бирачки списак према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор
одборника Скупштине општине, ако законом или овим статутом није другачије предвиђено.
О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави
образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога.
Поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе, уредиће се одлуком Скупштине општине.
б.) Збор грађана
Члан 102.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине.
Члан 103.
Збор грађана сазива се за територију једног насељеног места.
Збор грађана може сазвати Председник општине, председник Скупштине општине, савет месне
заједнице, најмање 50 грађана са пребивалиштем у насељеном месту за које се збор сазива или најмање осам
одборника.
Збор грађана се сазива најмање осам дана пре дана одржавања.
Општинска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачу у сазивању и припремању одржавања збора
грађана.
Предлог за сазивање збора грађана може упутити орган Општине надлежан за одлучивање о питању
које се разматра на збору.
О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора грађана на огласној табли, преко средстава информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести Општинску управуо одржавању збора грађана.
Члан 104.
Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима, ако му присуствује пет одсто бирача
према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника
Скупштине општине, са подручја насељеног места за које је збор сазван.
Право одлучивања на збору грађана имају грађани са бирачким правом и пребивалиштем на подручју
насељеног места за које је збор сазван.
Одлуке на збору грађана се доносе већином присутних грађана са правом одлучивања.
Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога,
односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања надлежним органима Општине.
Начин рада и начин утврђивања ставова збора грађана уређују се одлуком Скупштине општине.
Члан 105.
Органи општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и
предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или предузму меру и о томе
обавесте грађане.
в.) Референдум
Члан 106.
Скупштина општине може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног броја одборника,
да распише референдум о питањима из своје надлежности.
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Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из своје надлежности на захтев грађана Општине, који је пуноважан ако је листа потписника захтева састављена у складу са законом и ако је
исту потписало најмање десет одсто бирача Општине, према последњем званично објављеном решењу о
закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине.
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана Општине.
Поступак и процедура спровођења референдума уредиће се одлуком Скупштине општине.
Члан 107.
Скупштина општине дужна је да распише референдум за подручје једног насељеног места у
Општини, о питању које се односи на потребе, односно интересе становништва тог насељеног места, ако је
захтев за расписивање референдума потписало најмање десет одсто бирача према последњем званично
објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине, за подручје тог
насељеног места.
2. Други облици учешћа грађана у остваривању послова Општине
а.) Савет за развој општине
Члан 108.
Образује се Савет за развој општине као самостално радно тело Скупштине општине.
Савет за развој општине:
1. иницира утврђивање приоритета у области развоја Општине;
2. учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за развој
Општине;
3. подстиче развој и прати партнерства између Општине и надлежних органа и организација, месних
заједница и удружења грађана, у циљу стварања и спровођења развојних пројеката;
4. иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера у социјалној заштити, образовању,
здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим областима од значаја за
развој Општине;
5. предлаже моделе финансирања активности у области социјалне заштите, образовања, здравствене
заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у другим областима од значаја за развој Општине;
6. иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу унапређења услуга и
обезбеђења права грађана, која су у надлежности Општине;
7. прати реализацију стратешких и појединачних планова развоја Општине и о томе да мишљење;
8. даје мишљење о предлозима развојних пројеката у Општини који се делимично или потпуно
финансирају из буџета Општине и надлежном органу Општине даје своје мишљење о њиховом
остваривању;
9. на основу одлуке надлежног органа Општине учествује у партнерским програмима и пројектима које
спроводи Општина са републичким и покрајинским органима и установама, другим јединицама
локалне самоуправе и домаћим и међународним организацијама и партнерима.
Члан 109.
Савет за развој општине има седам чланова који се именују на период од четири године и по истеку
мандата могу бити поново именовани.
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Чланове Савета за развој општине именује Скупштина општине из редова грађана и стручњака у
областима од значаја за локалну самоуправу, на предлог Општинског већа водећи рачуна о равноправности
полова и заступљености припадника националних мањина.
За члана Савета за развој општине може бити именован кандидат који испуњава најмање један од
следећих услова:
1. доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу Општине у питањима од значаја за
развој Општине;
2. активно учешће у већем броју реализованих пројеката и других активности од важности за Општину;
3. вишегодишње искуство и доказана стручност у професионалном раду у установама и организацијама
и удружењима грађана у областима од значаја за Општину, као што су: локални економски развој,
туризам, пољопривреда, комунална инфраструктура и урбанистички развој, култура, просвета,
здравствена и социјална заштита и др.
Члан 110.
Председник Савета за развој општине организује рад Савета за развој општине, сазива и председава
седницама, остварује сарадњу са органима Општине и обавља друге послове утврђене пословником Савета
за развој општине.
Председника Савета за развој општине бирају чланови Савета за развој општине у складу са
пословником Савета за развој општине.
Седнице Савета за развој општине сазива председник Савета најмање једном у три месеца.
Председник Савета за развој општине је у обавези да сазове седницу Савета на писани захтев органа
Општине или најмање четири члана Савета за развој општине у року од 15 дана од дана подношењa захтева.
Стручне и административне послове у вези са радом Савета за развој општине обавља Општинска
управа.
Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора,
у складу са законом.
Начин рада Савета за развој општине ближе се уређује пословником Савета за развој општине.
б.) Јавна анкета
Члан 111.
Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете.
в.) Јавна расправа
Члан 112.
Јавна расправа, у смислу овог статута, је отворени састанак представника надлежних органа
Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и
средстава јавног обавештавања.
Јавну расправу организује Општинско веће у случајевима предвиђеним законом и општим актима
органа Општине, на начин предвиђен пословником о раду Општинског већа.
На јавну расправу обавезно се позивају представници органа Општине и јавних служби чији је
оснивач Општина, када су предмет разматрања на јавној расправи питања из надлежности одређеног органа
Општине односно одређене јавне службе.
VI. МЕСНА САМОУПРАВА
Члан 113.
Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије
Општине, у Општини се образују месне заједнице.
Месна заједница се образује за једно насељено место.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених овим статутом и
одлуком Скупштине општине.
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Члан 114.
Месна заједница има статут којим се, у складу са законом, овим статутом и одлуком Скупштине
општине: утврђују послови и задаци месне заједнице; утврђује број чланова савета месне заједнице (у
даљем тексту: Савет), поступак избора чланова Савета, врсте аката које Савет доноси, уређује начин
одлучивања у Савету, јавност рада и обавештавање грађана о раду Савета; уређује положај запослених у
месној заједници и регулишу друга питања од значаја за функционисање месне заједнице.
Члан 115.
Савет, као представничко тело грађана, може имати од седам до 11 чланова.
Савет бирају грађани месне заједнице непосредно, тајним гласањем, на четири године, на начин
утврђен одлуком о месним заједницама и статутом месне заједнице.
Изборе за чланове Савета расписује председник Скупштине општине, најкасније 60 дана пре истека
времена за које су изабрани.
Савет се бира непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног права. Сваки
грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице, који је навршио 18 година живота има право да
бира и да буде биран у Савет.
Право предлагања кандидата за члана Савета има најмање десет грађана са подручја месне заједнице,
односно другог облика месне самоуправе са бирачким правом на том подручју. На гласачком листићу
уписују се имена и презимена свих кандидата, њихова година рођења и занимање.
Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се бира.
Чланство у Савету престаје оставком, због безусловне осуде на казну затвора, због потпуног или
делимичног губљења пословне способности, због губљења држављанства Републике Србије или промене
пребивалишта ван подручја месне заједнице, опозивом или смрћу.
Начин избора Савета ближе се уређује одлуком о месним заједницама коју доноси Скупштина
општине.
Члан 116.
Рад Савета је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана нарочито се обезбеђују: обавезним јавним расправама о
годишњем извештају о раду месне заједнице и другим питањима која утврде органи Општине или Савет;
истицањем дневног реда за седницу Савета на огласном простору доступном највећем броју грађана;
обавештавањем грађана о зборовима грађана и другим скуповима ради разматрања питања од локалног
интереса.
Члан 117.
Средства за рад месних заједница обезбеђују се из:
1. средстава буџета Општине;
2. средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;
3. донација;
4. прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Средства која Општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету Општине посебно за сваку
месну заједницу, по следећим наменама:
1. средства за текуће трошкове рада месне заједнице;
2. средства за обављање послова који су поверени месној заједници;
3. средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје месне заједнице;
4. средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у коме грађани учествују;
5. средства за остале намене предвиђене буџетом Општине.
Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом, на који сагласност даје
Председник општине.
Члан 118.
Предлог за оснивање нове месне заједнице, промену подручја и укидање месне заједнице могу
поднети Председник општине, Општинско веће, најмање 11 одборника, Савет или грађани путем грађанске
иницијативе.
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О оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице одлучује Скупштина
општине већином од укупног броја одборника.
Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени
подручја и укидању месне заједнице, прибави мишљење грађана са дела територије Општине на који се
предлог односи, а уколико је реч о промени подручја или укидању месне заједнице, и мишљење савета месне
заједнице на коју се предлог односи.
Члан 119.
Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним заједницама, поверити вршење
одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава, уколико су ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице.
Члан 120.
За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, може се организовати рад
Општинске управе у месним заједницама.
Послове из става 1. овог члана, као и начин и место њиховог вршења одређује Председник општине
на предлог начелника Општинске управе.
VII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ
Члан 121.
Општина, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач,
удружује се и остварује сарадњу са другим општинама и градовима и њиховим органима и службама у
областима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати
заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и овим
статутом.
Члан 122.
Општина може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са одговарајућим
територијалним заједницама и јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне
политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у
складу са Уставом и законом.
Одлуку о закључивању споразума о успостављању сарадње са одговарајућим територијалним
заједницама и јединицама локалне самоуправе у другим државама, доноси Скупштина општине, уз
претходну сагласност Владе Републике Србије.
Након доношења одлуке Скупштине општине из претходног става, споразум о успостављању
сарадње потписује Председник општине или лице које за то овласти Скупштина општине.
Члан 123.
Општина може бити оснивач асоцијација градова и општина или приступити већ основаним
асоцијацијама градова и општина, а ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и
остваривања заједничких интереса.
Кроз чланство у асоцијацијама, Општина размењује искуства и остварује сарадњу са градовима и
општинама у Републици Србији и другим државама, учествује у заступању сопственог и заједнички
утврђеног интереса пред државним органима, посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за заштиту, унапређење и финансирање локалне самоуправе, као и других прописа од значаја за остваривање послова из надлежности Општине.
Члан 124.
Органи Општине могу сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим
организацијама, у интересу Општине и њених грађана.
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VIII. ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ
Члан 125.
Заштита права и интереса Општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеним законом.
1. Поступак за оцену уставности и законитости
Члан 126.
Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог
општег акта Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине којим се онемогућава вршење
надлежности Општине.
2. Жалба Уставном суду
Члан 127.
Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине.
3. Заштитник грађана
Члан 128.
У Општини се, посебном одлуком Скупштине општине, може установити заштитник грађана.
Заштитник грађана штити права грађана од повреда учињених од стране Општинске управе као и
установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је Општина, контролише рад
Општинске управе и штити право грађана на локалну самоуправу, у случајевима повреде општих аката
Општине.
Члан 129.
Заштитник грађана поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних
уговора и општеприхваћених правила међународног права, овог статута и других општих аката органа
Општине.
У свом деловању заштитник грађана се руководи принципима законитости, непристрасности,
независности и правичности.
Одлуком Скупштине општине из става 1. претходног члана, ближе се уређују: поступак именовања
и разрешења заштитника грађана, начин обраћања заштитнику грађана, правила поступања и рада
заштитника грађана и друга питања од значаја за обављање послова из надлежности заштитника грађана.
Члан 130.
У случајевима када је због незаконитог и неправилног рада Општинске управе и јавних служби које
врше јавна овлашћења, а чији је оснивач Општина, дошло до кршења права или интереса грађана,
заштитник грађана упозорава ове органе и службе, упућује им критике, даје препоруке за рад, иницира
покретање поступка за отклањање повреда права и о томе обавештава јавност.
Заштитник грађана врши и послове заштите људских и мањинских права, у складу са законом, овим
статутом и другим општим актима органа Општине.
У обављању својих надлежности заштитник грађана сарађује са заштитницима грађана у другим
општинама, Покрајинским омбудсманом и његовим канцеларијама, као и са Заштитником грађана у
Републици Србији.
Члан 131.
У оквиру сарадње са другим општинама, Општина може установити заједничког заштитника грађана
чија месна надлежност обухвата територију две или више општина.
4. Савет за међунационалне односе
Члан 132.
Скупштина општине оснива Савет за међунационалне односе као самостално радно тело које чине
представници српског народа, русинске и мађарске националне мањине и ромске националне мањине који
имају пребивалиште на територији Општине.
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Српски народ, као ни русинска и мађарска национална мањина и ромска етничка заједница не може
имати већину чланова у Савету за међунационалне односе.
Савет за међунационалне односе разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне
равноправности у Општини, а посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе
језика и писма; учествује у изради општинских планова и програма који су од значаја за остваривање
националне равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже изворе,
обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности.
Савет за међунационалне односе промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим
националним заједницама које живе у Општини.
Члан 133.
Скупштина општине бира чланове Савета за међунационалне односе међу истакнутим припадницима
српског народа, русинске и мађарске националне мањине и ромске етничке заједнице.
Чланове Савета за међунационалне односе који су припадници русинске и мађарске националне
мањине односно ромске етничке заједнице предлажу њихови национални савети, а чланове српске
националности предлаже стално радно тело Скупштине општине надлежно за кадровска питања.
Мандат чланова Савета за међунационалне односе траје пет година.
По истеку мандатног периода на који је изабран, Савет за међунационалне односе обавља послове из
своје надлежности до избора Савета за међунационалне односе у новом саставу, а најдуже шест месеци.
Изузетно, овај рок се може продужити за још три месеца уколико предлагач за члана Савета за
међунационалне односе благовремено не достави предлог за свог представника у истом.
Одборник Скупштине општине не може бити члан Савета за међунационалне односе.
Чланови Савета за међунационалне односе имају своје заменике који се бирају на исти начин као и
чланови.
Делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета за међунационалне односе уређују се одлуком
Скупштине општине, која се доноси већином гласова од укупног броја одборника.
Члан 134.
Одлуке Савета за међунационалне односе доносе се консензусом чланова Савета.
Савет за међунационалне односе о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине,
која је дужна да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана од дана
обавештавања.
Предлагачи одлука које се тичу националне равноправности у обавези су да доносиоцу одлуке уз
предлог доставе и претходно мишљење Савета за међунационалне односе.
Члан 135.
Савет за међунационалне односе подноси Скупштини општине годишњи извештај о стању у области
националне равноправности, међунационалних односа и остваривању мањинских права на територији
Општине. Саставни део извештаја су и предлози мера и предлози за доношење одлука за остваривање и
унапређење националне равноправности.
Савет може да поднесе и ванредан извештај Скупштини општине ако оцени да то захтевају нарочито
важни разлози или ако то захтева Скупштина општине.
Члан 136.
Савет за међунационалне односе има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену
уставности и законитости општег акта Скупштине општине ако сматра да су њиме непосредно повређена
права припадника српског народа, русинске и мађарске националне мањине односно ромске национале
мањине и право да под истим условима пред надлежним судом Србије покрене поступак за оцену сагласности
одлуке или другог општег акта Скупштине општине са Статутом.
Члан 137.
Савет за међунационалне односе доноси пословник о раду.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета врши Општинска управа.
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Члан 138.
Средства за рад Савета за међунационалне односе обезбеђују се у буџету Општине, а могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.
X. АКТИ ОПШТИНЕ
Члан 139.
Скупштина општине 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 општине потписује председник Скупштине општине.
Члан 140.
Председник општине доноси решења и закључке, а у оквиру усмеравања и усклађивања рада
Општинске управе може доносити упутства и смернице.
Члан 141.
Општинско веће доноси одлуку о привременом финансирању, пословник о раду, упутства, решења и
закључке.
Акте Општинског већа потписује Председник општине.
Члан 142.
Општинска управа доноси правилнике, упутства, наредбе, решења и закључке.
Акте из става 1. овог члана потписује начелник Општинске управе.
Када решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица у управном поступку,
Општинска управа доноси решења и закључке.
Акте из става 3. овог члана потписује начелник Општинске управе или лице које он овласти у складу
са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак.
Члан 143.
Статут мора бити сагласан са Уставом и законом.
Општи акти Скупштине општине морају бити сагласни са законом и овим статутом.
Акти Председника општине и Општинског већа морају бити сагласни са законом, овим статутом и
општим актима Скупштине општине.
Акти Општинске управе морају бити сагласни са законом, овим статутом и општим актима органа
Општине.
Члан 144.
Општи акти органа Општине објављују се у „Службеном листу општине Жабаљ“ и ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања, осим ако доносилац у поступку доношењане утврди да постоје оправдани
разлози да исти ступи на снагу и раније.
Општи акти органа Општине не могу имати повратно дејство.
Остали акти органа Општине објављују се у „Службеном листу општине Жабаљ“ када је то тим актима предвиђено.
X. ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА
Члан 145.
Аутентично тумачење статута даје Скупштина општине на предлог Општинског већа.
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Члан 146.
Предлог за доношење или промену статута Општине, у писаном облику и са образложењем, могу
поднети грађани путем грађанске иницијативе, најмање 11 одборника, Општинско веће, Председник
општине и стално радно тело Скупштине општине надлежно за статутарна питања.
Уз предлог из става 1. овог члана, предлагач обавезно доставља и предлог одлуке Скупштине
општине о прихватању предлога за доношење или промену статута Општине који садржи начин и поступак
доношења, односно промене статута Општине и персонални састав комисије за израду радног текста статута
Општине односно радног текста акта о промени статута Општине.
О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина општине одлучује већином гласова од укупног броја
одборника.
Члан 147.
Предлог статута Општине односно предлог акта о изменама и допунама статута Општине, утврђује
Општинско веће.
Статут општине, односно акт о изменама и допунама статута Општине, доноси Скупштина општине
већином гласова од укупног броја одборника.
XI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 148.
Овај Статут објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.

На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и
организовању пољочуварске службе на подручју Општине Жабаљ.
Пречишћени текст Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању
пољочуварске службе на подручју Општине Жабаљ садржи:
1. Одлуку о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на
подручју Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 12/2009),
2. Одлуку о измени
Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању
пољочуварске службе на подручју Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2012)
и
3. Одлуку о измени
Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању
пољочуварске службе на подручју Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број
10/2014).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 320-136/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.
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ОДЛУКА
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ОРГАНИЗОВАЊУ
ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
- пречишћен текст I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских
остатака на пољопривредном земљишту (у даљем тексту: мере заштите пољопривредног зељишта).
Члан 2.
Под пољском штетом, у смислу ове одлуке, подразумева се штета која је настала уништавањем и оштећењем
усева, садница, стабала и пољопривредне механизације на пољопривредном земљишту, оштећења која
доводе до смањења продуктивности, структуре и слојева пољопривредног земљишта, као и свако друго
оштећење на пољопривредном земљишту.
II МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 3.
Испаша стоке може се вршити само на пашњацима и сопственом земљишту.
Сопственици односно корисници могу своје обрадиво земљиште да користе за испашу стоке у време када
оно није засејано пољопривредним усевима.
Члан 4.
На пољопривредном земљишту забрањено је спаљивање органских остатака после жетве.
Члан 5.
Ради заштите oд пољске штете, на пољопривредном земљишту, забрањено је:
1. уништавање и оштећење усева, садница и стабала на пољопривредном земљишту и пољопривредне
механизације на пољопривредним имањима,
2. остављати стоку у пољу без чувара или поверити чување лицу које није у стању њоме да влада,
3. прегонити стоку преко туђег пољопривредног земљишта без одобрења власника, односно корисника,
4. чинити штету на објектима и направама које служе при коришћењу пољопривредног земљишта,
5. неовлашћено сакупљати остатке и брати усеве и плодове на туђем пољопривреном земљишту, без писмене
сагласности власника парцеле
6. испуштати и одлагати опасне и штетне материје на пољопривредном земљишту и каналима за
наводњавање и одводњавање,
7. бацати разне биљне остатке, смеће, грађевински шут, као и лешеве угинулих животиња на своју и туђу
њиву, пољски пут и канал,
8. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати и затрпавати пољске путеве,
9. оштетити усеве или засаде на суседној парцели приликом вршења послова обраде земљишта, убирања
усева и плодова и заштите биља хемијским средствима,
10. правити пешачке прелазе и прелазити превозним средствима преко туђег пољопривредног земљишта,
11. остављати или заоравати употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и слично, као и других
тешко разградивих материјала, на пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима.
III ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТE ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 6.
Послове обезбеђења организоване заштите од пољске штете и заштите од спаљивања органских остатака на
пољопривредном земљишту, у смислу ове одлуке, на територији Општине Жабаљ, обавља Пољочуварска
служба.
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Послови Пољочуварске службе су:
- да путем чувара поља врши непосредну заштиту усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске
штете и заштиту пољских путева и канала,
- да путем чувара поља спречи спаљивање органских остатака после жетве усева на пољопривредном
земљишту,
- да путем чувара поља спречи испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту у колико се иста
врши супротно одредбама члана 3. ове Одлуке,
- да за сваку недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближе обележје радње, прикупи
податке о пољопривредном земљишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику,
прикупи податке о извршиоцу и сведоцима у колико их има, и о свему томе сачини записник,
- да о причињеној пољској штети благовремено обавештава пољопривредног инспектора и власника,
односно корисника пољопривредног земљишта коме је штета причињена,
- да заприми захтев оштећеног лица за процену пољске штете и поступа по истом на начин уређен овом
одлуком,
- да најмање једном годишње, а по потреби и чешће достави извештај о свом раду Општинском већу.
Послови из става 2. овог члана поверавају се Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Жабаљ.
Организацију рада и руковођење радом Пољочуварске службе врши руководилац Пољочуварске службе.
Члан 7.
Средства за рад Пољочуварске службе обезбеђују се у буџету општине Жабаљ, стим да ће се средства за
опремање Пољочуварске службе обезбеђивати из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта.
Члан 8.
Брисан.
Члан 9.
Брисан.
Члан 10.
Чувар поља има службену легитимацију у којој је поред личних података назначено његово својство, као и
подручје на којем врши дужност чувара поља.
За време обављања послова, чувари поља морају носити службену униформу и јасно видљиву ознаку о свом
својству.
Ознака на одећи садржи име и презиме чувара поља и број службене легитимације.
Члан 11.
Чувар поља је дужан да:
1) свакодневно обилази пољопривредно земљиште, пољске путеве и канале на подручју на којем врши
дужност чувара поља,
2) спречава све радње којима се наноси пољска штета пољопривредним усевима и засадима на
пољопривредном земљишту, штета на пољским путевима и каналима,
3) спречава наношење штете механизацији на пољопривредним имањима, крађом, ломљењем, кидањем и сл.
4) проналази учиниоца пољске штете ,
5) утврђује идентитет власника, односно корисника пољопривредног земљишта којем је нанета штета,
6) за сваку недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближе обележје радње, податке о
пољопривредном земљишту на којем је штета учињена, означи власника, односно корисника
пољопривредног земљишта, извршиоца радње и сведоке и о томе сачини записник и о томе обавести
полицијску станицу,
7) стоку откривену у штети, без чувара или чији је власник непознат, спроведе и преда на место чувања,
8) врши и друге послове одређене овом одлуком .
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Члан 12.
Чувар поља је дужан да приликом откривања пољске штете сачини записник који садржи: време и место на
коме је штета причињена, опис причињене штете, идентитет лица радње извршења штете (име, презиме,
адреса - уколико је познат) и његову изјаву (уколико је познат), изјаве сведока (уколико их има), изјаве
оштећеног лица – власника (уколико је познат).
Чувар поља је дужан да приликом откривања пољске штете фотографише пољопривредно земљиште на
којем је штета учињена и остало што је битно за утврђивање обележја радње, као и да сачува пронађене
предмете на лицу места.
Записник са доказима (фотографије, пронађени предмети), чувар поља је дужан да достави руководиоцу
Пољочуварске службе у року од три дана од дана сачињавања истог.
Члан 13.
У колико власник, односно корисник пољопривредног земљишта утврди да му је штета причињена, а чувар
поља није то уочио, исти ће штету пријавити Пољочуварској служби најкасније у року од три дана од дана
сазнања за причињену штету.
Приликом пријаве штете, власник, односно корисник пољопривредног земљишта којем је штета причињена,
дужан је у писаној пријави дати све податке који се односе на пољопривредно земљиште, време и радњу
којом је штета причињена и друге околности које могу бити од значаја за утврђивање висине и починиоца
штете.
У случају из става 1. овог члана, чувар поља ће поступити на начин како је то уређено чланом 12. ове одлуке.
Члан 14.
Руководилац Пољочуварске службе, на основу примљеног записника са доказима о недозвољеној радњи
којом је причињена штетa, дужан је одмах, а најкасније у року од осам дана, да обавести и достави примерак
записника власнику, односно кориснику пољопривредног земљишта коме је штета причињена.
Руководилац Пољочуварске службе дужан је примерак записника са доказима о недозвољеној радњи којом
је причињена штете доставити и пољопривредном инспектору, ради предузимања мера у складу са Законом
о пољопривредном земљишту.
Руководилац Пољочуварске службе дужан је да покрене прекршајни поступак против лица извршиоца
недозвољене радње, уколико је извршилац недозвољене радње познат.
Члан 15.
Уколико чувар поља затекне стоку у пољској штети без чувара или чији је власник непознат, о томе
саставља записник и обавештава надлежног ветеринарског инспектора.
На основу решења ветеринарског инспектора чувар поља, уз помоћ овлашћеног превозника и пратиоца, исту
спроводи и предаје на одређено место за чување, односно у објекат за карантин, а све у складу са одредбама
закона којим се уређује добробит животиња и ветеринарство.
Чувар поља дужан је да о спроведеном поступку превоза и смештаја стоке у објекат за карантин, састави
записник и исти достави руководиоцу Пољочуварске службе и ветеринарском инспектору.
Превоз животиња могу обављати правна и физичка лица, односно предузетници, који су уписани у Регистар
превозника животиња, који води Министарство надлежно за послове ветеринарства и која су од стране
Министарства овлашћени за превоз животиња, у складу са одредбама закона којим се уређује добробит
животиња.
Превоз животиња врши се возилима која испуњавају техничке и хигијенске услове и која су евидентирана у
надлежном Министарству, а возила којима се врши превоз животиња у оквиру исте епизоотиолошке
јединице се не евидентирају, а све у складу са одредбама закона којим се уређује ветеринарство.
Код утовара, претовара и истовара животиња може да се примењује електрични гонич, у складу са
одредбама закона којим се уређује добробит животиња.
Карантин за смештај стоке која је затечена у пољској штети без чувара или чији је власник непознат, мора
бити уписан у Регистар објеката који води Министарство надлежно за послове ветеринарства и мора да
испуњава услове у складу са законом којим се уређује добробит животиња и ветеринарство.
Трошкове карантина сноси власник, односно држалац животиње.
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На основу записника из става 3. овог члана, Пољочуварска служба дужна је да на огласној табли месне
заједнице истакне обавештење којим позива власника, односно држаоца стоке да у року од 15 дана преузме
стоку, са назнаком да ће стока у противном, по окончању одговарајућег судског поступка, на основу
извршне судске одлуке бити продата.
Ако се власник, односно држалац, из претходног става јави у одређеном року и докаже да је стока његова,
након измирења трошкова превоза, исхране и чувања, стока му се предаје.
Члан 16.
Када се власник, односно држалац стоке не јави у одређеном року или одбије да преузме стоку под условима
из члана 15. став 10. ове одлуке, одузета животиња биће продата по окончању судског поступка на основу
извршне судске одлуке.
Ако чување одузетих животиња изискује несразмерне трошкове, животиње ће се одмах продати.
Средства остварена продајом одузетих животиња, по одбитку трошкова, уплаћују се у буџет Републике
Србије.
Члан 17.
Овлашћена лица у месним заједницама су дужна да помогну и олакшају рад Пољочуварске службе на
њиховој територији, пружањем релевантних информација везаних за конкретне случајеве наношења штете,
идентификације власника усева или починиоца штете.
IV ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Члан 18.
На захтев оштећеног лица врши се процена пољске штете.
Захтев за процену пољске штете подноси се Пољочуварској служби, а руководилац Пољочуварске службе
прослеђује га Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија).
Комисија се састоји Председника и пет сталних чланова (предстваника органа општине и сваког насељеног
места), једног променљивог члана, (представника насељеног места на чијем је подручју причињена штета) и
једног повременог променљивог члана – представника пољопривредне станице Нови Сад када је по оцени
председника Комисије за процену штете потребна помоћ лица одређеног профила пољопривредне струке
(ратарства, сточарства, зашите биља, воћарства, виноградарства и сл.).
Чланове Комисије именује Општинско веће на период од четири године.
Административно техичке послове за потребе Комисије за процену пољске штете обавља Општинска
управа.
Члан 19.
Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на место настанка
штете и о томе сачини записник.
Власник, односно корисник пољопривредног земљишта којем је штета причињена и лице које је одговорно
за учињену штету или њихови овлашћени пуномоћници могу да присуствују раду Комисије.
Записник о процени пољске штете садржи: дан и час вршења процене, основне податке о идентитету
оштећеног и починиоца, чињенични опис радње (време, место и начин извршења радње) и стручну процену
настале штете исказану вредносно или количински.
Записник садржи и доказе о начину вршења процене штете (фотографије, стручно образложење, прорачуне и
сл).
Комисија доставља записник о процени пољске штете руководиоцу Пољочуварске службе, а руководилац
Пољочуварске службе оштећеном лицу.
Члан 20.
Власници, односно корисници пољопривредног земљишта могу путем суда остварити право на накнаду за
причињену штету на њиховом земљишту, уз право на пружање бесплатне правне помоћи надлежне службе
Општинске управе Жабаљ.
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V НАДЗОР
Члан 21.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши служба Општинске управе надлежна за послове привреде.
V I КАЗНЕНЕ ОРЕДБЕ
Члан 22.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако учини неку од
радњи из члана 5. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00
до 75.000,00 динара.
Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник, ако учини неку од
радњи из члана 5. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00
динара.
VI I ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Обавезује се Општинско веће да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, донесе правилник о
организацији рада пољочубварске службе којим ће се регулисати број пољочувара, њихово опремање и
остале радње нужне за рад Пољочуварске службе.
Обавезује се Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ, да у року од 30 дана од дана доношења
правилника из предходног става организује Пољочуварску службу.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити усева и засада на пољопривредном
земљишту од пољске штете („Службени лист општине Жабаљ“ број 7/02 и 8/03).
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
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На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09.2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о условима и начину коришћења пашњака.
Пречишћени текст Одлуке о условима и начину коришћења пашњака садржи:
1. Одлуку о условима и начину коришћења пашњака („Службени лист Општине Жабаљ“ број 3/2000),
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и начину коришћења пашњака („Службени лист
Општине Жабаљ“ број 13/2007) и
3.

Одлуку о допуни Одлуке о условима и начину коришћења пашњака („Службени лист Општине
Жабаљ“ број 4/2014).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта

Број: 320-137/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.
ОДЛУКA
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА
- пречишћен текст -

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се начин и услови за коришћење пашњака у насељеним местима општине
Жабаљ који су враћени Одлуком о враћању утрина и пашњака на коришћење селима у општини Жабаљ.
Саставни део ове одлуке је Програм и начин искоришћавања пашњака.
Члан 2.
Корисници пашњака своја права и обавеузе из поглавља II. ове одлуке остварују преко месне
заједнице.
Члан 3.
Напасање стоке на пашњацима обавља се одвојено за сваку поједину врсту стоке, у зависности од
површине пашњака, броја и врсте стоке.
II. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 4.
Обавезе корисника пашњака:
1. обезбеђује коришћење воде (копани или бушени бунар) и појило за стоку;
2. обезбеђује ограђивање пашњака на одговарајући начин или чувара стоке – чобана;
3. обезбеђује обнављање (сетва) и негу (ђубрење, дрљање...) пашњака односно делова пашњака у
зависности од броја и врсте стоке;
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4. корисник пашњака одређује начин коришћења пашњака тако што ће одредити парцеле или више
парцела пашњака које се неће користити за испашу у одређеном временском периоду, а у циљу
природне обнове пашњака;
5. за време док траје природна обнова пашњака, пашњак се може користити за кошење (трава,
сено).
Члан 4а
Приликом изгона стоке на пашњак сваки власник је дужан да заједно са чуваром стоке врши гоњење
како би се избегле било какве нежељене ситуације у вези са пролазницима и учесницима у саобраћају, као и
да не би дошло до проузроковања штете на материјалним добрима и јавним зеленим површинама.
Уколико се приликом гоњења стоке кроз насељено место примети да је стока узнемирена, да се креће
мимо асфалтног пута или покушава да се отме контроли, власници стоке дужни су да прекину гоњење,
повежу стоку уларима и ужадима, сачекају да се животиње смире и у највећем реду доведу их до одредишта.
Власници стоке су дужни да приликом гоњења предузму и друге радње које нису обухваћене овом
одлуком, а усмерене су на спречавање оштећења или уништења материјалних добара, а нарочито на
спречавање повређивања људи.
Члан 4.б
Право коришћења бунара и појила ради напајања своје стоке имају и држаоци стоке који те пашњаке
не користе, а природно су упућени на искоришћавање воде на пашњацима из члана 1. став 1. ове одлуке.
Члан 5.
Напасање стоке врши се:
- од 15. априла до 15. августа у времену од 6,00 до 20,00 сати,
- од 16. августа до 30. новембра у времену од 7,00 до 17,00 сати.
Члан 6.
За коришћење пашњака држаоци и сопственици стоке чија се стока напаса на пашњацима, као и лица
која пашњак користе за кошење сносе трошкове који произилазе из Програма и начина искоришћавања
пашњака.
За коришћење утрина и пашњака који су селима у општини Жабаљ враћени на коришћење у складу
са Законом о враћању утрина и пашњака селима на коришћење, не плаћа се накнада
Члан 6а
Утрине и пашњаци који су враћени селима на коришћење, могу се користити за потребе корисника
који газдују ловиштем у смислу закона којим се уређује заштита и унапређивање популација дивљачи у
ловишту, а у циљу унапређења ловства као делатности од општег интереса.
Начин коришћења утрина и пашњака из става 1. овог члана уређује се уговором који се закључује
између корисника који газдује ловиштем и месне заједнице на чијој се територији пашњак налази.
Члан 7.
Са држаоцима и сопственицима стоке која се напаса као и лицима којима су уступљени пашњаци за
кошење корисник закључује уговоре о правима и обавезама у складу са овом одлуком.
III. ПОСТУПАК ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ И КУЛТУРЕ
Члан 8.
Уколико се одлучи да се пашњак приведе другој намени, или се даје у дугорочни закуп, привођење се
врши по условима јавног конкурса, и уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије.
Пашњак се може привести другој култури само под условом да се тиме постиже рационалније и
економичније коришћење земљишта.
Привођење пашњака другој култури може да се врши само уз сагласност Скупштине општине.
Пре приступања привођењу другој култури прибавља се мишљење одговарајуће стручне иституције
о испуњености услова рационалнијег и економичнијег коришћења земљишта.
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IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Новчаном казном у висини до 5.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које напса стоку
на пашњаку без закљученог уговора из члана 7. Одлуке, и за коришћење пашњака док траје природна обнова
пашњака из чл. 4. тачка 5. Одлуке.
Новчаном казном у висини до 2.000,00 динара за исти прекршај казниће се и одговорно лице у
правном лицу.
Члан 10.
Новчаном казном у висини до 2.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које напаса стоку
на пашњаку без закљученог уговора из члана 7. Одлуке и за коришћење пашњака док траје природна обнова
пашњака из чл. 4. тачка 5. Одлуке.
Члан 11.
Новачном казном у висини до 3.000,00 динара казниће се правно лице ако загађује воду у бунару или
појилу за стоку из члана 4. тачка 1. Одлуке.
Новчаном казном у висини до 1.000,00 динара за исти прекршај казниће се и одговорно лице у
правном лицу.
Члан 12.
Новачном казном у висини до 1.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако загађује воду
у бунару или појилу за стоку из члана 4. тачка 1. Одлуке.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
До 31.03. текуће године корисник пашњака донеће Програм о условима и начину коришћења
пашњака за ту годину.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
Самостални члан Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину коришћења пашњака
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 13/2007)
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
Самостални члан Одлуке о допуни Одлуке о условима и начину коришћења пашњака
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2014)
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
ПРОГРАМ И НАЧИН ИСКОРИШЋАВАЊА ПАШЊАКА
У општини Жабаљ искоришћавање пашњака вршиће се по прегонима.
Искоришћавање пашњака по прегонима може се вршити неограђеним и ограђеним прегонима.
Искоришћавање неограђеним прегонима састоји се у томе што се пашњак подели на известан број делова –
прегона, који се поступно један за другим испасају. Што се тиче искоришћавања пашњака путем ограђених
прегона, састоји се у томе што се прегони ограђују покретном оградом, која се, пошто се испасе један прегон
преноси на други. Овај начин испаше дозвољава да се она врши са мањим бројем пастира од предходног.
Искоришћавање пашњака прегонима преставља најбољи начин искоришћавања.
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Од свих досад поменутих начина искоришћавања пашњака најбоље је по прегонима, зато што се
паша напотпуније искоришћује и што постоји могућност у пуној мери да се пашњаци оспособе за поновну
испашу, пошто је увек известан број прегона слободан. Према подацима при испаши паше прегонима
искоришћавање травне масе износило је 78,1%, а при слободном само 64%.
Број прегона може бити већи или мањи што зависи од величине пашњака и његове производности,
као и од броја и врсте стоке. Сматра се да је најбоље ако постоји већи број прегона. Обично се пашњаци деле
на 4-20 прегона. При мањем броју прегона стока остаје на њима дуже време. Ако је број прегона већи, онда
се задржавање стоке смањује. Како са привредне тако и са агротехничке тачке гледишта боље је ако је
пашњак подељен на већи број прегона. При већем броју прегона услед краћег задржавања стоке на сваком
прегону, она добија млађу траву за исхрану која је по каквоћи најбоља. Поред овог због чешћег враћања
стоке на исти прегон, ради поновне испаше, паша се потпуније искоришћује. Са агротехничке тачке
гледишта дељење пашњака на већи број прегона боље је стога, јер стока услед краћег задржавања на њима
мање гази земљиште, и што постоји већа могућност за предузимање потребних мера ради оспособљавања
пашњака на поновну испашу, пошто је увек известан број прегона слободан. Дељење пашњака на већи број
прегона боље је и са здравствено-хигијенског гледишта, јер је услед краћег борављења стоке на њима
заражавањем извесним паразитским болестима сведено на најмању меру.
Величина прегона зависи од оптерећености пашњака бројем стоке по јединици површине и од броја
прегона. Завршена испаша једног прегона сматра се онда када трава остане после паше висока 4-5cm.
МЕРЕ ПОПРАВЉАЊА ПАШЊАКА
У циљу повећања приноса и побољшања каквоће сточне хране на пашњацима постоји читав низ мера
које се деле на техничке и агротехничке.
У техничке мере спадају:
1. наводњавање,
2. одводњавање,
3. планирање, крчење пањева и камена и растурање кртичњака и мравињака.
У агротехничке мере спадају:
1. обрађивање:
а) површинско
б) основно;
2. ђубрење:
а) основно
б) прихрањивање;
3. уништавање коровских биљака;
4. подсејавање;
5. неговање.
НЕГОВАЊЕ ПАШЊАКА
Да би се обезбедио висок принос и квалитетно добра сточна храна, пашњаке треба обавезно и стално
неговати.
1. Ђубрење пашњака треба вршити после сваке завршене паше, и то оним ђубривима која брзо
дејствују, како би се трава што пре и брже обновила за поновну испашу.
2. Ваљање пашњака утиче повољно на боље и потпуније искоришћавање трава, а затим се још
поравнава површина. Ваљање пашњака изводи се у пролеће пошто се земљиште по површини довољно
просуши. За ваљање се употребљавају тежи ваљци од 500-3.000 kg.
3. Кошење заосталих коровских биљака. Треба покосити сву траву коју стока није опасла на висини
од 4-5cm.
4. Растурање балеге. После испаше појединих прегона, на њима остаје балега, коју треба растурити,
што се постиже дрљањем пашњака дрљачом. Потребно је растурање балеге да би се уједначило развиће
траве. Ако се то не учини онда се она на местима где је била балега бујније развија, услед чега пашњак
остаје местичав. Бујније развијену траву стока слабо једе. Растурању балеге треба одмах приступити, док је
још влажна, јер се сува балега тешко растура. Уколико се балега осуши, онда је треба прикупити, а затим
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употребити за ђубрење пашњака. Балегу треба одмах по завршеној испаши појединих прегона растурити.
После растурања балеге пашњак треба поваљати.
Ред прегона треба сваке године мењати. Прегон који је једне године последњи испашен, наредне
године треба испасати прво. На прегону који је први испасен, појављују се траве мање хранљиве вредности.
Ако би се овај прегон сваке године као први искоришћавао ове би се траве све више шириле, услед чега би
се његова производност и хранљива вредност из године у годину све више смањивала. Ако би се један
прегон стално искоришћавао као последњи, онда би наступило слабљење трава на њему што има за
последицу смањивање приноса. Слабљење трава при непрекидном искоришћавању једног прегона као
последњег, наступа због тога што траве не би могле да нагомилају довољно залиха хране за развиће у
наредној години, пошто се паша касно завршава сваке године.
ИСКОРИШАВАЊЕ ПАШЊАКА У К.О. ЂУРЂЕВО
У поседовном листу 393 у к.о. Ђурђево селу су враћене утрине и пашњаци на коришћење укупне
површине 485ha 62a 83m². С обзиром да је ова површина подељена на 60 парцелних бројева, за насељено
место Ђурђево, с обзиром на број и врсту стоке као и близину села, највећи значај имају „пашњаци“: „Бела
бара“, „Девењ“ и „Ливаде“. Стога је најбоље за место Ђурђево да се на пашњаку „Бела бара“ парцелни број
6760 површине 32ha 43а 32m², као и парцелни број 6762 површине 8ha 26а 50m², који се налази уз само село
ископа бунар за воду и поставе појила и пашњак искоришћава за испашу крупне стоке (крава) по прегонима.
Било би најбоље да једна половина села – до пашњака напаса крупну стоку на томе пашњаку, а друга
половина села на пашњаку „Девењ“ који се налази на супротној страни села парцелног броја 7235 површине
21ha 78а 85m². Што се подразумева да и на томе пашњаку треба ископати бунар за воду за крупну стоку
(краве). За ситну стоку (овце) најбоље одговара пашњак „Ливаде“ парцелни број 8667 површине 28ha 58а и
парцелни број 8672 површине 16ha 45а 2 m². На овом пашњаку треба ископати два бунара за воду и
поставити појила за ситну стоку с обзиром на површину пашњака. Број прегона може бити већи или мањи
што зависи од величине пашњака као и од броја и врсте стоке. За сеноскос одређује се потез „Бела бара“
парц. бр. 6760 и то само део парцеле и ливаде потез бр. 8672, 8673, 8665 и 8666.
ИСКОРИШЋАВАЊЕ ПАШЊАКА У К.О. ЖАБАЉ
У поседновном листу бр. 693 к.о. Жабаљ селу су враћене утрине и пашњаци на коришћење укупно
површине 814ha 93а 94m². С обзиром на број и врсту стоке, као и близину села одређује се због испаше
крупне стоке (краве) по прегонима на парцелама број 8725 површине 121ha 67а 94m² да се ископа бунар за
воду и поставити појила. На парцелном броју 10286 површине 56ha пашњака такође треба ископати бунар за
воду и поставити појила за ситну стоку (овце).
ИСКОРИШЋАВАЊЕ ПАШЊАКА У К.О. ЧУРУГ
У поседовном листу бр. 1027 к.о. Чуруг селу су враћене утрине и пашњаци на коришћење укупне
површине 110ha 79а 97m². На парцелном броју 9732 и 97333 укупне површине 1,5ha 69а 78m² ископаће се
бунар за воду и поставити појила за испашу ситне стоке (овце) а на парцелном броју 9923 и 9924 укупне
површине 68ha 44а 52m² искпаће се бунар за воду и поставити појила за испашу крупне стоке.
По поседовном листу број 3159 који се води за КО Чуруг, селу Чуруг враћени су пашњаци под
следећим парцелним бројевима: 9837, 9841, 9843, 9916 и 9920, укупне површине 103,8343 хектара. На
парцели број 9837 површине 69,4514 ha, ископаће се бунар за воду и поставити појила за напајање ситне
стоке (оваца и коза). Стока која се напаса на парцелама број 9916 и 9920, појиће се на појилима која су већ
постављена на парцелама број 9923 и 9924. На парцели број 9841 ископаће се бунар за воду и поставити
појила за напајање ситне стоке (оваца и коза).
ИСКОРИШЋАВАЊЕ ПАШЊАКА У К.О. ГОСПОЂИНЦИ
У поседовном листу бр. 402 у к.о. Госпођинци селу су враћене утрине и пашњаци на коришћење
укупне површине 19ha 01а 43m².
На парцелном броју 4285 и 4286 укупне површине 2ha 85а и 47m² вршиће се испаша ситне стоке
(оваца) где ће се ископати бунар и поставити појила за стоку.
На потезу „Мала бара“ наспрам села вршиће се испаша крупне стоке (крава) где ће се такође
ископати бунар и поставити појила.
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За сенокос су одређене следеће парцеле: 3992, 3993, 3994, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4239,
4241, 4283 и 4284.

На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење
поступка давања на коришћење, закуп и продају пољопривредног земљишта у државној својини на
територији Општине Жабаљ.
Пречишћени текст Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања на
коришћење, закуп и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Жабаљ
садржи:
1. Одлуку о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања на коришћење, закуп и
продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Жабаљ („Службени
лист Општине Жабаљ“ број 38/2016) и
2. Одлуку о измени Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања на
коришћење, закуп и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине
Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 6/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 320-138/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.

На основу члана 39. став 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 8/11 и 8/12), а
у вези са члановима 61. 61a. 62. 64. 64а. и 72в. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласникРС'',
број 62/2006, 41/2005, 65/2008 и 12/2015) Скупштина општине Жабаљ, на 5. седници одржаној дана
02.09.2016.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА
КОРИШЋЕЊЕ, ЗАКУП И ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
- пречишћен текст Члан 1.
Одређује се Председник општине Жабаљ као орган надлежан за:
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1) доношење одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп, на коришћење без плаћања
накнадеи продају пољопривредног земљишта у државној својини,
2) доношење одлука о давању у закуп, на коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној
својини,
3) доношење одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини,
4) доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својиниуз накнаду
правним и физичким лицима за непољопривредну производњу,
5) доношење одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својинипо праву пречег
закупа,
6) брисана
7) доношење Одлуке о скидању усева и њихову продају уколико постоји противправно коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини.
8) утврђивање почетне цене по хектару закупа земљишта у државној својини, које се даје у закуп
јавним оглашавањем.
9) утврђивање висине закупнине по хектару земљишта у државној својини, које се даје у закуп по праву
пречег закупа.
Члан 2
Одређује се Председник општине Жабаљ, да на предлог Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Жабаљ, коју образује Скупштина општине Жабаљ, донесе одлуке из претходног члана, уз
претходну сагласност надлежног Министарства.
Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке, осим одредаба које се односе на продају земљишта, односе се и на
пољопривредно земљиште које је, у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а
користи се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне
обејкте у државној својини.
Члан 4.
Скупштина општине ће посебном одлуком уредити поступање органа Општине у извршавању обавезе
скидања и продаје усева са пољопривредног земљишта у државној својини у случајевима утврђеним законом
којим се уређује пољопривредно земљиште.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (''Службени лист општине Жабаљ'',
број 13/2006).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ".
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На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину у Општини Жабаљ.
Пречишћени текст Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину у Општини Жабаљ садржи:
1. Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2018. годину у Општини Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број
27/2017) и
2. Одлуку о допуни
Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину у Општини Жабаљ („Службени
лист Општине Жабаљ“ број 28/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 436-17/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.

ОДЛУКА
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ У ОПШТИНИ
ЖАБАЉ
- пречишћен текст Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2018. годину у општини Жабаљ.
Члан 2.
Констатује се да је на територији општине Жабаљ одређено три зоне за утврђивање пореза на
имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са
централним деловима општине Жабаљ, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.
Прва зона је најопремљенија зона и обухвата грађевински реон катастарске општине Жабаљ.
Друга зона обухвата грађевински реон катастарске општине: Чуруг, Ђурђево и Госпођинци.
Трећа зона обухвата ванграђевински реон катастарске општине: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и
Госпођинци, и непокретности које нису обухваћене првом и другом зоном.
Члан 3.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији општине Жабаљ износе:
Р.бр

Врста непокретности

Просечна цена (дин.)
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У трећој зони

Просечна цена из
текуће године

458

131

131

131

шумско земљиште

Просечна цена из
текуће године

Просечна цена из текуће
године

Просечна цена из
текуће године

4

станови

Просечна цена из
текуће године

Просечна цена из текуће
године

Просечна цена из
текуће године

5

куће за становање

15.762

14.480

15.121

6

пословне зграде и друге
(надземне
и
подземне)
грађевинске
објекте
за
обављање делатности

Просечна цена из
текуће године

Просечна цена из
текуће године

Просечна цена из
текуће године

7

гараже и гаражна места

Просечна цена из
текуће године

Просечна цена из
текуће године

Просечна цена из
текуће године

1

грађевинско земљиште

2

пољопривредно земљиште

3

458

Просечна цена из текуће године је просечна цена на основу које је утврђена основица пореза на
имовину за 2017. годину на права на непокретностима пореског обвезника који не води пословне књиге, и то
у зони која је, према Одлуци о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Жабаљ,
утврђена као најопремљенија.
Р.бр.

Просечна цена из текуће године износи:
Врста непокретности

Просечна цена из текуће
(2017.) године

1.

шумско земљиште

Не постоји податак

2.

станови

54.623

3.

за пословне зграде и друге (надземне и подземне) 22.506
грађевинске објекте за обављање делатности

4.

гараже и гаражна места

6.500

5.

грађевинско земљиште

655

Члан 4.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страни општине Жабаљ.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Жабаљ“, а
примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
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На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за
територију Општине Жабаљ.
Пречишћени текст Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију Општине
Жабаљ садржи:
1. Одлуку о утврђивању елемената пореза на имовину за територију Општине Жабаљ („Службени лист
Општине Жабаљ“ број 25/2013),
2. Одлуку о измени
Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију Општине
Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 22/2014),
3. Одлуку о измени Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију Општине Жабаљ
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 44/2016) и
4. Исправку Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију Општине Жабаљ
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 45/2016).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 436-18/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.
ОДЛУКА
О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
- пречишћен текст -

Члан 1.
Овом одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Жабаљ, и то:
- стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге и за обвезника који не
води пословне књиге;
- зоне, са назнаком зоне која се сматра најопремљенијом на територији општине Жабаљ;
- коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води
пословне књиге у случају из члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину;
- стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који
не води пословне књиге.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину у општини Жабаљ износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге: 0,40%
2. На права на земљишту обвезника који не води пословне књиге: 0,20%
3. На права на непокретности обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту:
НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ

ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА
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(1)

до 10.000.000 дин

0,40%

(2)

од 10.000.000 до 25.000.000
дин
од 25.000.000 до 50.000.000
дин
преко 50.000.000 дин

порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко 10.000.000 дин

(3)
(4)

порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко 25.000.000 дин
порез из подтачке (3) + 2,0% на износ преко 50.000.000 дин

Члан 3.
На територији општине Жабаљ се одређују, према комуналној опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Жабаљ, односно са радним зонама и
другим садржајима у насељу, а за потребе утврђивања пореза на имовину, три зоне.
Зоне одређене овом одлуком су: прва зона, друга зона и трећа зона.
Прва зона, најопремљенија зона, обухвата грађевински реон катастарске општине Жабаљ.
Друга зона обухвата грађевински реон катастарске општине: Чуруг, Ђурђево и Госпођинци.
Трећа зона обухвата ванграђевински реон катастарске општине: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци, и
непокретности које нису обухваћене првом и другом зоном.
Члан 4.
Oбвезник који води пословне књиге, за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене
одговарајућих непокретности на територији општине Жабаљ множи са коефицијентом зоне у којој се она налази,
а који износи:
- прва зона, најопремљенија зона
0,70
- друга зона
0,40
- трећа зона
0,30.
Члан 5.
Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника који не води пословне
књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у општини Жабаљ износи 1% годишње применом
пропорционалне методе, а највише 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је
извршена изградња, односно последња реконструкција објекта.
Члан 6.
Ова oдлука ће се објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“, а после ступања на снагу, објавиће се и
на Интернет порталу општине Жабаљ.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину
(„Службени лист општине Жабаљ“, број 5/2011).
Члан 7.
Одредбе ове одлуке спроводиће надлежна служба Општинске управе Жабаљ.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ”, а
примењује се од 1. јануара 2014. године.

Број: 436-59/13-I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
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Самостални члан Одлуке о измени Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију
општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 22/2014)
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ”, а
примењује се од 01.01.2015. године.
Ову Одлуку објавити и на Интернет страни општине Жабаљ.

На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта.
Пречишћени текст Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта садржи:
1. Одлуку о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист Општине Жабаљ“
број 19/2015),
2. Одлуку о измени и допуни
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 24/2015),
3. Одлуку о измени Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист
Општине Жабаљ“ број 38/2016) и
4. Исправку Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист Општине
Жабаљ“ број 3/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 46-69/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.

ОДЛУКА
O ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
- пречишћен текст I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређује начин, услови и поступак отуђeња и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Жабаљ, програм отуђења, органи и њихова надлежност за спровођење поступка отуђења или давања у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Жабаљ ( у даљем тексту: грађевинско земљиште).
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Члан 2.
Општина Жабаљ се стара о рационалном коришћењу грађевинског земљишта према намени земљишта одређеној
планским документом, у складу са Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон).
Члан 3.
Грађевинско земљиште у јавној својини Општине Жабаљ не може се отуђити или дати у закуп, ако није донет плански
документ на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола и уколико није донет програм
отуђења грађевинског земљишта.
Програм из става 1. овог члана доноси Скупштина општине Жабаљ на предлог Општинског већа.
Члан 4.
Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине.
II. ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 5.
Грађевинско земљиште се отуђује јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним
условима, у складу са Законом и овом одлуком.
Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити непосредном погодбом у случајевима предвиђеним Законом.
Под отуђењем се сматра и размена непокретности. Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско
земљиште. Поступак размене уређен је Законом и Уредбом.
Поступак отуђења спроводи Општинско Веће.
Члан 6.
Општинско веће доноси одлуку о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта којом се одређује да ли ће се
спровести поступак јавног надметања или поступак прикупљања понуда јавним огласом или непосредном погодбом.
Члан 7.
Јавни оглас из члана 6. ове одлуке објављује на сајту Општине Жабаљ, у "Службеном листу Оштине Жабаљ", а може се
објавити и у другим медијима.
Оглас се сматра објављеним даном објављивања у "Службеном листу Општине Жабаљ".
Члан 8.
Поступак јавног надметања, прикупљања понуда јавним огласом и непосредне погодбе спроводи Комисија за
спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Жабаљ (у даљем тексту: Комисија), у
складу са Законом и овом одлуком.
Комисију образује и именује Председник општине.
Комисија се именује на мандатни период од четири године.
Актом о образовању и именовању Комисије утврдиће се послови и задаци Комисије.
Комисија има председника, заменика председника, два члана и њихове заменике.
Комисија ради и одлучује у пуном саставу.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља служба Општинске управе надлежна за послове
урбанизма и грађевинарства.
О току спровођења поступка јавног надметања, поступка прикупљања понуда јавним огласом и непосредне погодбе,
Комисија води записник.
На основу записника, Комисија сачињава образложени Предлог за отуђење грађевинског земљишта.
Члан 9.
Након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом за отуђење грађевинског
земљишта, као и поступка непосредне погодбе, Општинско веће, на основу образложеног Предлога Комисије из члана
8. став 9. ове одлуке, доноси Решење о отуђењу грађевинског земљишта.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта се доставља свим учесницима у поступку.
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Члан 10.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта закључује се између Председника општине и лица коме се грађевинско
земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Решења из члана 9. ове одлуке.
Уговор из става 1. овог члана закључује се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва.
Примерак закљученог уговора из става 1. овог члана доставља се Општинском правобранилаштву и служби Општинске
управе Жабаљ надлежној за имовинске послове, која води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини, у
року од 15 дана од дана закључења уговора.
Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не закључи уговор у року из става 1. овог члана, Општинско веће ће
поништити Решење из члана 9. ове одлуке.
Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда, односно непосредне погодбе, који сматра
да је грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама ове одлуке, те да му је на тај начин повређено право, може
поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора, у року од осам дана од дана сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта садржи податке о: грађевинском земљишту које је предмет отуђења, намени
и величини будућег објекта, висини цене грађевинског земљишта, року за плаћање цене грађевинског земљишта,
правима и обавезама у случају неизвршавања обавеза, средствима обезбеђења плаћања, начину решавања спорова, као и
поступку и условима за измену или раскид уговора.
1. Јавно надметање
Члан 11.
Јавни оглас, расписан ради отуђења грађевинског земљишта јавним надметањем, садржи:
1. податке Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Жабаљ, о грађевинском земљишту које се
отуђује,
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити,
3. податке о уређености грађевинског земљишта,
4. (брисана)
5. обавештење да ће накнаду за промену начина коришћења и катастарске класе грађевинског земљишта платити лице
које је прибавило грађевинско земљиште у својину, у складу са Законом,
6. почетну цену грађевинског земљишта,
7. начин плаћања цене ( у ратама или једнократно),
8. висина попуста у случају једнократног плаћања цене,
9. висину гарантног износа за учешће у поступку,
10. обавештење о датуму и времену подношења пријаве,
11. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања на јавни оглас,
12. место, датум и време одржавања јавног надметања,
13. обавештење да се гарантни износ неће вратити лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а које није
приступило јавном надметању,
14. рок за повраћај гарантног износа учесницима који у поступку јавног надметања не понуде најповољнију цену за
отуђење грађевинског земљишта,
15. обавештење да учесник јавног надметања који је понудио најповољнију цену, а не закључи уговор у року из члана
10. став 1. ове одлуке, губи право на повраћај гарантног износа.
Гарантни износ из става 1. тачка 6. овог члана утврђује се у висини од 20% од почетне цене грађевинског земљишта.
Од дана расписивања јавног огласа до дана одржавања јавног надметања мора протећи најмање 30 дана.
Члан 12.
Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта (у даљем тексту: пријава) садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања,
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, матични број, порески идентификациони број и
седиште.
Уз пријаву се доставља:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија личне карте за физичка лица, односно решење о упису у Регистар привредних субјеката или други
одговарајући регистар.
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Члан 13.
Пријава се доставља непосредно служба Општинске управе надлежној за послове урбанизма и грађевинарства.
Ако се на дан одређен у јавном огласу као дан за подношење пријава, уз пријаву не достави потпуна и уредна
документација из члана 12. ове одлуке, служба Општинске управе надлежна за послове урбанизма и грађевинарства
обавештава подносиоца пријаве да отклони недостатке, истог дана, у току радног времена службе Општинске управе
надлежне за послове урбанизма и грађевинарства.
Подносилац пријаве стиче статус учесника у јавном надметању након отклањања недостатака у року из става 2. овог
члана.
До времена одржавања јавног надметања не могу се давати обавештења о подносиоцима пријава.
Члан 14.
Пре почетка поступка јавног надметања Комисија проверава идентитет подносилаца уредних пријава или њихових
овлашћених заступника, издаје нумерисане картице и утврђује листу учесника јавног надметања.
Члан 15.
Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су кад јавном надметању приступи један учесник, односно
његов овлашћени заступник.
Поступку јавног надметања могу да присуствују сва заинтересована лица.
Члан 16.
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи податке о грађевинском земљишту које је предмет
јавног надметања и почетну цену грађевинског земљишта.
Председник Комисије поставља питање да ли има заинтересованих учесника за грађевинско земљиште које је предмет
јавног надметања и да ли неко нуди почетну цену грађевинског земљишта.
Председник Комисије поставља питање да ли неко нуди већи износ од понуђеног износа. Поступак се понавља све док
има учесника јавног надметања који нуди већи износ од последње понуде.
Уколико на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди већу цену грађевинског
земљишта од последње понуде, Комисија констатује најповољнију понуду, уноси је у записник и председник Комисије
објављује да је јавно надметање завршено.
Председник Комисије објављује да је јавно надметање завршено и у случају ако после његовог трећег позива нико од
присутних учесника не понуди ни почетну цену грађевинског земљишта.
Након објављивања завршетка јавног надметања у складу са ст. 4. и 5. овог члана не могу се подносити накнадне
понуде.
Члан 17.
Уколико у поступку јавног надметања за предметно грађевинско земљиште учествује један учесник, односно његов
овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када учесник, односно овлашћени заступник, прихвати почетну
цену грађевинског земљишта, односно понуди већи износ од почетне цене.
Члан 18.
Председник Комисије може да изрекне усмену опомену лицу које омета рад Комисије.
Ако и после изрицања усмене опомене лице из става 1. овог члана настави да омета рад Комисије, удаљиће се из
просторије у којој Комисија спроводи поступак јавног надметања.
После удаљења лица, које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом.
Ако председник Комисије не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера усмене
опомене и удаљења лица које омета рад Комисије, председник може да одлучи да се прекине јавно надметање.
У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време када ће се поступак јавног
надметања наставити.
Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом поступка, уносе се у записник.
Члан 19.
На почетку поступка јавног надметања у записник се уноси место и време јавног надметања, састав Комисије и подаци
о грађевинском земљишту које се отуђује.
Поред података из става 1. овог члана, у записник се уносе и следећи подаци:
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1. број пријављених учесника јавног надметања,
2. почетна цена грађевинског земљишта,
3. листа учесника са понуђеним ценама грађевинског земљишта,
4. примедбе учесника јавног надметања,
5. цена грађевинског земљишта која је утврђена као најповољнија и подаци о учеснику са најповољнијом понудом,
6. датум, време почетка и завршетка поступка јавног надметања,
7. околности у вези са чланом 18. ове одлуке, и
8. други подаци од значаја за рад Комисије.
Записник потписују сви чланови Комисије, лице које води записник и сви учесници јавног надметања.
2. Прикупљање понуда јавним огласом
Члан 20.
Јавни оглас, расписан ради прикупљања понуда за отуђење грађевинског земљишта, садржи:
1. податке Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Жабаљ, за грађевинско земљиште које се
отуђује,
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити,
3. податке о уређености грађевинског земљишта,
4. (брисана)
5. обавештење да ће накнаду за промену начина коришћења и катастарске класе грађевинског земљишта платити лице
које је прибавило грађевинско земљиште у својину, у складу са Законом,
6. почетну цену грађевинског земљишта,
7. начин плаћања цене ( у ратама или једнократно),
8. висина попуста у случају једнократног плаћања цене,
9. обавештење ког датума и до колико сати се могу доставити понуде,
10. податке о обавезној садржини понуде и документацији која се мора приложити приликом достављања понуде,
11. висину гарантног износа за учешће у поступку прикупљања понуда јавним огласом,
12. рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде најповољнију цену,
13. обавештење о датуму подношења понуде,
14. место, датум и време одржавања јавног отварања понуда,
15. обавештење да подносилац понуде који је понудио најповољнију цену, а не закључи уговор у складу са чланом 10.
став 1. ове одлуке, губи право на повраћај гарантног износа,
Гарантни износ из става 1. тачка 8. овог члана утврђује се у висини од 20% од почетне цене грађевинског земљишта.
Од дана расписивања јавног огласа до дана одржавања јавног отварања понуда из става 1. тачка 11. овог члана мора
протећи најмање 30 дана.
Члан 21.
Понуда из члана 20. став 1. тачка 7. садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања,
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, матични број, порески идентификациони број и
седиште.
Уз понуду се доставља:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија личне карте за физичка лица, односно решење о упису у Регистар привредних субјеката или други
одговарајући регистар.
Члан 22.
Понуда се доставља служби Општинске управе надлежној за послове урбанизма и грађевинарства.у затвореној коверти,
са видљивом назнаком на које грађевинско земљиште се односи.
Понуђена цена грађевинског земљишта мора бити изражена у динарском износу који је исти или већи од почетног
износа из јавног огласа.
Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.
Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.
Понуда је неуредна:
1. ако је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на које грађевинско земљиште се односи,
2. ако не садржи податке и документа из члана 21. ове одлуке, и
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3. ако понуђена цена грађевинског земљишта није у складу са ставом 2. овог члана.
Члан 23.
Поступак јавног отварања понуда започиње уношењем у записник места и времена јавног отварања понуда, састава
Комисије и података о грађевинском земљишту за које су прикупљене понуде.
Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички констатује.
Понуде отвара председник Комисије, чита их и даје на увид члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде, и Комисија констатује да ли су
понуде уредне.
Комисија у записнику констатује ако нема достављених понуда.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела најмање једна благовремена и уредна
понуда.
Ако су пристигле две или више благовремених и уредних пријава најповољнијом понудом сматра се она у којој је
понуђена највиша цена.
Уколико два или више учесника понуде исту цену између њих се наставља поступак јавног надметања, у складу са
чланом 16. ове одлуке.
Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих понуда.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Члан 24.
У случају ометања рада Комисије у поступку јавног отварања понуда, сходно се примењују одредбе члана 18. ове
одлуке.
Члан 25.
Записник о поступку јавног отварања понуда потписују сви чланови Комисије, лице које води записник и присутни
подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници.
Пре потписивања записника из става 1. овог члана, на захтев присутних подносиоца понуда, односно њихових
овлашћених заступника, у записник се могу унети и примедбе на поступак јавног отварања понуда.
Члан 26.
Комисија сачињава записник о спроведеном поступку јавног отварања понуда који мора да садржи редослед
подносилаца понуда према висини износа који је понуђен за грађевинско земљиште.
Записник из става 1. овог члана садржи:
1. податке о јавном огласу,
2. податке о грађевинском земљишту које је предмет јавног отварања понуда,
3. број приспелих понуда,
4. образложен предлог да се одређене понуде одбаце као неуредне или неблаговремене,
5. редослед подносилаца понуда по понуђеним износима.
3. Непосредна погодба
Члан 27.
Грађевинско земљиште може се непосредно отуђити у складу са Законом, а по захтеву заинтересованог лица.
Члан 28.
Уговорена цена грађевинског земљишта у случајевима непосредног отуђења плаћа се пре овере уговора у целости.
Члан 29.
Отуђење грађевинског земљишта власнику бесправно саграђеног објекта, ако је изградња тог објекта у складу са
условима предвиђеним законом којим је регулисана легализација објеката, врши се на основу правноснажног решења о
утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, сходно одредбама Закона.
Члан 30.
На поступак непосредне погодбе у случајевима из ове одлуке примењују се одредбе чл. 6, 8, 9. и 10. ове одлуке.
III. ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
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Члан 31.
Цену грађевинског земљишта плаћа лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину у поступку утврђеном
овом одлуком.
Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем, прикупљањем понуда јавним огласом, или
непосредном погодбом ради изградње, утврђује се у висини тржишне вредности грађевинске парцеле.
Тржишна вредност грађевинског земљишта утврђује се на основу акта надлежног пореског органа или другог
надлежног органа, којим је извршена процена тржишне вредности грађевинског земљишта.
Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта у поступку формирања грађевинске парцеле утврђује се сразмерно
учешћу површине катастарске парцеле која се отуђује у површини потпуне грађевинске парцеле.
Највећа понуђена цена се накнадно не може умањивати.
Умањењем се не сматра попуст у случају једнократне исплате цене.
Уколико се цена исплаћује на рате број рата не може бити већи од шест једнаких годишњих рата а упис права својине
може се извршити по уплати последње рате.
Висина попуста за једнократну исплату цене може износити до 15% од највише понуђене цене.
Члан 32.
Уколико се уговорена цена исплаћује једнократно, лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину дужно је да
уговорену цену исплати у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Уколико се уговорена цена исплаћује на рате, лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину дужно је да прву
рату исплати у року од 15 дана од дана закључења уговора,а остале рате доспевају истог датума наредних година, до
коначне исплате.
IV. ПОНИШТАЈ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 33.
Ако лице које је закључило уговор у складу са чланом 10. став 1. ове одлуке не изврши уговорну обавезу плаћања
уговорене цене грађевинског земљишта на начин и у роковима утврђеним чланом 32. ове одлуке, Општина Жабаљ
једнострано раскида уговор и покреће поступак за поништај одлуке из члана 9. ове одлуке.
Одлуку о поништају одлуке о отуђењу грађевинског земљишта доноси Општинско веће на предлог службе Општинске
управе надлежне за послове финансија.
У случају из става 1. овог члана не врши се повраћај средстава која су дата на име гарантног износа за учешће у
поступку отуђења грађевинског земљишта.
V. ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 34.
Грађевинско земљиште у јавној својини Општине Жабаљ не може се дати у закуп ако није донет плански акт на основу
кога се издају локацијски услови или грађевинска дозвола.
Грађевинско земљиште може се дати у закуп ради изградње објеката за које се издаје привремена грађевинска дозвола и
то на рок до пет година, ради остваривања јавно - приватног партнерства на период предвиђен уговором о концесији,
односно на временски период на који је поверено обављање комуналне делатности.
Ради остваривања јавно - приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште може се дати у закуп без накнаде
приватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор у складу са законом којим се уређује јавно - приватно
партнерство и концесије, односно уносити као оснивачки улог у привредна друштва, а Општина Жабаљ као власник
грађевинског земљишта може са физичким или правним лицем закључити и уговор о заједничкој изградњи једног или
више објеката, у складу са Законом и Уредбом.
Члан 35.
Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи нарочито: податке о катастарској парцели, намени и величини будућег
објекта, о висини закупнине, року трајања закупа, року и начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, услове за уређивање ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште, року у коме грађевинско
земљиште мора да се приведе намени, права и обавезе у случају неизвршења обавеза, начин решавања спорова, као и
поступку и условима за измену или раскид уговора, као и услове под којима се закупцу предметно земљиште може дати
у својину.
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Када је уговором о закупу предвиђено плаћање на више рата, обавезно се прописује начин усклађивања висине закупа
са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за послове
вођења статистике.
Члан 36.
Одредбе ове одлуке које се односе на отуђење грађевинског земљишта сходно ће се примењивати и у случајевима
давања у закуп грађевинског земљишта.
VI. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 37.
Ако се промени власник објекта, односно посебног физичког дела објекта који је изграђен или се гради на грађевинском
земљишту у јавној својини, које се користи по основу уговора о закупу закљученом пре ступања на снагу ове Одлуке,
Председник општине, по овлашћењу Општинског већа ће, на захтев закупца, изменити уговор о закупу тако што ће
уместо, односно поред дотадашњег закупца ступити нови власник објекта, односно дела објекта.
Уз захтев за измену уговора о закупу доставља се уговор о куповини објекта или куповини објекта у изградњи, односно
други правни основ којим се стиче право својине на објекту или објекту у изградњи, који је оверен у складу са законом,
са потврдом пореске управе о измирењу пореза по том правном основу или са потврдом пореске управе о ослобађању
од пореске обавезе, односно правноснажно решење о наслеђивању.
Председник општине закључује са новим власником објекта уговор о измени уговора о закупу, који по потписивању
представља основ за промену уписа закупца у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима. Права и
обавезе за новог закупца настају даном уписа права закупа у јавну књигу о непокретности и правима на њима.
По упису права својине на објекту који је изграђен у складу са законом или за који је накнадно издата грађевинска и
употребна дозвола у поступку легализације на грађевинском земљишту које се користи по основу уговора о закупу
закљученог у складу са овим законом, на захтев закупца, Председник општине и закупац закључују уговор о раскиду
уговора о закупу и евентуално други уговор у складу са важећим прописима, којим ће регулисати начин и услове
измирења, односно испуњења уговорних обавеза из уговора о закупу.
У случају из става 1. овог члана, уговор о закупу се може изменити само ако је у потпуности испуњена уговорна обавеза
плаћања закупнине грађевинског земљишта.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Скупштина општине Жабаљ ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донети програм отуђења
грађевинског земљишта.
Члан 39.
На започете поступке се примењују одредбе ове одлуке.
Члан 40.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту
општине Жабаљ“ 3/2010, 4/2010-испр. и 13/2010).
Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ"

(„Службени лист
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На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о зеленим површинама.
Пречишћени текст Одлуке о зеленим површинама садржи:
1. Одлуку о зеленим површинама („Службени лист Општине Жабаљ“ број 15/2015) и
2. релевантне одредбе Одлуке о изменама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 11/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 352-69/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.
ОДЛУКА
О ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА
пречишћен текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се подизање, одржавање, реконструкција и заштита јавних и других зелених
површина на територији општине Жабаљ.
Члан 2.
Зелене површине, у смислу ове Одлуке, су:
1. Јавне зелене површине:
• паркови,
• тргови,
• зелене површине унутар и између блокова стамбених зграда,
• зелене површине дуж саобраћајница,
• зелене површине дуж тротоара,
• заштитно зеленило око насеља,
• спомен паркови,
• спомен гробља.
2.
Зелене површине посебне намене:
• зелене површине око индустријских, образовних, културних, здравствених, и других установа,
• зелене површине око спортских терена,
• зеленило на гробљима.
Члан 3.
Обављањe комуналне делатности уређења и одржавања јавних зелених површина на територији
насељених места Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци поверено је јавном предузећу.
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Члан 4.
Јавно предузеће дужно је да обезбеди одржавање, уређивање и заштиту јавних зелених површина
одговарајућег квалитета, самостално или путем предузећа или предузетника, који су технички, технолошки,
организационо и кадровски оспособљени за обављање ових делатности, на начин који прописује Закон о
комуналним делатностима.
Члан 5.
Јавно предузеће дужно је да за сваку годину донесе у оквиру годишњег Програма пословања и годишњи
програм одржавања јавних зелених површина, на који своју сагласност даје Скупштина општине Жабаљ.
Програм одржавања јавних зелених површина мора да садржи првенствено: обим површина предвиђених
за одржавање, начин уређења и заштите истих површина, интензитет и динамику извршавања радова.
Годишњи програм пословања се подноси Скупштини општине на сагласност најкасније до 1. децембра
текуће године за наредну годину.
Члан 6.
Одржавање и заштита јавних зелених површина обухвата:
1. неговање и обнављање биљног материјала на зеленим површинама,
2. одржавање комуналних објеката на зеленим површинама,
3. предузимање мера заштите зеленила од болести и штеточина,
4. предузимање мера у складу са прописима о безбедности саобраћаја ПТТ и електричних водова,
5. уређење и обнова зелених површина после елементарних непогода.
Члан 7.
Уређење зелених површина обухвата изградњу нових и реконструкцију постојећих зелених површина.
Уређење зелених површина посебне намене врши се у складу са урбанистичким планом.
Члан 8.
Јавно предузеће коме је поверено одржавање јавних зелених површина, дужно је да води евиденцију о стању
биљног материјала, објеката, и уређаја на јавним зеленим површинама.
II ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 9.
У циљу заштите јавних зелених површина, забрањено је
1. вађење и орезивање дрвећа, без претходног одобрења,
2. оштећивање дрвећа и другог засада,
3. скидање плодова, цветова или других делова биљака,
4. копање и изношење песка, камења и других састојака земљишта
5. пуштање домаћих животиња ради испаше и напајања на јавним зеленим
површинама,
7.затрпавање постојећих канала за атмосферску канализацију
8.лепљење и причвршћавање плаката, рекламних паноа и путоказа на стаблима,
9.паљење и ложење ватре на јавним зеленим површинама,
10.депоновање грађевинског или другог материјала на јавним зеленим површинама, без претходно
прибављеног одобрења.
11.раскопавање земљишта, копање ровова, канала и слично на јавним зеленим површинама, без претходно
прибављеног одобрења.
Члан 10.
Уклањање, односно вађење стабала или другог растиња са јавних зелених површина може се вршити
само на основу одобрења Јавног предузећа, које врши послове одржавања јавних зелених површина.
Ако се одобри вађење стабала, трошкове вађења сноси лице, које то тражи, с тим да је у обавези да
уклони дрвну масу и остатке.
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Уколико стабла на јавним зеленим површинама ометају околне објекте или инсталације, орезивање
стабала може извршити лице, чији објекат или инсталације предметно стабло омета, на основу сагласности и
упутства Јавног предузећа, која врши послове одржавања јавних зелених површина.
Члан 11.
Ако је приликом грађевинских или других радова неопходно да се ваде или оштете стабла или друго
растиње на јавним зеленим површинама, инвеститор радова је дужан да засади нову одговарајућу садницу.
Члан 12.
Орган општинске управе надлежан за комуналне послове може одобрити држање мањих количина
грађевинског или другог материјала на јавним зеленим површинама, под условом да исти не омета
саобраћај пешака и возила, да је уредно сложен и обезбеђен од расипања на околину јавну површину и да се
након уклањања материјала успостави пређашње стање.
Одобрење из претходног става се може издати од дана подношења захтева до краја календарске године.
Орган општинске управе надлежан за комуналне послове путем комуналне инспекције наредиће решењем
уклањање грађевинског и другог материјала, уколико се он држи на јавним зеленим површинама супротно
одредбама претходног става.
Члан 13.
Орган општинске управе надлежан за комуналне послове може, у изузетним случајевима, одобрити
коришћење јавне залене површине и у друге сврхе, под условом да се не омета саобраћај пешака и возила и
не угрожава животна средине.
Одобрење из става 1. овог члана може се издати од дана подношења захтева до краја календарске године
Комунална инспекција наложиће решењем уклањање ствари и других предмета са јавне залене површине,
уколико утврди да се иста користи супротно условима наведеним у ставу 1. и 2. овог члана.
Члан 14.
На јавним зеленим површинама, као и на земљишту, које је предвиђено за подизање истих, могу се
градити односно постављати, само објекти и уређаји предвиђени урбанистичким планом или другим
просторно планским документима, а на основу одобрења Служба за урбанизам, заштиту животне средине,
имовинске и стамбено комуналне послове.
Решење из претходног става мора да садржи мере који извођач радова треба да предузме у циљу што
потпуније заштите јавних зелених површина и јавних комуналних објеката, као и рок почетка и завршетка
радова на овим површинама.
Ако се у непосредној близини јавних зелених површина изводе грађевински радови, извођач радова је
дужан да предузме мере ради обезбеђења јавних зелених површина од оштећења.
Уколико извођење радова захтева делимично оштећење јавних зелених површина, извођач радова је
дужан да пре почетка извођења радова прибави сагласност и мишљење о неопходним мерама заштите
јавних зелених површина, издату од стране Jавног предузећа, који врши одржавање јавних зелених
површина.
Члан 15.
Зелене површине посебне намене власници односно корисници истих, морају одржавати у чистом и
уредном стању.
Члан 16.
Физичка и правна лица могу на јавним површинама испред својих објеката садити дрвеће и друго
растиње, с тим да су претходно дужни прибавити сагласност о условима садње, издату од овлашћеног јавног
предузећа.
Члан 17.
Власници или корисници стамбених, пословних или других објеката или неизграђеног грађевинског
земљишта дужни су да постојеће јавне зелене површине испред својих објеката одржавају у чистом и
уредном стању.
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III НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Комунална инспекција.
Члан 19.
Уколико комунална инспекција утврди да субјекти, који су дужни да изврше обавезе одредбама ове
Одлуке, ту своју обавезу не извршавају на прописани начин, наредиће решењем отклањање утврђених
недостатака.
Комунални инспектор може решењем наложити јавним предузећима којима су поверени послови
одржавања јавних површина следеће:
- чишћење канала
- ископ канала
- одржавање проходним атмосферских канала и шахтова
- одвођење атмосферских о отпадних вода
- кошење коровске траве и амброзије
- сечење и орезивање дрва склоних паду
у случајевима:
- угрожености комуналне инфраструктуре
- угрожености и безбедности грађана и објекта
- ванредних временских прилика и услова
- више силе
- спречавање ширења заразе
при чему јавна предузећа морају поступити по решењу комналног инспектора без одлагања а у сврху
спречавања настанка или отклањање последица већ насталих горе описаних штетних догађаја.
За извршење ових радњи у буџету Општине Жабаљ ће се предвидети посебна средства.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузећа или друго правно лице,
ако:
1. не обезбеди одржавање, уређивање и заштиту јавних зелених површина (члан 4.)
2. не сачини програм и не поднесе га на сагласност Скупштине општине до прописаног рока (члан 5.)
3. врши изградњу и реконструкцију јавних зелених површина без одобрења (члан 7.)
4. не поштује одредбе члана 8. ове Одлуке
5. не поштује одредбе члана 9. ове Одлуке
6. изврши вађење стабала или другог растиња без одобрења (члан 10.)
7. не плати одговарајућу накнаду (члан 11.)
8. користи јавне зелене површине за депоновање грађевинског и другог материјала без одобрења (члан
12. и 13.)
9. не поштује одредбе члана 14. ове Одлуке
10. не поштује одредбе члана 15. ове Одлуке
11. сади дрвеће и друго растиње на јавним површинама без сагласности (члана16.)
12. не поштује одредбе члана 17. ове Одлуке
13. не изврши мере наложене решењем Комуналног инспектора (члан 19 .)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или другом правном
лицу новчаном казном у износу од 20.000,00 динара.
Члан 21.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. не поштује одредбе чланом 9. ове Одлуке
2. изврши вађење стабала или другог растиња без одобрења (члан 10.)
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3. не плати одговарајућу накнаду (члан 11.)
4. користи јавне површине за депоновање грађевинског или другог материјала без одобрења (члан 12 и
13.)
5. не поштује одредбе члана 14. ове Одлуке
6. не поштује одредбе члана 15. ове Одлуке
7. сади дрвеће и друго растиње без сагласности (члана 16.)
8. не поштује одредбе чланом 17. ове Одлуке
9. не изврше решењем наложене мере (чланом 19.).
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о зеленим површинама ("Службени лист
Општине Жабаљ" бр. 8/97, 4/01 и 6/03).
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.

На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању на
територији Општине Жабаљ.
Пречишћени текст Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању на територији Општине Жабаљ
садржи:
1. Одлуку о јавним паркиралиштима и паркирању на територији Општине Жабаљ („Службени лист
Општине Жабаљ“ број 11/2013),
2. Одлуку о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању на територији Општине Жабаљ
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 4/2014),
3. Одлуку о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању на територији Општине Жабаљ
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 46/2016) и
4. релевантне одредбе Одлуке о изменама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 11/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 352-76/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.
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ОДЛУКA
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ПАРКИРАЊУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
- пречишћен текст I Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком ( у даљем тексту: Одлука) дефинишу се појам паркиралишта и паркинг места и уређују
услови и начин паркирања возила на јавним површинама које су обележене прописаним саобраћајним
знацима ( у даљем тексту: јавна паркиралишта), врсте и одржавање јавних паркиралишта те начин наплате
накнаде за коришћење паркинг простора на територији општине Жабаљ.
Паркиралиште је део пута намењен, уређен и означен првенствено за паркирање возила, који се састоји од
једног или више паркинг места.
Паркинг место је означени део паркиралишта искључиво намењен за паркирање једног возила.
Паркирање возила на јавним површинама из става 1. овог члана врши се сагласно Закону о безбедности
саобраћаја на путевима, другим прописима који регулушу ову област и одредбама Одлуке.
Члан 2.
Јавним паркиралиштем не сматрају се посебне површине за паркирање возила које припадају одређеном
објекту (предузећу, установи, стамбеној згради, такси стајалишту и др.)
Члан 3.
Јавна паркиралишта, у зависности од тога да ли се за њихово коришћење наплаћује накнада, могу бити
општа и посебна.
Општа паркиралишта су јавна паркилашта (делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и
тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила), за чије коришћење се не
врши наплата накнаде.
Посебна паркиралишта су јавна паркиралишта (делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и
тротоара и друге површине јавне намене односно грађевинско земљиште са посебним обележјима за
паркирање моторних возила), за чије коришћење се врши наплата накнаде.
Члан 4.
Посебна јавна паркиралишта могу бити: стална, привремена и повремена.
Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно изграђене површине јавне намене за паркирање возила и
јавне саобраћајне површине које су посебно одређене и обележене за паркирање возила.
Привремена паркиралишта су привремено уређене површине јавне намене,односно грађевинско земљиште
које је до привођења намени утврђеној урбанистичким планом, посебно одређено и обележено за паркирање
возила.
Повремена паркиралишта су површине јавне намене, укључујући и оне за које постоји план озелењавања,
односно грађевинско земљиште у неком од насељених места или у непосредној близини објеката или
простора на којима се одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе тј. значајно
посећене манифестације и скупови од значаја за општину, за време њиховог трајања које су посебно
одређене и обележене за паркирање возила.
Члан 5.
Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, могу да буду одређена за паркирање:
1) путничких возила,
2) аутобуса,
3) теретних возила,
4) мотоцикала, мопеда, лаких и теретних трицикала и четвороцикала,
5) прикључних возила,
6) бицикала.

03.09.2018.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 61

Јавна паркиралишта могу да буду истовремено одређена и за паркирање различитих врста возила из става 1.
овог члана.
II Одржавање и коришћење паркиралишта
Члан 6.
Јавна (стална, привремена и повремена) паркиралишта (локација, број места и врста) утврђују се oдлуком
Oпштинског већа, уколико исто није одређено Програмом коришћења површина јавне намене који доноси
Скупштина општине.
Члан 7.
Јавна паркиралишта се обележавају саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности
саобраћаја.
Служба Општинске управе надлежна за послове саобраћаја дужна је да води евиденцију о саобраћајној
сигнализацији на јавним паркиралиштима.
Члан 8.
Одржавање, уређивање, опремање и контролу услова коришћења јавних простора за паркирање вршиће
Јавно комунално предузеће чији је оснивач општина или предузеће тј. привредно друштво, предузетник као и
други привредни субјект на основу уговора уз претходну сагласност Скупштине општине.
Члан 9.
Одређивање повремених паркиралишта из члана 4. став 4. врши се у складу са посебном одлуком
Oпштинског већа а на основу захтева надлежног Јавног комуналног предузећа, установе, месне заједнице
или организатора манифестације.
Претходно оцењујући оправданост захтева из става 1. овог члана и разлоге за евентуалну хитност - одлуком
се, поред одређивања јавне површине, утврђује и време трајања повремених паркиралишта, износ накнаде за
коришћење истих уз поверавање надлежности за организацију свих послова око паркирања укључујући и
наплату.
Надлежност из става 2. овог члана може бити поверена подносиоцу захтева или организатору манифестације,
изузев у случајевима када су исти удружења грађана, као и другом јавном предузећу, привредном друштву
или предузетнику у складу са уговором уз претходну сагласност Општинског већа.
Члан 10.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних лица, предузетника и физичких лица
( у даљем тексту: корисник).
Корисником паркиралишта у смислу одредбе Одлуке сматра се возач, односно власник возила који је уписан
у саобраћајној дозволи, уколико возач не буде идентификован.
Као солидарни обвезник плаћања накнаде за паркирање је власник уписан у саобраћајној дозволи заједно са
возачем моторног возила.
Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном сигнализацијом из члана 7. став
1. Одлуке.
Члан 11.
Паркинг места за особе са инвалидитетом, без накнаде, могу да користе лица којима су оштећени
екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и
церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која имају оштећење вида најмање
90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности, лица на
дијализи, лица која су власници или корисници возила која имају уграђене ручне команде, лица која имају
права на пратиоце, туђу негу и помоћ, а којима је ово право утврђено решењем надлежног органа.
На основу захтева странке Општинска управа издаје решење о испуњености услова из става 1. овог члана.
Уз захтев за издавање решења о испуњености услова из става 1. овог члана подноси се:
1) фотокопија личне карте,
2) фотокопија саобраћајне дозволе са идентичном адресом власника возила са адресом из личне карте,
3) фотокопија решења о степену инвалидитета издатог од стране надлежног органа,
4) фотокопија личне карте старатеља особа са инвалидитетом (уколико је одређен старатељ),
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5) фотокопија доказа о старатељству особа са инвалидитетом.
Решење издаје Општинска управа (Служба надлежна за послове привреде), у року од 15 дана од подношења
уредног захтева.
Жалба на решење се изјављује Општинском већу.
Члан 12.
На основу решења о испуњености услова из члана 11. став 1. ове Одлуке, издаје се Паркинг карта за
означавање возила особе са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства.
Орган који је донео решење из члана члана 11. став 1. издаје и Паркинг карту за означавање возила особе са
инвалидитетом, из става 1. овог члана.
Изглед и димензије Паркинг карте за означавање возила особе са инвалидитетом, утврђен је од стране
Удружења паркиралишта Србије Београд.
Паркинг карта за особе са инвалидитетом се издаје за сваку текућу годину.
Члан 13.
Уколико је особи са инвалидитетом за претходну годину одобрено коришћење паркинг места са
инвалидитетом, за сваку наредну годину уз захтев прилаже само решење од претходне календарске године,
на основу чега јој се продужава решење и издаје Паркинг карта за означавање возила особе са
инвалидитетом за текућу календарску годину.
Члан 14.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији као и на
други начин ометање коришћења јавног паркиралишта,
2) паркирање нерегистрованог возила,
3) остављање неисправног и хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог погона,
као и других ствари и предмета,
4) заузимање паркинг места путем ограђивања или ометања паркирања других возила,
5) постављање ограде или сличне препреке без одобрења надлежног органа управе,
6) прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања јавног паркиралишта.
III Надзор
Члан 15.
Надзор над применом одредаба Одлуке и над законитошћу рада свих који је спроводе врши орган управе
надлежан за послове комуналне инспекције.
Члан 16.
У случајевима када се јавно паркиралиште користи супротно одредбама Одлуке, комунални инспектор
наложиће возачу, ако је присутан, да одмах уклони возило под претњом принудног извршења.
Ако се корисник не налази на лицу места, комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити да се
возило уклони у одређеном року, под претњом принудног извршења. Ово решење се причвршћује на возило
уз назначење дана и часа, када је причвшћено, а тиме се сматра да је достављено извршено.
Принудно извршење из става 1. и 2. овог члана спроводи се по донетом закључку о дозволи извршења од
стране комуналног инспектора, употребом специјалног возила.
Члан 17.
Трошкови уклањања возила по налогу комуналног инспектора употребом специјалног возила, наплаћује се
кориснику.
IV Казнене одредбе
Члан 18.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако користи јавно
паркиралиште супротно одредбама члана 14. Одлуке.

03.09.2018.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 63

Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу за прекршај из
става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог члана.
V Прелазне и завршне одредбе
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења и објављује у „Службеном листу општине
Жабаљ“.

На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о комуналним делатностима на територији
Општине Жабаљ .
Пречишћени текст Одлуке о комуналним делатностима на територији Општине Жабаљ садржи:
1. Одлуку о комуналним делатностима на територији Општине Жабаљ („Службени лист Општине
Жабаљ“ број 24/2014),
2. Одлуку о допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији Општине Жабаљ („Службени
лист Општине Жабаљ“ број 15/2015),
3. Одлуку о изменама Одлуке о комуналним делатностима на територији Општине Жабаљ („Службени
лист Општине Жабаљ“ број 38/2016) и
4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији Општине Жабаљ
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 6/2018).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 352-70/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.

ОДЛУКА
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
- пречишћен текст ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о комуналним делатностима на територији Општине Жабаљ (у даљем тексту: Одлука) одређују се
комуналне делатности од локалног интереса, утврђује начин обављања комуналних делатности и поступак
поверавања, финансирања комуналних делатности, надзор и друга питања од значаја за њихово обављање.
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Члан 2.
Комуналне делатности, у смислу Закона о комуналним делатностима (у даљем тексту: Закон) и ове одлуке
су делатности од опшетег интереса и подразумевају комуналне услуге од значаја за остваривање животних
потреба физичких и правних лица код којих је општина Жабаљ дужна да створи услове за обезбеђење
одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.
Члан 3.
Комуналне делатности су:
1. снабдевање водом за пиће,
2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
3. управљање комуналним отпадом,
4. превоз путника,
5. управљање гробљима и сахрањивање
6. погребна делатност,
7. управљање јавним паркиралиштима,
8. обезбеђивање јавног осветљења,
9. управљање пијацама,
10. одржавање улица и путева,
11. одржавање чистоће на површинама јавне намене,
12. одржавање јавних зелених површина,
13. димничарске услуге,
14. делатност зоо хигијене.
15. мере заштите пољопривредног земљишта,
16. уништавање амброзије.
Члан 4.
Јединица локалне самоуправе уређује у складу са Законом услове обављања комуналне делатности, права и
обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над
обављањем комуналних делатности.
ОБАВЉАЊЕ И ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 5.
Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке Скупштине општине о начину
обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће.
Члан 6.
На поступак поверавања обављања комуналне делатности, када вршилац добија право да финансирање
обављања комуналне делатности обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника
услуга, примењују се одредбе Закона којим се уређују концесије и ове одлуке.
Члан 7.
На поступак поверавања комуналне делатности чије се финансирање врши из буџета oпштине примењују се
одредбе закона којим се уређују јавне набавке и ове одлуке.

Уколико је одлуком о начину обављања комуналне делатности предвиђено да ће комуналну
делатност обављати јавно предузеће, црква или верска заједница не постоји обавеза спровођења
поступка из претходног става, већ се вршилац комуналне делатности може одредити у одлуци о
начину обављања комуналне делатности.
Члан 8.
У општини Жабаљ постоје два јавна комунална предузећа којима су поверене одређене комуналне
делатности из члана 3. Ове одлуке, и то:
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1.Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ коме су поверене:
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- управљање комуналним отпадом,
- делатност зоо хигијене,
- мере заштите пољопривредног земљишта,
- управљање јавним паркиралиштима,
- обезбеђивање јавног осветљења,
- одржавање улица и путева,
- управљање гробљима и сахрањивање,
- погребна делатност,
- управљање пијацама,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене,
- одржавање јавних зелених површина,
- димничарске услуге,
- уништавање амброзије.
2. Јавно комунално предузећа „Водовод општине Жабаљ“ коме је поверено:
- снабдевање водом за пиће.
ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЧИЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЊЕ ВРШИ ИЗ ЦЕНЕ УСЛУГА
Члан 9.

Када је одлуком Скупштине општине о начину обављања комуналне делатности предвиђено да се
комунална делатност финансира из цене услуга, поступак поверавања врши се прописима којима се
уређују концесије.
ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЧИЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЊЕ ВРШИ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ
Члан 10.
Када је одлуком Скупштине општине о начину обављања комуналне делатности предвиђено да се комунална
делатност финансира из буџета општине, Председник доноси Одлуку о покретању поступка јавне набавке у
складу са предвиђеним средствима у буџету општине за ту намену.
Поступак јавне набавке спроводи Комисија која има председника и највише шест чланова, а именује је
Председник.
Комисија припрема конкурсну документацију, објављује јавни позив, спроводи поступак и израђује извештај
о стручној оцени понуда у складу са Законом, на основу чега Председник доноси Одлуку о избору
најповољније понуде.
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МИНИМУМ ПРОЦЕСА РАДА У КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 11.
Јавна комунална предузећа, привредна друштва, предузетници и други привреди субјекти којима је поверено
обављање комуналних делатности су дужни да организују свој рад и пословање на начин којим се
обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним на основу закона,
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2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу
рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са
позитивним прописима,
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе
за обављање комуналних делатности,
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасност и
рада.
Члан 12.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин
обавести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће
настати или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у
пружању тих услуга.
Члан 13.
У случају наступања не планираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних
услуга, односно обављању комуналних делатности, вршилац комуналне делатности дужан је да одмах о
томе обавести надлежни орган управе јединице локалне самоуправе и да истовремено предузме мере за
отклањање узрока поремећаја.
Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди јединица локалне самоуправе,
надлежни орган управе јединице локалне самоуправе има право да предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца комуналне делатности.
Члан 14.
По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида
у пружању комуналних услуга, општинска управа дужна је да:
1)одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала
опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би насталаз начајна, односно
ненадокнадива штета,
2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена,
3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену
штету.
Члан 15.
Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се:
1) не ометају други корисници и не угрожава животна средина,
2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.
Члан 16.
Вршилац комуналне делатности не може ускратити комуналну услугу кориснику, осим у случају када
корисник:
1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења,
2) користи услугу противно прописима,
3) неосновано омета друге кориснике услуга,
4) неплати комуналну услугу у утврђеном року,
5) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је
корисник благовремено обавештен.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у писменој форми обавести корисника комуналне услуге о
могућности обуставе комуналне услуге услед наступања случаја из става 1.овог члана и остави му
примерени рок за испуњење обавезе.
Јединица локалне самоуправе ближе уређује у којим случајевима из става 1.овог члана и под којим условима
се може ускратити комунална услуга.
Вршилац комуналне делатности дужан је да најкасније у року од два дана од измирења дуга за извршену
комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење настави пружање комуналне услуге
кориснику.
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Члан 17.
Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на
изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу
вршиоца комуналне делатности да
надокнади штету насталу услед интервенције или на други начин отклони последице извршене
интервенције.
Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене интервенције најкасније у року од
седам дана од дана завршетка интервенције.
ФИНАНСИРАЊЕ И ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 18.
Средства за обављање и развој комуналне делатности обезбеђују се из:
1) прихода од продаје комуналних услуга,
2) прихода од комуналне накнаде,
3) прихода од концесионих накнада за обављање комуналне делатности,
4) прихода буџета општине,
5) наменских средстава других нивоа власти,
6) других извора у складу са законом.
Члан 19.
О ценама комуналних услуга одлучује надзорни одбор јавног предузећа, односно надлежан орган
привредног друштва или другог правног субјекта, на основу начела и елемената утврђених законом.
На одлуку о ценама комуналних услуга из ове Одлуке, сагласност даје Скупштина општине, у складу са
законом и оснивачким актима јавних предузећа.
Уз захтев за давање сагласности на одлуку из става 1.овог члана, вршилац комуналне делатности Служби
општине надлежној за послове финансија доставља образложење које садржи разлоге за промену и детаљну
структуру предложене цене.
Општинско веће може посебним Правилником одредити одређене категорије корисника комуналних услуга
којима ће се субвенционирати цене комуналних услуга (плаћање накнаде за утрошену топлотну енергију,
утрошену воду и изношење смећа), начин остваривања овог права, као и висину субвенције, сходно
предвиђеним средствима у буџету општине за те намене.
Члан 20.
Општинско веће ће са јавним предузећем коме је поверено обављање одређене комуналне делатности
закључивати уговор о финансирању поверених послова на почетку сваке фискалне године.
НАДЗОР
Члан 21.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке и прописа донетих на основу закона и ове одлуке врши
комунални инспектор, осим када је другим прописима другачије одређено.
Члан 22.
Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне делатности и
других физичких и правних лица,
2) прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне просторије ради
прикупљања неопходних података,
3) наложи решењем да се комунална делатност обављана начин утврђен законом и овом одлуком,
4) наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у
обављању комуналне делатности,
5) овери (потписом) спецификацију извршених радова предузећа, другог привредног друштва, односно
правног субјекта или предузетника, коме је општина поверила обављање комуналне делатности у складу са
општинским прописима,
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6) прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне које
представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге,
7) наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и да приступити
инсталацијама приликом извршења решења којим је наложено отклањање недостатака или искључење
корисника са комуналног система,
8) подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом одлуком,
9) наложи решењем уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су остављени противно
одредбама ове одлуке,
10) предузима друге мере у складу са законом и овом одлуком.
Члан 23.
Ако комуналн иинспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или да је неправилно
примењен, у року који неможе бити дужи од 15 дана од дана извршеног надзора, донеће решење о
отклањању утврђених неправилности и одредиће рок за њихово отклањање.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу, у року од 15 дана од дана
достављања решења.
О жалби Општинско веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Жалба не одлаже извршење
решења комуналног инспектора. Решење Општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се
може покренути управни спор.
Члан24.
Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица дужни су да комуналном инспектору
омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе на увид и располагање потребну
документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
Члан 25.
Комунални инспектор је дужан да, најмање два пута годишње поднесе Општинском већу извештај о свом
раду и појавама у области у којој је вршио надзор, као и о предузетим мерама и резултатима тих мера.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
На питања која нису прописана овом одлуком непосредно се примењују одредбе Закона о јавним
предузећима, Закона о комуналним делатностима и посебних прописа којима се уређују комуналне
делатности.
Члан 27.
Обавезује се Скупштина општине Жабаљ да у року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке
усклади све општинске прописе са Законом и овом одлуком и то:
-Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању("Службени лист Општине Жабаљ" број 7/2005),
-Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња("Службени лист Општине Жабаљ" број
3/2010),
-Одлука о зеленим површинама ("Службени лист Општине Жабаљ" број 8/97, 47/2001 и 6/2003),
-Одлука о пијацама и вашарима ("Службени лист општинеЖабаљ" број 1/1998, 5/2002, 8/2002 и 6/2003).
Члан 28.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину поверавања обављања
комуналних делатности на територији општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 12/2009).
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ".
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На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о одржавању чистоће.
Пречишћени текст Одлуке о одржавању чистоће садржи:
1. Одлуку о одржавању чистоће („Службени лист Општине Жабаљ“ број 15/2015),
2. Одлуку о допуни Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Општине Жабаљ“ број 46/2016) и
3. релевантне одредбе Одлуке о изменама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 11/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта

Број: 352-71/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.
ОДЛУКA
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
- пречишћен текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови и начин обављања одржавања чистоће на територији Општине
Жабаљ, одржавање депонија, права и обавезе јавног комуналног предузећа, другог предузећа или
предузетника који обавља послове одржавања чистоће, права и обавезе корисника услуга, средства за
обављање одржавања чистоће, начин образовања цена услуга, начин поступања и овлашћења надлежних
органа у случају прекида обављања послова одржавања чистоће и друга питања у вези одржавања чистоће.
Члан 2.
Под одржавањем чистоће у смислу ове oдлуке подразумева се сакупљање отпада и других
природних, вештачких и отпада из стамбених, пословних и других објеката, осим индустријског отпада и
опасних материја, њихово одвожење и одлагање, уклањање отпада из посуда за отпад на јавним местима,
као и другог отпада са улица и јавних површина, чишћење и прање улица, тргова, паркиралишта и других
јавних површина.
Под одржавањем депонија подразумева се опремање депонија за безбедно одлагање, обраду,
неутралисање и уништавање комуналног отпада, као и селекција и прерада секундарних сировина из отпада
на депонији.
Члан 3.
Делатности из става 2. ове одлуке су комуналне делатности од општег интереса и поверавају се
јавним предузећима (у даљем тексту: Јавна педузећа) у складу са општинском Одлуком о комуналним
делатностима на територији општине Жабаљ.
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Члан 4.
Јавно предузеће доноси Годишњи програм пословања (у даљем тексту: Програм) који између осталог
садржи и:
1. јавне површине одређене за одржавање чистоће;
2. време и начин одржавања чистоће;
3. број и врсту посуда за сакупљање смећа које се постављају на јавној површини и динамику њиховог
пражњења;
4. број и врсту потребних возила за сакупљање и одвожење кућног смећа;
5. висину накнаде за обављање послова сакупљања и одвожења отпада као и одржавање чистоће на
јавним површинама;
6. време и начин уклањања кабастог отпада и
7. друга питања у вези одржавања чистоће.
Програм се подноси Скупштини општине на сагласност најкасније до 01.децембра текуће године за
наредну годину. Програм се доноси у складу са Локалним планом управљања отпадом и на основу њега
донетим акционим плановима.
Члан 5.
Под јавним површинама у смислу ове одлуке сматрају се:
улице (пешачке и бициклистичке стазе) тргови, јавни пролази у зонама тргова;
површине између и око зграда колективног становања;
јавне зелене површине, паркови, скверови;
пијаце и тржница;
гробља;
аутобуска стајалишта и паркинг простори (отворени и затворени манипулативни простор за пешаке);
железничка станица (отворени и затворени манипулативни простор за пешачки и пружни појас у
делу који пролази кроз насеље);
8. површине за одмор и рекреацију;
9. неизграђено грађевинско земљиште;
10. простор испред и око индивидуалних објеката и објеката колективног становања, пословних
објеката, киосака (улични травњаци, дрвореди, пешачке стазе) и слично.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члан 6.
Корисници услуга у смислу ове одлуке су грађани, правна лица и предузетници, као власници
односно закупци стамбених, пословно –стамбених или пословних објеката или просторија ( у даљем
тексту: корисници услуга).
Члан 7.
Корисницима услуга поверава се делатност чишћења из члана 5. тачке 2. и 7.
II САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДА
Члан 8.
Комунални отпад (у даљем тексту: отпад) у смислу ове одлуке је кућни и други отпад који је
због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства.
У остали комунални отпад спада: отпадни грађевински материјал, камење, јаловина од мањих
грађевинских радова, очувани недогорели отпад из заједничких котларница, тврди талог из
канализационих система и одводних система и система за пречишћавање, фекалије из септичких јама,
отпад који настаје код ручног и машинског чишћења на јавним површинама и остали комунални отпад.
Кућним отпадом се сматра отпад настао у домаћинствима који се по својој величини може одлагати у
посуде за сакупљање отпада до 1,1 m³.
Баштенски и пољопривредни отпад је отпад настао у домаћинствима и у пољопривредној
производњи(лишће, грање, трава, лук, кромпир, купус и сл.).

03.09.2018.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 71

Отпад са јавних површина је отпад који се налази на јавним површинама (папир, кесе, лишће и др.)
као и отпад настао приликом одржавања јавних манифестација, скупова и других активности на јавној
површини.
Кабастим отпадом се сматра отпад настао у домаћинствима који се по својој величини не може
одлагати у посуде за сакупљање отпада до 1,1 m³ (апарати беле технике, намештај, делови санитарне
опреме и др.)
Комерцијални отпад је отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се
у целини или делимично баве образовањем, трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом,
рекреацијом или забавом, осим кућног и индустријског отпада.
Индустријски отпад је отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази индустрија из
ког је издвојен комунални отпад.
Сакупљање и одвожење отпада у општини Жабаљ поверава се Јавном предузећу.
Члан 9.
Отпад се сакупља у посуде за сакупљање отпада.
Посуде за сакупљање отпада су типске и њихов изглед одређује Јавно предузеће.
Посуде за сакупљање отпада су корпе, контејнери, канте и вреће за сакупљање отпада ( у даљем
тексту: посуда).
Број, врсту и тип посуда одређује Јавно предузеће у складу са структуром и врстом отпада.
Забрањено је вадити и расипати отпад из посуде.
Члан 10.
Посуде за новоизграђене зграде колективног становања типа контејнера поставља инвеститор
зграде у складу са пројектно техничком документацијом, у ограђеном простору.
Посуде за породичне стамбене зграде и за пословни простор набавља власник односно корисник
стамбене зграде односно пословног објекта или простора.
Посуде наведене у ставу 1. и 2. овог члана прибављају се путем потписивања уговора са Јавним
предузећем.
Члан 11.
Отпад се сакупља и одвози на депоније посебним возилом предвиђеним за ту намену.
Отпад се одвози најмање два пута месечно из индивидуалних стамбених зграда, зграда
колективног становања и пословног простора, према распореду, на начин и у терминима које одреди
Јавно предузеће, из свих улица и насељених места. Изузетно, корисник услуге може изнети отпад и
сопственим возилом, али се за то плаћа посебна накнада.
Члан 12.
Остала питања везана за сакупљање и одвожење отопада, као што су питања везана за одржавање и
замену посуда за сакупљање отпада, врсту отпада који се може одлагати у посуде и остала питања
уредиће јавно предузеће коме је поверена делатност сакупљања и одвожења отпада својим Правилником.
Члан 13.
Корисник услуге је дужан да:
1. сакупља и одлаже отпад у посуде прописане овом одлуком, на начин и по процедури прописаној
овом одлуком у правилником јавног предузећа коме је поверено вршење ове делатности;
2. у дане одређене за одвожење отпада посуде изнесе до места за одвожење и по пражњењу врати
посуду назад;
3. обезбеди да простор на коме се налазе посуде буде приступачан, чист и у зимском периоду очисти
снег и лед како би омогућио несметан приступ до посуде;
4. плаћа Јавном предузећу цену за извршену услугу, од дана када Јавно предузеће започне пружање
услуге.
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Члан 14.
Јавно предузеће је дужно да отпад сакупља и одвози организовано на територији целе општине у
складу са Програмом и Правилником.
Члан 15.
Јавно предузеће дужно је да:
1.
2.
3.
4.
5.

одвози и депонује отпад у складу са одредбама ове одлуке и правилником;
при одвожењу отпада не расипа исти;
не оштећује посуде, просторије и површине на којима се оне налазе;
расути отпад одмах покупи и уклони;
очисти простор око посуда приликом сакупљања и одвожења.

Члан 16.
Кабасти отпад Јавно предузеће одвози према Програму и Правилнику, а најмање два пута годишње, о
чему се корисници услуга обавештавају на подобан начин.
Остали комунални отпад Јавно предузеће одвози посебно опремљеним возилом, а по позиву и о
трошку корисника услуга.
Баштенски отпад Јавно предузеће одвози сезонски према Програму и Правилнику о чему се корисници
услуга обавештавају на подобан начин.
Члан 17.
Отпад из члана 8. ове одлуке корисници услуга могу одвозити са одговарајућим транспортним возилима
на депонију.
Члан 18.
Забрањено је палити отпад на јавним површинама.
III СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА
Члан 19.
На територији општине врши се сепарација отпада у складу са Програмом.
Програм из става 1. овог члана доноси Јавно предузеће у складу са локалним планом управљања
отпадом.
Корисници услуга су дужни вршити сепарацију отпада приликом сакупљања и одлагања смећа у
посуде.
Члан 20.
Под сепарацијом отпада подразумева се сакупљање и одвајање отпада по врсти и одлагање у посебне
посуде.
Сепарација отпада се врши као примарна и секундарна.
Под примарном сепарацијом отпада подразумева се одвајање отпада непосредно на месту његовог
настајања, односно сакупљања.
Примарну сепарацију врше корисници услуга.
Под секундарном сепарацијом отпада подразумева се одвајање отпада по врстама на депонијама.
Секундарну сепарацију врши Јавно предузеће.
Члан 21.
Програмом и Правилником Јавног предузећа се утврђују локације за постављање посуда за одређене
врсте отпада, одређују врсте, број и тип посуда, организовање и динамика прикупљања, одвоз и његово
депоновање, едукација корисника услуга и друге радње у процесу сепарације отпада.
IV ДЕПОНИЈА ОТПАДА
Члан 22.
Депонија у смислу ове одлуке је санитарно технички уређен простор за контролисано одлагање отпада.
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Отпад се одлаже на постојеће депоније одређене Урбанистичким плановима општине Жабаљ, до
почетка рада регионалне депоније.
Послови старања по реду на депонији и послови одржавања чистоће на депонији поверавају се
јавном предузећу, а које је дужно донети Правилник о раду депоније.
На Правилник о раду депоније сагласност даје Општинско веће, а објављује се у "Службеном листу
Општине Жабаљ".
Члан 23.
Одлагање отпада на депонију врши Јавно предузеће коме је поверена делатност сакупљања и
одвожења отпада, у складу са правилником управљача депоније.
Изузетно, одлагање отпада на депонију може да врши и корисник услуга, уз накнаду, у зависности од
количине отпада.
Накнада из става 2. овог члана се наплаћује према ценовнику који доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа задуженог за сакупљање и одлагање отпада, а сагласност даје Општинско веће.
Корисник услуга је дужан да отпад допреми на депонију у радно време депоније и да отпад одлаже
на место које одреди запослени Јавног предузећа, у складу са Правилником о раду депонија.
Члан 24.
На улазу у депонију се поставља табла са подацима о Јавном предузећу које одлаже отпад на
депонију, радно време, забрањене врсте отпада и друге значајне информације за коришћење депоније.
О реду на депонији стара се Јавно предузеће.
Члан 25.
У циљу заштите и одржавања депоније забрањен је улаз у депонију неовлашћеним лицима, одлагање
отпада који не представља комунални отпад у смислу ове одлуке, одлагање отпада изван депоније и ван
радног времена које утврђује Јавно предузеће, вађење, раскопавање и одношење смећа са депоније.
Запослени у Јаваном предузећу коме су поверени послови старања о реду на депонији, у складу са
одредбама правилника о раду депоније, дужан је да уколико се уоче радње из става 1. овог члана сачини
записник и достави га комуналном инспектору. Записник ће садржати извештај о прекршиоцима и уоченим
радњама кршења реда на депонији, као и приложене фотографије уколико исте постоје, на основу чега ће
инспектор поднети захтев за покретање прекршајног поступка код надлежног органа.
V ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 26.
Под одржавањем чистоће на јавним површинама подразумева се чишћење и прање улица, тргова,
паркиралишта и других јавних површина из члана 5. тачке 1.,3.,4.,5.,6.,8. 9. и 10. ове одлуке , уклањање
отпада из посуда на јавним површинама ичишћење и уклањање снега и леда са јавних површина.
Члан 27.
Одржавање чистоће на јавним површинама врши Јавно предузеће, на основу Програма.
Члан 28.
Посуде за сакупљање отпада на јавним површинама поставља Јавно предузеће у складу са Програмом
и Правилником.
Члан 29.
О одржавању чистоће на јавним површинама које нису обухваћене Програмом старају се власници
односно корисници стамбених зграда, пословних објеката и простора, неизграђеног грађевинског
земљишта, и дужни су да :
1. редовно чисте тротоаре и одржавају јавну површину испред објекта до коловоза;
2. редовно чисте и одржавају канале испред објеката;
3. у зимском периоду очисте снег и лед са тротоара и остале јавне површине испред објекта.
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Члан 30.
На јавним површинама забрањено је:
1. бацање отпадака ван посуда и стварање нечистоће на други начин;
2. бацање отпадака у шахтове и сливнике за отпадне и површинске воде;
3. смештај или продаја робе, амбалаже, грађевинског и другог материјала, без одобрења надлежног
органа;
4. оштећење тротоара, ивичњака, одводних канала, ограда и других објеката;
5. вршити истовар и утовар грађевинског и другог материјала без заштите коловоза и тротоара;
6. изливање отпадних вода и других нечистоћа на улице и неовлашћено спречавање одвођења воде са
истих;
7. извођење занатских радова осим поправке, подешавања или замене спољашњих и унутрашњих гума;
8. напасање стоке;
9. спаљивање отпада, као и наношење блата и прање возила;
10. бацање и остављање угинулих животиња на локацијама које за то нису одређене;
11. паркирање возила, остављање хаварисаних возила, остављање пољопривредних машина и алатки на
локацијама које за то нису одређене,
12. бацање отпада на јавну површину-прављење дивље депоније,
13. поступање супротно одредбама Правилника о раду депоније по налогу радника на
депонији,
14. затрпавање канала за одвод атмосферских вода.
Члан 31.
На јавној површини се може привремено држати одређена количина грађевинског материјала под
следећим условима:
- да власник објекта буде и власник грађевинског материјала,
- да количина ускладиштеног грађевинског материјала неугрожава комуналну инфраструктуру,
- да власник грађевинског материјала прибави одобрење Општинске управе Жабаљ за депоновање
грађевинског материјала на јавној површини.
Приликом извођења било којих радова на јавним површинама инвеститзори радова су дужни да
материјал и отпад по обављеном послу уклоне, а јавне површине очисте и доведу у првобитно стање.
Члан 32.
Ради одржавања и заштите чистоће на јавним површинама инвеститор или власник објекта дужни
су да:
1.
2.
3.
4.
5.

чисте јавне површине испред градилишта;
грађевински или други материјал обезбеде од растурања и рушења на јавним површинама;
очисте возила пре њиховог изласка са градилишта;
одржавају функционалност сливника, отворених и одводних канала за атмосферске воде;
јавну површину доведу у првобитно стање уколико је оштете при извођењу радова.

Члан 33.
Инвеститор грађевинских радова је дужан да изводи радове на начин којим се обезбеђује минимално
прљање јавне површине.
Члан 34.
Превоз лаког и растреситог материјала, огрева и грађевинског и сваког другог материјала или
течних материја мора да се обавља тако да се спречи расипање.
Када се утовар или истовар материјала из става 1. овог члана обавља на јавној површини, она мора
бити очишћена и по потреби опрана одмах након завршетка утовара или истовара.
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VI УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА
Члан 35.
Јавном предузећу је поверена делатност уклањање снега и леда са јавних површина у складу са
годишњим програмом пословања.
Уклањање снега и леда са површина које нису обухваћене годишњим програмом пословања старају
се власници односно корисници објекта.
О уклањању снега и леда са јавних површина које служе за прилаз објектима, старају се власници
или корисници наведених површина и објеката.
Члан 36.
О чишћењу снега и леда са тротоара испред објеката индивидуалних стамбених зграда, колективних
стамбених зграда и пословних просторија о посипању тротоара у случају поледице старају се власници и
закупци станова, власници и закупци породичних стамбених зграда и власници односно закупци пословних
просторија.
Члан 37.
Власници или корисници стамбених или пословних објеката дужни су да се старају о уклањању снега и
леда са кровова зграда, ако снег или лед представљају опасност за пролазнике или саму зграду.
Уколико није могуће извршити обавезу из претходног става власници или корисници објекта су дужни
да благовремено поставе одговарајуће знаке упозорења о опасности која прети од обрушавања снега и леда
са крова.
VII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА
Члан 38.
Средства за одржавање чистоће обезбеђују се из цена комуналних услуга, буџета Општине и
других извора финансирања у складу са законом.
Цене комуналних услуга из става 1. овог члана утврђује Надзорни одбор јавног предузећа, а на
одлуку о ценама комуналних услуга сагласност даје Општинско веће.
Корисници услуга плаћају утврђену цену за обављену комуналну услугу.
Члан 39.
Структура цене за сакупљање, одвожење и депоновање отпада у општини Жабаљ утврђује се према
броју и врсти посуда и другим критеријумима, а у складу са Правилником јавног предузећа.
Члан 40.
Власник односно корисник стамбеног односно пословног објекта дужан је пријавити писменим
путем сваку промену власника објекта Јавном предузећу , најкасније у року од 15 дана од дана настале
промене.
Обавеза плаћања накнаде терети корисника услуге организованог изношења смећа и у случају
одбијања коришћења услуге или онемогућавања вршења услуге кривицом корисника услуге.
Јавно предузеће ће донети правилник којим ће одредити критеријуме за ослобађања од обавезе
плаћања накнаде за изношење отпада.
VIII НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
Члан 41.
Јавно предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да реализацијом Програма
трајно и несметано пружа комуналне услуге.
Јавно предузеће је дужно да на основу писменог налога Општинске управе врши и ванредне
послове у вези са обављањем комуналне делатности уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
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Члан 42.
Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође
до поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, Јавно предузеће је дужно без одлагања
предузети мере ради отклањања узрока поремећаја односно прекида или на други начин обезбедити
задовољавање потреба корисника услуга.
Мере које је Јавно предузеће дужно да предузме у случајевима из става 1. овог члана су:
1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло
до прекида у пружању комуналне услуге, као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању одржавања
чистоће;
2. хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање одржавања чистоће, као и заштита
комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или хаварија;
3. предузима и друге мере које наложи Општинска управе или Председник општине.
Члан 43.
Јавно предузеће је дужно да у случају прекида у обављању послова одржавања чистоће насталог у
случају непредвиђених околности ( хаварија, елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и када
услед више силе дође до смањеног обима у пружању комуналне услуге, о томе без одлагања обавести
Општинску управу или Председника општине.
Када Општинска управа или Председник општине прими обавештење о прекиду, односно
смањеном обиму у пружању услуге одржавања чистоће, дужно је да без одлагања:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуге оним корисницима код којих би услед прекида у
пружању услуге настала велика односно ненадокнадива штета;
2. нареди мере у циљу заштите комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине;
3. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере ради обезбеђивања пружања
услуге;
4. ангажује другог пружаоца услуге до отклањања поремећаја;
5. утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односно поремећај настао из других разлога у
пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 44.
У случају прекида послова одржавања чистоће услед штрајка, Јавно предузеће је обавезно да
обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом, односно актом оснивача.
IX ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Комунални инспектор овлашћен је да корисницима јавних површина наложи решењем да
недостатке у погледу одржавања чистоће и реда на јавним површинама отклоне у примереном року.
Члан 46.
Комунални инспектор у одређеним случајевима може решењем наложћити Јавном предузећу
уклањање отпада са јавних површина које нису обухваћене годишњим програмоми то:
- Угроженост комуналне инфраструктуре,
- угроженост безбедности грађана и објеката
- у случају ванредних и вфременских прилика и услова,
- у случају више силе,
- у сдлучају потребе спречавања ширења заразе.
Комунални инспектор ће наложити јавном предузећу извршење радњи којима се спречавају
настанак или отклањају последице већ насталих горе поменутих штетних догађаја.
За извршење ових радњи у буџету Општине Жабаљ ће се предвидети посебна средства.
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Члан 47.
Уколико комунални инспектор утврди да власници односно корисници стасмбених зграда,
пословних објеката и простора, неизграђеног грађевинског земљишта не извршавају обавезе предвиђене
чланом 33. ове Одлуке, примениће се одредбе Закона о општем управном поступку којима се уређује
поступак принудног извршења решења органа управе.
X НАДЗОР
Члан 48.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши комунални инспектор.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно предузеће ако:
1. не одвози отпад из свих улица и насеља (члан 11 став 2.);
2. не одвози отпад најмање два пута месечно из индивидуалних стамбених зграда, зграда колективног
становања и пословног простора, (члан 11.став 2.);
3. не поступа у складу са чланом 15. ове одлуке;
4. не поступи по решењу комуналног инспектора (члан 46.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Јавном предузећу новчаном казном од
20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице или предузетник новчаном казном од
100.000,00 динара.
Члан 50.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се правно лице ако:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

не одлаже отпад у типске посуде (члан 9.);
не изнесе посуде за отпад на за то предвиђено место и не одржава чистоћу на овом месту (члан 13.);
поступа противно забрани из члана 18. ове одлуке;
не изврши чишћење снега и леда са тротоара (члан 36.);
не уклони снег и лед са крова објекта (члан 37.);
одвози и одлаже отпад на депонију супротно одредбама члана 23. ове одлуке;
поступа противно одредбама и забранама из члана 25.ове одлуке;
поступа противно одредбама из члана 29. ове одлуке;
поступа противно одредбама и забранама из члана 30. ове одлуке;
приликом извођења радова на јавној површине не уклони материјал и отпатке са јавне површине
(члан 31.);
неисходује одобрење за држање грађевинског материјала на јавној површини (члан 31)
инвеститор или власник објекта грађевинских радова поступа супротно одредбама члана 32. ове
одлуке;
приликом превоза утовара и истовара огрева и другог материјала, просипа материјал по јавној
површини (члан 34.);
не поступи по решењу (члан 45.).
омета комунакниог инспектора и комуналног редара у вршењу надзора

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара.
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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 15.000,00 динара (за тачке 6,7,9,12,13,14).
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Јавно предузеће коме су поверени послови везани за одржавање чистоће, као и Јавно предузеће коме
су поверени послови за одржавање чистоће на депонији дужна су да у року од 30 дана од доношења ове
одлуке донесу правилнике којима ће уредити процедуру везану за сакупљање и одвожење отпада, као и
процедуру везану за одржавање реда на депонији.
Члан 52.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одржавању чистоће („Службени лист
Општине Жабаљ“ број 3/11, 18/13, и 24/14)
Члан 53.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Жабаљ".

На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о пијацама и вашарима.
Пречишћени текст Одлуке о пијацама и вашарима садржи:
1. Одлуку о пијацама и вашарима („Службени лист Општине Жабаљ“ број 15/2015) и
2. релевантне одредбе Одлуке о изменама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 11/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта

Број: 352-72/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.
ОДЛУКА
О ПИЈАЦАМА И ВАШАРИМА
- пречишћен текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се пијачни простори и вашаришта на територији општине Жабаљ, уређује се
пружање пијачних услуга и управљање пијацама, постављање и уклањање пијачних објеката, коришћење
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пијачних простора, промет на пијацама, као и услови и начин задовољавања потреба корисника пијачних
услуга на територији општине Жабаљ.
Члан 2.
Пијаце и вашари, у смислу ове Одлуке, су простори уређени за обављање јавног промета пољопривредних
производа, прехрамбене и мешовите робе, у насељима општине Жабаљ, под условима одређеним овом
Одлуком.
Члан 3.
Локације пијачних и вашарских простора одређују се oдговарајућим планским актом.
Члан 4.
Пијаце се одржавају у свим насељеним местима општине Жабаљ на одређеним локацијама према
утврђеном распореду.
Пијаце у насељеним местима општине Жабаљ могу одржавати сваким даном у току седмице.
Време одржавања пијаца у насељеним местима утврђује Јавно предузеће општине Жабаљ решењем.
Уколико се на пијацама продаја робе врши у оквиру монтажних објеката типа киоск, за исте објекте
примењује се радно време пијаце у складу са важећом општинском Одлуком о радном времену.
Члан 5.
Вашари се одржавају у свим насељеним местима општине Жабаљ на одређеним локацијама према
утврђеном распореду.
Време одржавања вашара је:
у Чуругу - прва недеља текућег месеца у времену од 5 часова до 14 часова,
у Жабљу - трећа недеља текућег месеца у времену од 5 часова до 14 часова,
у Ђурђеву - прва недеља текућег месеца, у времену од 5 часова до 14 часова,
у Госпођинцима има друга недеља текућег месеца, у времену од 5 часова до 14 часова.
Вашари се одржавају током читаве године, у зависности од временских могућности.
Могуће је одржавање и ванредних вашара ван утврђеног распореда у овој одлуци. Јавно предузеће je
дужнo да истакне на јавним местима обавештење о времену и месту одржавања вашара, 7 дана пре дана
његовог одржавања.
II ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
Члан 6.
Пружање услуга и управљање пијацама и вашарима обавља се у циљу обезбеђења квалитетног и уредног
задовољавања потреба корисника пијачних услуга на пијацама на територији општине Жабаљ и представља
комуналну делатност од општег интереса.
Пружање услуга у смислу ове Одлуке поверава се Јавним предузећима на територији општине Жабаљ (у
даљем тексту: Давалац услуга).
Давалац услуга је дужан услуге обављати у складу са Законом о комуналним делатностима и овом
Одлуком.
Члан 7.
Давалац услуга дужан је да се у циљу обезбеђења продајног простора за нормално снабдевање купаца
пољопривредно-прехрамбеним производима стара о планској изградњи и програму развоја и уређења пијаца,
о проширењу пијачне мреже, савременом, уредном и квалитетном пружању пијачних услуга кoрисницима
пијачног простора, који продају пољопривредно-прехрамбене и друге производе.
Члан 8.
Корисници услуга пијаца и вашара дужни су поседовати одобрења (дозволе за рад, уверења о поседовању
пољопривредног земљишта и сл.) потребна за обављање делатности продаје одређених врста робе.
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Члан 9.
Корисници услуга пијаца и вашара дужни су на своју тезгу истаћи натпис, који садржи назив и седиште
радње и име власника радње, односно име и седиште произвођача.
Члан 10.
Давалац услуге је дужан да одреди начин коришћења простора пијаца у смислу организације
прегруписавања пијачних места у погледу продаје исте или сличне врсте робе, те у ту сврху изврши
обележавање одређених делова таблама са натписима о коришћењу пијачних тезги и места у сврху продаје
одређених врста робе (нпр. продаја воћа и поврћа, продаја млечних производа, продаја мешовите робе).
Члан 11.
Давалац услуга прописује пијачни ред којим се ближе одређују услови и начин пружања пијачних услуга,
на који сагласност даје Општинско веће.
Давалац услуга дужан је да на улазима у пијачне просторе истакне пијачни ред и ценовник пијачних
услуга.
Пијачни ред спроводи се од стране овлашћених радника даваоца услуга.
Давалац и корисник пијачних услуга дужни су да се придржавају пијачног реда.
Члан 12.
Корисници услуге су дужни да се придржавају пијачног и вашарског реда.
Корисницима пијаце и вашара забрањено је:
1. да бацају отпатке ван посуда за скупљање смећа,
2. да нарушавају ред и чистоћу,
3. да за време одржавања пијаце и вашара улазе у пијачни и вашарски простор превозним средствима и
паркирају возила на истом простору,
4. да држе робу и амбалажу на прилазним и другим местима која нису за то намењена,
5. да продају робу ван одређеног пијачног и вашарског простора,
6. додиривање намирница, које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању,
7. задржавање и боравак на пијацама и вашарима после истека радног времена,
8. вршење сваке друге радње којом се нарушава ред и чистоћа на пијацама и вашарима,
9. постављање ствари и других предмета без закљученог уговора.
Вршилац комуналне делатности дужан је да о кршењу пијачног и вашарског реда обавести
комуналну инспекцију која ће поступити у складу са својим овлашћењима.
Члан 13.
Корисник услуга у смислу ове Одлуке је правно и физичко лице које користи пијачни простор и објекте
ради излагања своје робе за продају (у даљем тексту: продавац).
Корисником пијачних услуга у смислу ове Одлуке сматра се и физичко лице које се снабдева изложеном
робом на пијаци (у даљем тексту: купац).
III ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ
ПИЈАЧНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 14.
Постављање тезги и других пијачних објеката (у даљем тексту: пијачни објекти), осим киоска, врши се
према распореду који одреди давалац услуга.
Распоредом пијачних објеката морају се обезбедити одвојен простор за продају пољопривреднопрехрамбених производа, за продају украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота
за паковање намирница и простор за продају производа занатства, домаће радиности и осталих производа.
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Члан 15.
Давалац услуга дужан је да пијачне објекте постави и распореди на начин којим се обезбеђује
функционалност и естетски изглед пијаце и омогућује купцима несметана куповина пољопривреднопрехрамбених и других производа.
Члан 16.
Пијачни објекти морају испуњавати хигијенско-техничке и друге прописане услове за објекте, у којима се
продају пољопривредно-прехрамбени производи и не смеју бити дотрајали и оштећени.
Давалац услуге и корисник услуге су надлежним инспекцијским службама дужни поднети захтев за
издавање решења да постављени пијачни објекти испуњавају хигијенско - техничке и друге услове.
Давалац услуга дужан је да одржава изграђене објекте на пијацама.
У случају дотрајалости и тежих оштећења пијачних објеката надлежна инспекција наложиће отклањање
недостатака у примереном року.
Уколико су недостаци на пијачним објектима такве природе да се не могу отклонити, надлежна
инспекција наредиће уклањање објекта на терет власника.
IV КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА
Члан 17.
Обим и намена коришћења пијачних објеката усклађује се са потребама организованог снабдевања
насељених места општине Жабаљ, пољопривредно прехрамбеним и другим производима.
Члан 18.
Пијачне објекте могу користити предузетници, произвођачи пољопривредно – прехрамбених производа,
произвођачи предмета домаће радиности и друга лица, која се баве производњом или прометом производа.
Предузећа или друга правна лица не могу вршити продају робе на пијачним тезгама, већ само у оквиру
монтажних објеката типа киоск легално постављених на пијачном простору.
Члан 19.
За коришћење пијачног и вашарског простора и објекта, продавац плаћа накнаду по ценовнику који утврди
давалац услуга.
Ценовник садржи висину накнаде за коришћење пијачног простора одређену у зависности од врсте,
вредности, количине робе, као и од простора који та роба заузима.
Ценовник се израђује на дневном и годишњем нивоу.
Висину накнаде из става 1. овог члана одређује Јавно предузеће ценовником.
На ценовник сагласност даје Општинско веће.
Ценовник мора бити истакнут на огласној табли на пијацама и вашарима.
Продавац који одбије да плати накнаду за коришћење пијачног и вашарског простора, дужан је да на
захтев овлашћеног лица уклони своју робу са пијаце.
Овлашћени радник пијаце и вашара дужан је да о кршењу пијачног и вашарског реда обавести
комуналну инспекцију која ће поступити у складу са својим овлашћењима.
Члан 20.
Продавац који користи пијачни објекат не може тај објекат уступити или дати у подзакуп другом лицу.
V ПРОМЕТ НА ПИЈАЦИ
Члан 21.
На пијацама се могу продавати: воће, поврће, прерађевине воћа и поврћа, печурке, млеко, млечни
производи, месо и прерађевине од меса, живина, заклана живина, јаја, хлеб и пециво, производи од теста и
друге животне намирнице неопходне за снабдевање грађана.
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На пијацама, на којима је за то одређен посебан простор могу се продавати: цвеће, семенски материјал,
украсне јелке, воћне саднице, омоти за паковање намирница, дневна и периодична штампа, производи
занатства, домаће радиности, индустријско-непрехрамбени производи, као и старе ствари.
Члан 22.
Хлеб и пециво, заклана живина, месо и месне прерађевине, млеко и млечни производи, тестенине, коре за
питу и гибаницу, могу се продавати само на просторима и у објектима намењеним за продају ових
производа, а према важећим ветеринарско санитарно хигијенским прописима.
Индустријско-непрехрамбени производи могу се продавати на просторима и у објектима намењеним за
продају ових производа, а према важећим прописима за обављање промета робе ван пословних просторија.
Члан 23.
Правно лице, које се бави производњом и прометом пољопривредно-прехрамбених и других производа на
пијацама, може продавати производе из члана 21. ове Одлуке само преко лица у радном или уговорном
односу код тог правног лица.
Члан 24.
На пијацама је забрањено продаја производа на велико.
Члан 25.
Стока се може продавати само на вашару у делу сточне берзе под условима одређеним одговарајућим
прописима.
На на вашару у делу сточне берзе не могу се продавати месо и месне прерађевине.
Промет на сточним пијацама и вашарима врши се под условима утврђеним овом Одлуком.
Члан 26.
Забрањено је излагање и продаја пољопривредно прехрамбених и других производа на улицама,
трговима и другим јавним местима на територији општине Жабаљ, уколико то није дозвољено другим
прописима.
VI ХИГИЈЕНСКО ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ПРОДАЈЕ НА ПИЈАЦАМА
Члан 27.
Продаја животних намирница и других производа може се вршити само уз примену важећих
ветеринарско-санитарних хигијенских прописа.
Члан 28.
Продаја животних намирница може се вршити само на тезгама, изузев бостана, папирике, купуса,
кромпира, мркве и зелени, расаде поврћа и садница воћа који се могу продавати са подметача уздигнутог
најмање 30 цм од пијачног платоа.
Члан 29.
Пијачни простор мора бити уређен и поплочан чврстим материјалом, који се лако пере и чисти.
Продавац је дужан да по завршеној продаји очисти пијачни простор који је користио, и отпатке смести у
посуде за смеће на пијачном простору.
Члан 30.
Дужности давалаца пијачне услуге, су:
1. да у циљу организације простора изврше обележавање пијачних места у погледу продаје одређене
врсте робе,
2. да на улазима у пијачне просторе поставе натпис о пијачном реду и истакну ценовник пијачних
услуга,
3. да обезбеде прописане хигијенске и друге услове одржавања пијаца путем сталног присуства и
контроле радника на пијаци за цело време њеног одржавања од 5 часова до завршетка,
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4. да обезбеде одржавање санитарног чвора на пијачном простору,
5. да одржавају сталну хигијену на пијачном простору тј. да после завршетка пијаце почисте простор,
најкасније у року од 5 сати од завршетка пијаце,
6. да једном месечно изврше детаљно прање и дезинфекцију пијачног простора, а по потреби и
чишћење,
7. да, у складу са потребом пијачног простора, поставе довољан број корпи и контејнера за смеће, а
сакупљено смеће износе редовно, најмање једном недељно.
Даваоци пијачне услуге дужни су да редовно одржавају у чистом стању санитарне објекте и да, по
завршетку радног времена пијаце, обезбеде да се дезинфикују санитарни уређаји, као и судови за смеће и
простор за држање судова.
Члан 31.
Простори на пијацама на самим улазима могу се користити искључиво за пешачки саобраћај и на истом је
забрањено излагање и продаја било које врсте робе, као и депоновање амбалаже и другог материјала.
VII НАДЗОР И УПРАВНЕ МЕРЕ
Члан 32.
Надзор над законитошћу рада даваоца услуге врши Орган управе надлежан за комуналне послове, у
складу са одредбама ове одлуке.
Надлежни органи тржишна, ветеринарска, санитарна и пољопривредна инспекција врше инспекцијски
надзор у складу са својим прописима.
Ако надлежна инспекција приликом надзора утврди да се одредбе ове Одлуке не примењују правилно или
да се уопште не примењује, наредиће решењем отклањање утврђених недостатака и неправилности у
одређеном року, које су обвезници дужни да извршавају.
Члан 33.
Кад је то потребно ради извршавања послова из надлежности вршиоца комуналне делатности, наплате
накнаде за извршену комуналну услугу након истека рока утврђеног за плаћање или покретања поступка
пред надлежним прекршајним, судским или управним органима због неизвршења законом утврђених
обавеза од стране корисника услуга, на образложени захтев вршиоца комуналне делатности, полиција ће
доставити личне податке за грађане, податке за возила и друге податке из евиденција које води у складу са
законом.
Вршилац комуналне делатности дужан је да формира евиденције података о личности корисника услуге,
прибављене на начин из става 1. овог члана или на основу писане сагласности корисника садржане у
појединачном уговору, у складу са Законом о заштити података о личности.
Вршилац комуналне делатности у обављању послова сарађује са полицијом, комуналном полицијом и
комуналном инспекцијом у складу са законом. Сарадња обухвата нарочито: међусобно обавештавање,
размену информација, размену података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и
активности од значаја за обављање комуналне делатности.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице,
као давалац услуга, ако:
1. поступи противно одредби члана 4. ове Одлуке
2. поступи противно одредби члана 5. ове Одлуке
3. поступи противно одредби члана 6. став 5. ове Одлуке
4. поступи противно одредби члана 7. ове Одлуке
5. поступи противно одредби члана 10. ове Одлуке
6. поступи противно одредби члана 11. ове Одлуке
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7. поступи противно одредби члана 16. став 2. ове Одлуке
8. не изврши решењем наложене мере (члан 32. став 3. ове Одлуке)
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице
даваоца услуга.
Члан 35.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице, као
корисник услуга, ако:
1. поступи противно одредби члана 8. ове Одлуке
2. поступи противно одредби члана 9. ове Одлуке
3. поступи противно одредби члана 12. ове Одлуке
4. поступи противно одредби члана 19. став 1. ове Одлуке
5. поступи противно одредби члана 20. ове Одлуке
6. поступи противно одредби члана 22. ове Одлуке
7. поступи противно одредби члана 23. ове Одлуке
8. поступи противно одредби члана 24. ове Одлуке
9. поступи противно одредби члана 25. став 2. ове Одлуке
10. поступи противно одредби члана 26. ове Одлуке
11. поступи противно одредби члана 28. ове Одлуке
12. поступи противно одредби члана 29. став 2. ове Одлуке
13. поступи противно одредби члана 31. ове Одлуке и
14. не изврши решењем наложене мере (члан 32. став 3. ове Одлуке).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у
предузећу или другом правном лицу, корисник услуга, и физичко лице као корисник услуга новчаном
казном у износу од 15.000,00 динара.
Новчаном казном од 50.000,00 казниће се предузетник за прекршаје из става 1. овог члана.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Давалац услуга је дужан да у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке
донесе Пијачни ред.
Члан 37.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пијацама и вашарима ("Службени лист
општине Жабаљ" број 1/1998, 5/2002, 8/2002 и 6/2003).
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.

На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о постављању привремених објеката на јавним
површинама.
Пречишћени текст Одлуке о постављању привремених објеката на јавним површинама садржи:
1. Одлуку о постављању привремених објеката на јавним површинама ( „Службени лист Општине
Жабаљ“ бр. 5/2005),
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке постављању привремених објеката на јавним површинама (
„Службени лист Општине Жабаљ“ бр. 9/2006),
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3. Одлуку о изменама Одлуке постављању привремених објеката на јавним површинама ( „Службени
лист Општине Жабаљ“ бр. 46/2016) и
4. релевантне одредбе Одлуке о изменама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 11/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 352-73/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.

ОДЛУКA
О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
- пречишћен текст I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се који се привремени монтажни и други објекти, уређаји и предмети могу
постављати на јавним површинама, уређују се услови за њихово постављање, поступак добијања одобрења
за постављање и друга питања од значаја за постављање привремених објеката, уређаја и предмета на
јавним површинама.
Члан 2.
Монтажни и други објекти и уређаји који се могу постављати на јавним површинама, у смислу ове одлуке,
су:
1. киоск и барака,
2. летња башта,
3. телефонска говорница,
4. објекат за извођење забавних игара и шатор,
5. расхладни уређај,
6. апарат за кокице и друге печењарске производе и печењаре,
7. пулт за излагање одређених производа,
8. други објекти и уређаји.
Предмети који се могу постављати на јавним површинама су: грађевински материјал, огрев, друга роба
намењена продаји и слично.
Поред монтажних и других објеката, уређаја и предмета, на јавним површинама могу се постављати клупе,
поштански сандучићи и слично.
Члан 3.
Јавне површине, у смислу ове одлуке, су:
1. изграђено грађевинско земљиште које је у општој употреби, и то:
- тротоари и тргови,
- аутобуска и такси стајалишта и паркиралишта,
- површине на и око аутобуских стајалишта, бензинских станица и око
железничких станица,
- паркови, улични травњаци и јавне зелене површине између и око зграда,
- пијаце, гробља, заједничка дворишта у зградама колективног становања и
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- друге изграђене површине намењене за јавно коришћење.
2. неизграђено грађевинско земљиште које је одговарајућим планским актом предвиђено за објекте чија је
изградња од општег интереса или за објекте намењене за јавно коришћење.
II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА
Члан 4.
За постављање монтажних објеката и уређаја на јавним површинама морају бити испуњени општи и посебни
урбанистичко-технички и други услови.
1. ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 5.
Општи услови за постављање монтажних објеката и уређаја на јавним површинама су:
- на раскрсницама се мора обезбедити безбедност саобраћаја,
- коришћењем монтажних објеката и уређаја мора се обезбедити безбедност људи и
- околине,
- монтажни објекти и уређаји својим положајем, величином или обликом не могу
- ометати прилаз и коришћење сталних објеката у својој близини,
- монтажни објекти и уређаји не могу се постављати на подземну и надземну
- комуналну инфраструктуру,
- мора се обезбедити стабилност и сигурност монтажног објекта и уређаја,
- коришћењем монтажних објеката и уређаја не може се нарушавати комунални ред,
- постављањем монтажних објеката и уређаја не могу се нарушавати амбијенталне,
- споменичке и културне вредености објеката или околине.
2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Члан 6.
Поред општих услова, за постављање сваког монтажног објекта и уређаја морају бити испуњени и посебни
услови утврђени овом одлуком.
2.1. Киоск и барака
Члан 7.
Киоск је монтажно-демонтажни објекат површине до 8,00m² изграђен од материјала који је постојан на
атмосферске утицаје, лак за одржавање и који испуњава санитарно-техничке услове.
Барака је монтажно-демонтажни објекат изграђен од дрвета, бетонских монтажних елемената и другог
грађевинског матаријала којим се обезбеђује стабилност и сигурност објекта и људи и који има сопствену
електро и водоводну инсталацију и грејање.
У киоску се може обављати искључиво шалтерска продаја производа (штампа, дуван, папирна галантерија,
књиге, школски прибор, иргачке, бижутерија, лутрија и други непрехрамбени производи у оригиналној
амбалажи).
У бараци се могу обављати трговачке, занатско-услужне и друге делатности које не утичу штетно на
животну средину.
Локације за постављање киоска и барака одређује решењем Председник општине, уз претходно прибављено
мишљење месне заједнице.
Решењем се ближе одређују услови за постављање киоска или бараке у погледу положаја, величине, облика,
материјала и делатности.
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2.2. Летња башта
Члан 8.
Летња башта је објекат намењен угоститељској делатности који се поставља на јавну површину испред
пословног објекта или просторије у којој се та делатност обавља.
Изузетно, уз сагласност власника, односно корисника суседних објеката, летња башта може бити и шира од
објекта у коме се обавља угоститељска делатност.
Члан 9.
Летња башта садржи столове, столице, сунцобране и лако покретне монтажно-демонтажне елементе (ограде,
жардињере, звучници и слично).
У летњој башти не може се поставити баштенски роштиљ, ражањ или музички уређај.
Члан 10.
Летња башта може бити постављена на јавној површини без платоа или на платоу.
Плато за летњу башту може бити на истој коти као тротоар или уздигнут највише до 0,30m од тла односно
тротоара.
Плато може бити поплочан бетонским плочама, декоративним бетонским елементима или опеком.
Изузетно, плато може бити на дрвеној конструкцији обложеној даскама.
Члан 11.
Летња башта може бити наткривена под условом да се обезбеди минимална висина од 2,00m од платоа,
односно јавне површине.
Члан 12.
Уколико се летња башта поставља на тротоар мора се обезбедити најмање 2,00m ширине тротоара за
кретање пешака и најмање 3,00m слободне висине.
Летња башта мора бити удаљена од коловоза или паркинг простора најмање 0,50m.
Летња башта мора бити постављена тако да се не омета прилаз објектима и удаљена најмање 0,50m од ивице
колског улаза у објекат.
Члан 13.
Ближе услове за постављање летње баште у погледу положаја, величине и опремљености утврђује надлежна
служба Општинске управе приликом издавања одобрења за постављање летње баште.
Чланови од 14.- 27.
брисани
2.5. Телефонска говорница
Члан 28.
Телефонска говорница се може поставити као самосталан, слободностојећи објекат или као додатак на
сталном или привременом објекту.
Телефонска говорница као самосталан слободностојећи објекат може бити са једним или више телефонских
апарата.
Локације за постављање телефонских говорница одобрава Председник општине, уз претходно прибављено
мишљење власника, односно корисника објекта, ако се телефонска говорница поставља као додатак на
објекту.
Ближе услове за постављање телефонске говорнице утврдиће надлежна служба Општинске управе
одоборењем за постављање телефонске говорнице.
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2.6. Објекти за извођење забавних програма и шатори
Члан 29.
Објекти за извођење забавних програма су: циркус, забавни парк, апарат за забаву и слично.
Шатор је објекат у коме се привремено обављају трговинска и угоститељска делатност, или постављају
апарати за забаву (за време сеоских слава, вашара и других манифестација).
Уколико се објекат за извођење забавних програма или шатор поставља на зелену површину корисник је у
обавези да са месном заједницом закључи уговор о начину обнављања зелене површине.
2.7. Расхладни уређај
Члан 30.
Расхладни уређај служи за држање и продају напитака, сладоледа и кремова.
Расхладни уређаји могу се поставити на јавној површини испред трговинског, угоститељског или другог
пословног објекта.
Изузетно, расхладни уређаји могу се поставити на слободној јавној или зеленој површини у чијој близини
није трговински или угоститељски објекат.
Поред расхладних уређаја морају се поставити корпе за смеће.
Члан 31.
Уколико се расхладни уређаји постављају испред трговинских, угоститељских и других послових објеката
мора се обезбедити несметан пролаз пешака.
Ближе услове за постављање расхладних уређаја утврђује надлежна служба Општинске управе одобрењем за
постављање расхладних уређаја.
2.8. Апарат за кокице и друге печењарске производе и печењара
Члан 32.
Апарат за кокице и друге печењарске производе (кестење, кукуруз) и печењара може се поставити на јавној
површини под условом да заузме највише до 3,00m².
Ближе услове за постављање апарата за кокице и друге печењарске производе и печењару утврђује
надлежна служба Општинске управе одобрењем за постављање апарата за кокице и друге печењарске
производе и печењару.
2.9. Пулт за излагање и продају одређених производа
Члан 33.
Пулт за излагање и продају одређених производа (штампе, књига, других публикација, касета, CD-а,
честитки, украсних предмета, цвећа и других сличних производа) је монтажна конструкција која се поставља
на јавну површину.
Забрањено је постављање пулта испред пословних објеката који се баве продајом производа наведених у
ставу 1. овог члана, осим за власнике, односно закупце наведених објеката.
Локацију, тип, величину и намену пулта утврђује надлежна служба Општинске управе одобрењем за
постављањем пулта.
2.10. Други објекти и уређаји
Члан 34.
Надлежна служба Општинске управе може одобрити постављање и других објеката и уређаја који нису
утврђени овом одлуком под условом да заузимају јавну површину највише до 2,00m².
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III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 35.
За постављање предмета на јавним површинама примењују се општи услови утврђени чланом 5. ове одлуке,
као и посебни услови утврђени за постављање одређених предмета.
Члан 36.
Грађевински материјал може се ставити на јавну површину ради извођења грађевинских радова.
Депоновање грађевинског материјала на јавној површини може се одобрити најдуже до дванаест месеци.
Грађевински материјал мора бити сложен тако да не омета пролаз људи и обављање саобраћаја.
Грађевински материјал мора бити заштићен од растурања.
Извођач радова је у обавези да јавну површину након завршетка грађевинских радова и утрошка
грађевинског материјала доведе у првобитно стање.
Ближе услове за депоновање грађевинског материјала утврдиће надлежна служба Општинске управе
одобрењем за коришћење јавне површине.
Члан 37.
На јавној површини може се излагати, ради продаје, грађевнски материјал, огрев и друга роба која није
кварљива и која не загађује животну средину.
Предмети из става 1. овог члана не могу се постављати у првој зони утврђеној Одлуком о локалним
комалним таксама.
IV ПОСТУПАК ДАВАЊА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 38.
За постављање киоска, барака и киоска у склопу надстрешница на аутобуским стајалиштима спроводи се
поступак јавног надметања за давање у закуп јавне површине за постављање наведених објеката.
Члан 39.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија коју образује и именује Председник општине.
Комисија се именује на мандатни период од четири године.
Актом о образовању и именовању Комисије утврдиће се послови и задаци Комисије.
Комисија има председника, заменика председника и два члана.
Комисија ради и одлучује у пуном саставу.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља надлежна служба Општинске управе.
На основу решења Председника општине којим се утврђује локација за постављање киоска и бараке
Комисија спроводи поступак јавног надметања.
Одлуку о времену одржавања јавног надметања, начину спровођења јавног надметања, начину оглашавања,
почетној цени локације, обавезама учесника конкурса доноси Општинско веће на предлог Комисије.
Члан 40.
После спроведеног поступка јавног надметања Комисија, након 7 дана, доноси одлуку о избору
најповољнијег понуђача.
Одлука о избору најповољнијег понуђача доставља се свим учесницима јавног надметања.
Члан 41.
Учесник јавног надметања има право жалбе на одлуку Комисије.
Жалба се подноси Општинском већу општине Жабаљ у року од 15 дана од дана достављања.
Одлука Општинског већа је коначна.
Члан 42.
Након доношења коначне одлуке о избору најповољнијег понуђача, а најкасније у року од седам дана,
Председник општине закључује уговор о давању локације на коришћење.
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Уговором из става 1. овог члана одређује се локација, површина, намена, висина закупнине и рокови
плаћања, време коришћења локације, услови за раскид уговора, начин решавања спорова, забрана давања
локације у подзакуп и друга питања.
Члан 43.
Уколико најповољнији понуђач у наведеном року не закључи уговор, сматраће се да је одустао од локације и
уговор се закључује са следећим најповољнијим понуђачем.
Члан 44.
За постављање киоска уз надстрешнице за аутобуска стајалишта примењује се исти поступак као за
постављање киоска и барака.
Изузетно, јавне површине за постављање киоска и надстрешница за аутобуска стајалишта могу се дати на
коришћење и путем концесије, у складу са прописима.
Члан 45.
За остале објекте, уређаје и предмете не спроводи се поступак јавног надметања, већ се право на коришћење
јавне површине стиче по основу обављања делатности, односно према редоследу подношења захтева за
добијање одобрења за постављање привремених објеката.
V ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА, УРЕЂАЈА И ПРЕДМЕТА
Члан 46.
Одобрење за постављање објеката, уређаја и предмета на јавним површинама издаје Служба за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе.
Члан 47.
Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање објеката, уређаја и предмета дужан је да уз захтев
приложи:
1. доказ о регистрацији делатности код надлежног органа,
2. технички цртеж, односно скицу са мерама које дефинишу положај, величину,
удаљеност од сталних објеката и већ постављених привремених објеката, облик и
изглед објекта, уређаја или предмета на јавној површини,
3. друге доказе, у зависности од посебних услова утврђених овом одлуком.
Одобрење за постављање објекта, уређаја и предмета ће се издати након утврђивања да је за исти уплаћена
локална комунална такса у складу са одлуком којом се утврђују локалне комуналне таксе.
Члан 48.
Одобрење се издаје најдуже на период до једне године.
Лица која имају уговор о коришћењу јавне површине са ЈП „Развој“ Жабаљ на дужи временски период у
обавези су да најкасније до 31. јануара поднесу захтев за обнову одобрења за текућу годину.
Члан 49.
Одобрење престаје да важи пре истека периода за које је издато, ако ималац одобрења:
1. не постави објекат, уређај и предмет у року утврђеним одобрењем,
2. не постави објекат, уређај и предмет у складу са условима наведеним у одобрењу,
3. не користи наменски објекат или уређај,
4. не плати локалну комуналну таксу у роковима утврђеним општинском одлуком.
Одобрење престаје да важи пре истека периода за које је издато и у случају привођења грађевинског
земљишта намени утврђеној планским актом или се изводе други радови на јавној површини од стране
овлашћеног инвеститора.
Решење о престанку одобрења у случајевима утврђеним овим чланом доноси Служба за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе.
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Члан 50.
Против одобрења, односно решења којим се не одобрава постављање објеката, уређаја и предмета и решења
којим се утврђује да престаје да важи одобрење пре истека времена на које је издато странка има право
жалбе.
Жалба се подноси Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања одобрења, односно решења.
Решење Општинског већа је коначно.
VI ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 51.
Надзор над применом ове одлуке спроводи Општинска управа преко комуналне инспекције.
Уколико комунални инспектор утврди да је објекат, уређај или предмет постављен без одобрења, а по свом
положају, величини и намени испуњава услове утврђене овом одлуком, одредиће рок за прибављање
одобрења од надлежне службе.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да утврђује:
1. да ли је за објекат, уређај или предмет издато одобрење од стране надлежне службе,
2. да ли је објекат, уређај или предмет постављен на јавној површини у складу са издатим одобрењем,
3. да ли објекат, уређај или предмет користи правно или физичко лице коме је издато одобрење,
4. да ли се објекат користи у складу са наменом.
Члан 52.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да предузима следеће мере:
1. да наложи отклањање неправилности уколико објекат, уређај или предмет није постављен у складу
са издатим одобрењем,
1. да наложи обустављање радова на постављању објекта, уређаја или предмета и упути вршиоца радње
да у одређеном року прибави одобрење надлежне службе,
2. да наложи уклањање објекта, уређаја или предмета уколико је постављен супротно општим и
посебним условима утврђеним овом одлуком,
3. да наложи да се објекат, уређај или предмет одмах уклони уколико представља
4. опасност за људе, саобраћај, суседне објекте или је постављен на комунални објектима,
5. да наложи уклањање објекта и уређаја који није у функцији дуже од 60 дана.
6. да наложи прибављање одобрења за објекте, уређаје и предмете који су постављени на јавну
површину без одобрења издатог од надлежне службе
Члан 53.
Комунални инспектор у вршењу надзора доноси решење којим налаже отклањање неправилности или
уклањање објеката, уређаја или предмета.
На решење комуналног инспектора странка има право жалбе.
Жалба се подноси Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања.
Решење Општинског већа је коначно.
У случају да се решењем наложи уклањање објекта, уређаја и предмета који представља опасност за људе,
саобраћај, суседне објекте или је постављен на комуналним објектима, жалба не одлаже извршење решења.
Члан 54.
Принудно извршење решења комуналног инспектора спроводи се по прописима којима се уређује општи
управни поступак.
Општинска управа је дужна да обезбеди смештај и чување уклоњених објеката, уређаја и предмета и да о
року чувања и начину преузимања обавести власника објекта, уређаја и предмета.
Трошкови смештаја и чувања објеката, уређаја и предмета наплаћују се од власника.
У случају да власник не преузме објекат, уређај или предмет у року утврђеним решењем спроводи се
поступак јавне продаје.
Од средстава добијених јавном продајом исплатиће се трошкови смештаја и чувања објеката, уређаја и
предмета.
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VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се правно лице ако:
1. ако објекат, уређај или предмет постави на јавну површину без одобрења надлежне службе,
2. ако објекат, уређај или предмет не постави у складу са издатим одобрењем,
3. ако не уклони објекат, уређај или предмет по истеку периода за који је издато одобрење или по
налогу комуналног инспектора,
4. ако објекат, уређај или предмет не користи за обављање делатности или послова за које је издато
одобрење,
5. ако не поступи по правоснажном решењу комуналног инспектора
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршаје из става 1.
овог члана.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршаје из става 1. овог члана.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Поступци који се воде по захтевима који су поднети пре ступања на снагу ове одлуке, а нису окончани
правоснажним решењем, водиће се по одредбама ове одлуке.
Члан 57.
Брисан.
Члан 58.
Власници, односно корисници других објеката, уређаја и предмета који имају важеће одобрење за
постављање на јавну површину могу користити објекте, уређаје и предмете до истека периода који је
утврђен одобрењем, а најдуже до 31.јануара 2006. године.
Члан 59.
Власници, односно корисници објеката, уређаја и предмета који су постављени на јавним површинама, а
немају одобрење за њихово постављање, могу у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке да
поднесу захтев за издавање одобрења.
Члан 60.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о постављању привремених објеката на
територији општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 3/2002 и 6/2003).
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
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На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о снабдевању водом.
Пречишћени текст Одлуке о Одлуке о снабдевању водом садржи:
1. Одлуку о снабдевању водом (“Службени лист Општине Жабаљ“ бр. 18/2014) и
2. релевантне одредбе Одлуке о изменама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 11/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 352-74/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.
ОДЛУКA О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ
- пречишћен текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин снабдевања корисника водом за пиће, уређује се прикључење,
начин одржавања и коришћења уређаја за снабдевање водом, начин обрачунавања и плаћања испоручене
воде и уређују права и обавезе корисника воде и вршиоца комуналне делатности снабдевања водом за пиће.
Члан 2.
Снабдевање корисника водом за пиће на територији општине Жабаљ врши Јавно комунално
предузеће“Водовод општине Жабаљ“, Жабаљ (у даљем тексту: Давалац услуге).
Члан 3.
Обављањем комуналне делатности, утврђене чланом 1. ове одлуке обезбеђује се:
1. трајност, односно континуитет у обављању делатности,
2. количина и обим производа и услуга којима се обезбеђује дефинисани ниво комуналних потреба
потрошача, односно корисника,
3. квалитет и поузданост у вршењу послова, сигурност корисника и заштита животне средине,
4. стално унапређење вршења делатности у погледу квалитета, ефикасности и
других услова за њено вршење,
5. остваривање права и обавеза потрошача, односно корисника и даваоца услуга,
6. планирање и проширење капацитета,
7. спровођење мера заштите објеката, уређаја и инсталација,
8. прописани ред првенства у испоруци воде, када услед више силе, хаварије, елементарне непогоде
и слично дође до смањења постојећих капацитета, односно до престанка могућности њиховог
коришћења,
9. надзор и јавност увида у обављање делатности.
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Члан 4.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1.''јавни водовод'' – институционализовани систем са сопственим извориштем и комуналним објектима,
који служе за обављање делатности снабдевања водом,
2. ''јавна водоводна мрежа'' – систем цеви за одвод воде од извориштадо корисника воде за пиће;
хидранти и вентили су саставни део водоводне мреже,
3. ''водоводни прикључак'' – део јавне водоводне мреже који чини цевни спој уличне водоводне мреже са
кућном водоводном инсталацијом,
4. ''корисник воде'' - физичко или правно лице које je, под условима утврђеним овом одлуком, својим
водоводним прикључком прикључено на јавну водоводну мрежу,
5. ''објекат потрошача'' – сваки објекат, зграда, друга непокретност, јавнаповршина, постројење или
инсталације прикључене на јавну водоводну мрежу,
6. ''водомерни шахт'' – склониште где је смештен водомер,
7. ''кућна инсталација'' – водоводне инсталације и уређаји, почевши од одводног вентила иза водомера на
водоводном прикључку, до точећих места,
8. „водомер“ – мерни инструмент за мерење испоручене количине воде,
9. „споредни водомер“ – мерни инструмент за мерење потрошње воде иза главног водомера као помоћни
мерач,
10. ''бунар на изворишту'' – бушени водозахватни објекти на изворишту првог или другог водоносног
слоја, којима се обезбеђује сирова вода,
11. ''јавна чесма'' – извод из јавне водоводне мреже на јавној површини.
II ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
Члан 5.
Изградња јавног водовода врши се на начин и под условима утврђеним прописима, стандардима и
техничким нормативима који се односе на ову врсту објеката.
Прикључење новоизграђеног јавног водовода на постојећи, врши се под следећим условима:
1. да је објекат изграђен по одобреној пројектно-техничкој документацији,
2. да је извршен технички пријем објекта од стране надлежног органа,
3. да је извршена примопредаја објекта.
Уколико изградњу јавног водовода врши други извођач радова, радове на усецању у постојећу водоводну
мрежу врши искључиво Давалац услуга.
Члан 6.
Изнад објеката јавне водоводне мреже не могу се градити други објекти, инсталације и уређаји, осим у
изузетним околностима и по условима које даје Давалацуслуге.
Члан 7.
Грађевинска парцела може имати само један главни водомер, а по потреби споредни водомер.
Члан 8.
Трајни водоводни прикључак може имати сваки легално изграђен објекат.
Сваки објекат који се налази у улици или се граничи са улицом у којој је изграђена улична водоводна мрежа
може се прикључити на водоводну мрежу у складу са условима које одређује и даје Давалац услуге.
Изузетно, и само привремено, може се дозволити прикључење на јавнуводоводну мрежу преко
суседне парцеле ако нема могућности непосредног прикључења и уколико власник послужног добра на
то пристане.
Члан 9.
Услови и начин прикључења на јавну водоводну мрежу утврђују се уговором између Даваоца услуге и
корисника.
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Услове, односно техничке податке, као и посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу и пријем
водоводног прикључка, у складу са техничким нормативима, одређује и даје Давалац услуге.
Услови из става 2. овог члана садрже све елементе у вези са пречником водомера, вентила, величином и
типом водомера, услове за пројектовање и димензије водомерног шахта, као и друге посебне услове.
При изградњи или реконструкцији стамбене зграде давалац услуге дужан је да услове из става 2. и 3. овог
члана одређује у складу са прописима о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених
зграда и станова који се односе на инсталације водовода.
Члан 10.
Давалац услуге може новог корисника прикључити на постојећи водоводни прикључак испред водомера
досадашњег корисника, под условом да димензије постојећег прикључка обезбеђују несметано
снабдевање водом, с тим да досадашњи корисник да своју писмену сагласност новом кориснику, који
сразмерно учествује у трошковима изградње постојећег прикључка по цени у време прикључења.
Обрачун трошкова из претходног става овог члана врши Давалац услуге.
Члан 11.
Водоводни прикључак се не може изградити на магистралним цевоводима јавне водоводне мреже.
Члан 12.
Трошкови изградње прикључка падају на терет власника прикључка.
Трошкови одржавања прикључка падају на терет власника прикључка.
У случају реконструкције водоводне мреже и прикључака, због инвестиционих радова у улицама, у складу
са техничким нормативима, трошкови замене прикључка падају на терет инвеститора.
Члан 13.
Давалац услуге има право контроле исправности кућних – унутрашњих водоводних инсталација.
Објекат са неисправном кућном водоводном инсталацијом давалац услуге ће, након провере, искључити са
јавне водоводне мреже до довођења инсталације у исправно стање.
Члан 14.
Давалац услуге дужан је да:
1. одржава јавни водовод, јавну водоводну мрежу са водоводним прикључцима,
2. примењује техничке услове и техничке нормативе за прикључење кућних инсталација на јавну
водоводну мрежу,
4. врши прикључење кућних инсталација на јавну водоводну мрежу, ако су испуњени сви услови, у
складу са овом одлуком и посебним прописима,
5. се стара о периодичним прегледима водомера,
6. обезбеђује испоруку воде у јавне сврхе,
7. јавну површину коју користи при извођењу радова на водоводу, по завршетку радова одмах доведе,
односно врати у првобитно стање, тако што ће санирати сва оштећења настала на јавној површини
извођењем наведених радова, о свом трошку,
8. о планираним радовима на одржавању водовода или прикључака унапред обавести кориснике
са тог подручја, осим у случају хитних инеодложних радова,
9. обезбеди привремено снабдевање корисника водом за пиће из цистерни, ако прекид у снабдевању траје
дуже од 24 сата,
10. очитава водомере у роковима утврђеним чланом 42. ове одлуке,
11. правилником утврди техничке нормативе за обављање делатности.
Члан 15.
Корисник услуге је дужан да:
1. одржава кућне инсталације у исправном стању,
2. када уочи квар на свом водоводном прикључку, одмах о томе обавести даваоца услуге,
3. се стара и одржава, о свом трошку, водомерно склониште тако да је увек чисто и суво, а водомер
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заштићен од било каквог оштећења и крађе, у супротном одговара за проузроковану штету,
4. одржава, о свом трошку, водомер и у случају квара на истом одмах о томе обавести даваоца услуге,
5. даваоцу услуге у писменој форми пријави све промене од значаја за испоруку воде,
6. за утврђивање количине испоручене воде и наплату испоручене воде, без одлагања, а најкасније наредног
дана од дана настанка промене(промена власништва на објекту, промена броја чланова домаћинства-код
домаћинстава у стамбеним зградама и сл.),
7. дозволи и омогући приступ овлашћеним лицима Даваоца услуге да очитајуводомер и изврше контролу
исправности водомера и прикључка,
8. овлашћеним лицима скупштине зграде омогући очитавање контролног водомера,
9. писменим путем одјави коришћење воде,
10. Даваоцу услуге плаћа накнаду за утрошену воду, у року назначеном у фактури.
Члан 16.
Корисник има право да:
1. тражи контролу водомера,
2. присуствује очитавању водомера,
3. уложи писмени приговор на висину рачуна за испоручену воду.
Члан 17.
Ако се корисник прикључи на јавну водоводну мрежу без одговарајуће документације надлежнаслужба
Општинске управе из члана 62. ове одлукеспровешће поступак и издати решење Даваоцу услуге да оваквог
корисника искључи са јавне водоводне мреже.
Одговарајућом документацијом, у смислу ове одлуке, сматра се решењенадлежног органа и уговор о
изградњи прикључка.
Члан 18.
Поступак за издавање Решења из члана 17. став 1. покреће надлежна службаОпштинске управе из члана 62.
ове одлуке на основу пријаве Даваоца услуге или другог правног, односно физичког лица.
Када пријаву, из става 1. овог члана, подноси Давалац услуге, дужан је да у пријави наведе све податке о
кориснику који се прикључио на јавну водоводну мрежу без одговарајуће документације и о чињеницама и
доказима на основу којих је могуће утврдити или учинити вероватним да се корисник прикључио без
потребне документације.
На основу пријаве надлежна служба Општинске управе из члана 62. ове одлуке доноси решење у скраћеном
поступку у року од три дана од дана подношења пријаве.
Члан 19.
Када се поступак покреће, по пријави правног или физичког лица, надлежна служба Општинске управе из
члана 62. ове одлуке утврђује да ли корисник има одговарајућу документацију за прикључење на јавну
водоводну мрежу, с тим да омогућава кориснику да се изјасни о чињеницама и доказима.
Члан 20.
Надлежна служба Општинске управе из члана 62. ове одлукепо поднетој пријави, а на основу свих доказа
утврђених у поступку, одлучује у форми решења.
Против решења може се изјавити жалба Општинском већу у року од осам дана од дана пријема решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Члан 21.
Трошкови настали приликом извршења решења из члана 20. ове одлуке,падају на терет корисника.
Члан 22.
Захтев за прикључење на јавну водоводну мрежу подноси се Даваоцу услугe.
Водоводни прикључак је власништво власникаобјекта, односно парцеле код колективног становањa.
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Члан 23.
Прикључак на јавну водоводну мрежу изводи искључиво Давалац услуге, уз претходни преглед изграђених
кућних инсталација водовода.
III ОБЈЕКТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ВОДОВОДА
Члан 24.
Објекти, уређаји, постројења, инсталације и опрема јавног водовода чине јединствене техничко-технолошке
системе водовода на одређеној територији.
Јавни водовод обухвата комуналне објекте који служе за припрему и дистрибуцију воде за пиће, а нарочито:
- водозахватни објекти – бушени бунари (на изворишту), са цевоводима сирове воде,
- црпне станице, са припадајућом опремом и инсталацијама, уређаји и опрема за потискивање воде у
водоводну мрежу, као и резервоари, односно други уређаји и опрема на водоводној мрежи,
- јавна водоводна мрежа са водоводним прикључцима,
- водомери.
Члан 25.
Право детаљних хидрогеолошких истраживања на подручју општине Жабаљ додељује се Даваоцу услуге
од стране надлежног органа, у складу са условима утврђеним Законом.
Ово стечено право оствариваће се на основу Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на
подручју општине Жабаљ и на основу Елабората о резервама подземних вода.
Члан 26.
Одобрење за бушење бунарадаје надлежни орган, по претходно прибављеном мишљењу даваоца услугe,
односно ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ и усвојеној инвестиционо-техничкој документацији.
Члан 27.
Одлуком о санитарним зонама дефинишe се простор и објекти који су у функцији водозахватних
објеката, те постројења и уређаји у функцији захватања и припреме воде за пиће за локалне системе
водоснабдевања.
Члан 28.
Јавна водоводна мрежа је део водоводног система и чине је: подземни цевоводи, објекти, уређаји и
опрема који су њихови саставни делови и служе за дистрибуцију воде корисницима.
Водовод насељеног места је систем комуналних објеката, путем кога се врши црпљење, припрема и
дистрибуција воде у насељним местима и служе искључиво потребама становиштва и других субјеката у тим
насељима.
Члан 29.
Водоводни прикључак служи да доведе воду од јавне водоводне мреже до корисника.
Водоводни прикључак мора бити снабдевен уградбеном гарнитуром на месту споја са јавном водоводном
мрежом, цевоводом, вентилом и завршава се водомером.
Члан 30.
Водоводни прикључак може бити трајни или привремени.
Привремени водоводни прикључак може се одобрити ради привременог снабдевања водом у случајевима
утврђеним законом и другим прописима (нпр. легализација објеката, грађевински прикључак, промотивне и
забавне активности на јавним местима и сл.).
Давалац услуге даје сагласност за привремени водоводни прикључак на одређено време.
Члан 31.
Забрањено је самовољно прикључивање на јавну водоводну мрежу.
Под самовољним прикључивањем сматра се:
- прикључивање на постојећи прикључак другог корисника, без сагласности даваоца услуге и власника
послужног добра,
- отварање пломбираног вентила,
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- изградња новог прикључка на јавној водоводној мрежи без одобрења надлежнпог органа.
Самовољно изведен прикључак Давалац услуге ће искључити путем надлежне службе Општинске управе из
члана 62. ове одлуке.
Члан 32.
Сваки објекат прикључен на јавну водоводну мрежу, мора имати засебан водомер, чији тип, врсту и
техничке карактеристике утврђује Давалац услуга.
У стамбеним и пословним зградама власник, носилац права располагања или закупац стана, односно
пословне просторије, може, о свом трошку, на инсталацијама стана, односно пословне просторије уградити
споредни водомер.
У захтеву за издавање услова за уградњу споредног водомера Даваоцу услуге се доставља доказ о правном
основу коришћења стана, односно пословне просторије, а уколико се ради о закупцу и сагласност
власника, односно носиоца права располагања станом, односно пословном просторијом.
Давалац услуге ће одобрити уградњу водомера из става 2. овог члана уколико постоје технички услови за
његову уградњу.
Давалац услуге ће ближе утврдити поступак и техничке услове за уградњу водомера из става 2. овог члана.
Корисник воде, из стана у коме је уграђен споредни водомер, дужан је да о извршеној уградњи водомера
писмено обавести скупштину зграде, односно субјекат који врши одржавање инсталација и простора
зграде у којој станује, односно има пословни простор.
Члан 33.
Давалац услуге и корисник имају право тражити да се испита исправност водомера. Корисник свој захтев за
испитивање исправности водомера доставља Даваоцу услуге у писменој форми.
Давалац услуге је дужан да демонтира водомер и испита његову исправност.
У случају да контрола водомера покаже одступање, утврђено актима надлежногоргана, водомер се сматра
неисправним.
У случају неисправности водомера, из претходног става овог члана, за који корисник није одговоран,
потрошња воде у том периоду ће се утврдити сразмерно грешци у мерењу утврђеној приликом контроле
водомера од стране надлежног органа.
У случају неисправности водомера, из става 3. овог члана, за који корисник није одговоран, потрошња воде
у том периоду може се утврдити сразмерно потрошњи коју је корисник имао у претходна три очитавања
водомера.
Уколико се контролом утврди да је водомер исправан, трошкови контроле падају на терет корисника,
ако је он тражио контролу.
Уколико је давалац услуге тражио контролу, а она је показала да је водомер неисправан, трошкове контроле
сноси давалац услуга.
Члан 34.
Монтажу, поправку и замену неисправних и водомера којима је истекао рок баждарења врши, искључиво,
Давалац услуге.
Давалац услуге је дужан да се стара о благовременом баждарењу водомера у роковима прописаним законом,
а корисник има право да тражи ванредно испитивање исправности водомера и пре истека законом утврђених
рокова за баждарење.
Трошкове баждарења, поправке и замене водомера сноси корисник.
Члан 35.
Давалац услуге има искључиво право отварања и затварања вентила испред водомера.
У случају квара на вентилима или водомеру, корисник је дужан одмахобавестити даваоца услуге који
је обавезан да отклони квар.
Трошкове поправке вентила сноси корисник.
Члан 36.
Водомер мора бити смештен у посебно склониште чије димензије и материјал од чега се оно изграђује,
одређује давалац услуге. Водомери за објекте колективног становања постављају се на месту где за то
постоје
технички
услови
на
које
сагласност
даје
давалац
услуге.
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Склониште из претходног става овог члана се изграђује на стално приступачном, чистом и
сувом месту, по правилу један метар унутар регулационе линије, сем у изузетним случајевима када за то
постоје оправдани разлози, због чега се склониште поставља даље од регулационе линије, односно у
подруму објекта или испред регулационе линије.
Члан 37.
Забрањено је:
1. изградња водоводног прикључка од стране неовлашћеног лица,
2. повезивање кућних водоводних инсталација објекта прикљученог на јавну водоводну мрежу са
водоводним инсталацијама и уређајима који добијају воду ван јавне водоводне мреже,
3. прикључивање кућне водоводне инсталације објекта на јавну водоводну мрежу, а преко кућних
водоводних инсталација суседног или другог објекта, као и омогућавање таквог прикључка,
4. на било који начин оштећивање инсталација и објеката јавне водоводне мреже,
5. повезивање кућних водоводних инсталација са јавном водоводном мрежом,
без водомера.
Члан 38.
Потрошња воде мери се водомером.
Потрошња воде може се, изузетно, утврђивати и проценом и то, у следећим случајевима:
1. кад је објекат привремено остао без водомера или када је водомернеисправан, односно када је
утврђена неисправност водомера,
2. када код корисника, два пута узастопно, није било могуће очитавање водомера,
3. када се утврди да је корисник прикључио објекат на јавну водоводну мрежу без одговарајуће
документације, односно противно одредбама ове одлуке,
4. уколико се ради о потрошњи воде у пословним просторијама у којима непостоје технички услови за
уградњу посебног водомера.
У случајевима из тачке 1, 2. и 3. овог члана, процена се врши на основу просечно испоручене
количине воде кориснику у претходна три месеца.
У случајевима из тачке 4. овог члана, процена се врши у зависности од врсте делатности.
Члан 39.
Корисник је обавезан да омогући очитавање водомера.
Лица која врше очитавање водомера дужна су да кориснику покажу одговарајуће овлашћење.
Уколико лице из претходног става овог члана, из било којих разлога, не може да изврши очитавање
водомера, о томе ће писмено обавестити корисника, уз навођење дана и часа накнадног очитавања.
Члан 40.
Имаоци споредних водомера у зградама колективног становања обавезни су омогућити очитавање стања
на свом водомеру представнику Скупштине зграде у време очитавања на главном водомеру.
Представник Скупштине зграде је дужан да Даваоцу услуге достави стања на свим споредним водомерима у
згради, у року од три дана од дана пријема обавештења или истицања обавештења на улазним вратима
зграде, од стране Даваоца услуге да се изврши очитавање водомера.
Уколико у року из претходног става овог члана представник Скупштине зграде не достави стања на
споредним водомерима, Давалац услуге ће имаоцима тих водомера обрачунати утрошену воду у вредности
15m³ воде месечно, по стану.
Имаоци споредних водомера у зградама колективног становања обавезни су да у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке:
-изврше баждарење водомера путем овлашћене установе и о томе доставе уверење даваоцу услуге;
-доставе даваоцу услуге податке о представнику Скупштине зграде који ће вршити очитавање водомера.
Уколико имаоци споредних водомера у зградама колективног становања не испуне обавезе описане у ставу
3. овог члана, Давалац услуге ће имаоцима тих водомера обрачунати утрошену воду у вредности 15m³ воде
месечно, по стану.
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Члан 41.
Потрошња воде се израчунава према разлици стања бројила на водомеру утврђеног приликом последња два
очитавања.
Вредност утрошене воде добија се множењем утврђене потрошње са јединичном ценом.
Члан 42.
Очитавање водомера у индивидуалним стамбеним објектима и у објектима колективног становања
врши се, обавезно, приликом сваке промене цене воде, али најмање три пута годишње.
Очитавање водомера код предузећа, предузетника, организација и другихправних лица врши се четири
пута годишње и при свакој промени цене.
Члан 43.
На основу очитаног стања на водомеру, рачуни за потрошњу воде достављају се кориснику.
Корисник услуге може уложити приговор на рачун за потрошњу воде у року од 8 дана од дана доставе
рачуна.
Приговор се може уложити на највише два задња рачуна за потрошњу воде.
Уколико је приговор уложен након истека рока из става 2. овог члана или на рачуне за ранији период од
периода из става 3. овог члана, Давалац услуге ће приговор одбацити као неблаговремен.
Давалац услуге може корисницима услуга достављати и аконтацију за утрошену воду, у периодима између
два очитавања водомера, на основу потрошње воде корисника у претходном периоду.
Члан 44.
У објекту који користи воду по различитим тарифама, корисник воде је у обавези да тражи раздвајање
унутрашње инсталације, уколико за то постоје техничке могућности.У супротном, целокупна потрошња се
фактурише по вишој тарифи.
Раздвајање инсталације у смислу претходног става врши се у водомерном шахту, по одобрењу Даваоца
услуге. Трошкове раздвајања сноси корисник воде.
Члан 45.
У објектима колективног становања утврђена количина утрошене воде на главном водомеру скупштине
зграде распоређује се сразмерно, на укупан број станара, и обрачунава се према броју чланова домаћинства у
сваком стану.
У случају да сви станови у објекту колективног становања имају споредне водомере, дужни су да плаћају и
разлику између збира утрошене количине воде преко свих споредних водомера и очитаног стања са
главног водомера (растур) на једнаке делове, по принципу утврђеном у претходном ставу овог члана.
У случају да само неки станови у објекту колективног становања имају споредне водомере, они плаћају
потрошњу према стању на истим, док остали солидарно плаћају потрошњу према стању на главном
водомеру.
Члан 46.
За утрошену воду корисник плаћа накнаду по утврђеним тарифама-ценама,и то:
1. тарифа за домаћинства,
2. тарифа за установе,
3. тарифа за привредна друштва и предузетнике.
Цену за m³ испоручене воде утврђује Давалац услуге, уз сагласност Општинског већа Општине Жабаљ.
Утврђена цена воде примењује се наредног дана након добијања сагласности Општинског већа Општине
Жабаљ.
Члан 47.
Статус корисника воде дефинише се уговором који се мења на основу записника у којем је
констатована промена на терену или на основу увида Даваоца услуге у евиденцију надлежне пореске управе.
Члан 48.
Корисник може одјавити – отказати испоруку воде. Одјава се даје писмено и може бити трајна или
привремена.
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Давалац услуге, по пријему одјаве из претходног става овог члана, дужан је да у присуству корисника
изврши очитавање водомера и евидентира очитано стање.
Давалац услуге је, у овом случају, дужан затворити и пломбирати вентил испред водомера.
Трошкове одјаве испоруке воде, као и трошкове поновног омогућавањаиспоруке воде, сноси
корисник.
Члан 49.
У случају промене корисника, ранији или нови корисник, писмено обавештавају даваоца услуге о извршеној
власничкој, односно статусној промени,уз доставу документа о извршеној промени и уз навођење стања на
водомеру и измирују, у том моменту, доспеле обавезе.
Уколико ранији корисник не поступи у складу са претходним ставом овог члана, сноси обавезу
измирења утрошене воде, као и све друге трошкове и евентуалну штету до пријаве новог корисника.
Члан 50.
Корисник, у случају да привремено, али не краће од три месеца, нема потребу за коришћењем воде, може
привремено одјавити испоруку воде, при чему ће се извршити демонтажа водомера и посебним
уговором са Даваоцем услуге ће се утврдити рок на који се привремено одјављује испорука воде.
Истеком рока на који је испорука воде одјављена, корисник је обавезан даДаваоцу услуге достави
писмени захтев за обнову испоруке воде.
Трошкове демонтаже водомера, у случају из става 1. овог члана, сноси корисник.
Уколико у року од 60 дана, од дана истека рока на који је испорука воде привремено одјављена, према
споразуму из става 1. овог члана, корисник не поднесе захтев за обнову испоруке воде, сваки касније
поднети захтев за обнову испоруке воде сматра се захтевом за извођење новог водоводног прикључка.
Члан 51.
Давалац услуге има право искључити објекат потрошача са јавне водоводне мреже, у следећим случајевима:
1. ако корисник не плати доспели рачун за утрошену воду у року од 60 дана,од дана доспелости рачуна,
2. ако се корисник не придржава упутстава о начину трошења воде и мера које је прописао надлежни
орган,
3. ако корисник дозволи прикључење нових корисника преко свог прикључка, а без сагласности Даваоца
услуге,
4. ако због неисправне кућне инсталације прети опасност од загађења јавне водоводне мреже, односно
непосредна опасност по живот и здравље људи или имовине,
5. ако је водомерни шахт корисника загађен или затрпан, а корисник не отклони утврђене недостатке у
року остављеном у опомени даваоца услуге,
6. ако корисник не омогући очитавање водомера у два узастопна изласкаовлашћеног лица даваоца услуге,
7. ако корисник у роковима прописаним овом одлуком не обезбеди уградњу водомера,
8. ако корисник или друго неовлашћено лице предузима било какве радње унутар водомерног шахта,
9. када се на водоводном прикључку утврди електрични напон,
10. када корисник прикључи локални водовод, односно сопствени систем водоснабдевања на јавни
водовод,
11. када се корисник не придржава мера штедње прописаних од стране надлежног органа,
12. када корисник ненаменски користи водоводне инсталације, односно када онемогући приступ или
интервенцију на водоводном прикључку.
Искључење се врши на терет корисника и то затварањем и пломбирањемвентила уградбене гарнитуре,
вентила испред водомера или, у изузетним случајевима,раскопавањем јавне површине.
Члан 52.
Јавне чесме у општини Жабаљ поставља Давалац услуге на основу одлуке надлежног органа.
Трошкови постављања јавне чесме и утрошка воде на истима падају на теретинвеститора.
Вода са јавних чесми може се користити само за пиће и хигијенске потребе домаћинства, односно грађана.
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Члан 53.
Јавни хидранти на водоводној мрежи постављају се сагласно прописима о противпожарној заштити и
одржава их Давалац услуге.
Додатне (посебне) хидранте на водоводној мрежи поставља и одржава Давалац услуге, по захтеву надлежног
органа или другог корисника.
Накнаду штете, настале на јавном хидранту због непрописне или немарне употребе, сноси корисник.
Члан 54.
Воду из јавних хидраната могу користити само корисници који за то добију одобрење од Даваоца услуге.
Ватрогасна јединица МУП-а и добровољна ватрогасна друштва имају право да, без посебне дозволе, користе
воду преко свих хидраната за гашење пожара, па чак и у време ограничења потрошње воде.
За гашење пожара не плаћа се утрошена вода узета из јавних хидраната.
Вода из јавних хидраната може се користити за потребе ватрогасне службе само за гашење пожара. Вода
утрошена за ове намене се плаћа, по фактури, Даваоцу услуге.
Члан 55.
Давалац услуге је дужан да трајно и континуирано врши испоруку хигијенски исправне воде за пиће и друге
потребе, у потребном обиму, непрекидно 24 часа дневно.
Члан 56.
Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци, односно дистрибуцији услед више силе, хаварије или
других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, давалац услуге је обавезан да одмах
предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида и то да:
- обезбеди привремено снабдевање корисника водом, путем постављањацистерни са питком водом, по
утврђеном распореду, а обавезно ако прекид траје дуже од 24 часа,
-предузме све потребне активности на отклањању узрока и последицапоремећаја, односно разлога због
којих је дошло до прекида у вршењу испоруке, односно дистрибуције, као и да у случају потребе ангажује
друга лица за обезбеђење услова за испоруку воде.
Давалац услуге је дужан да, путем средстава јавног информисања, одмах обавести кориснике о разлозима
прекида или поремећаја у испоруци, односно дистрибуцији воде, као и о времену трајања прекида или
поремећаја и да корисницима пружи посебна упутства.
Члан 57.
Ако се прекид у испоруци воде планира због извођења радова на одржавању или реконструкцији објеката
водовода, давалац услуге је дужан да о томе обавести кориснике путем средстава јавног информисања
и то најкасније један дан пре планираног прекида.
Члан 58.
Давалац услуге је дужан да, приликом предузимања мера и извођења радова из члана 57. ове одлуке,
организује радове тако да прекид, односно поремећај у испоруци воде траје што краће.
Ако се услед више силе (суша, земљотрес, прекид у снабдевању погонским горивом или енергијом и сл.)
или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, производња воде смањи у тој
мери да сви корисници не могу бити задовољени у потребним количинама воде, давалац услуге је
дужан да снабдевање водом врши по реду првенства у складу са посебним прописима и могућностима
водоводне мреже.
Члан 59.
У случају да дође до смањења капацитета или несташице воде проузроковане њеним коришћењем у сврхе
заливања воћа и поврћа, прање аутомобила, бетонираних дворишних површина или друге ненаменске
потрошње, Давалац услуге је дужан привремено ограничити или ускратити испоруку воде тим
корисницима.
Ограничење испоруке из предходног става могуће је уз сагласност Надзоног одбора.

03.09.2018.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 103

Члан 60.
Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци, односно дистрибуцији воде због непредвиђених околности,
давалац услуге је обавезан да, истовремено са предузимањем мера из члана 56. ове одлуке, обавести
Председника општине.
По пријему обавештења из става 1. овог члана, надлежни орган је дужан да, без одлагања:
1.одреди ред првенства и начин испоруке воде оним корисницима код којих би услед прекида настала
опасност по живот и рад грађана или рад других субјеката или би настала велика штета,
2.нареди мере за заштиту комуналних објеката, као и друге имовине који суугрожени или могу бити
угрожени,
3.предложи мере за отклањање насталих последица, као и друге потребне мере за пружање комуналних
услуга,
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности, као и
одговорност за накнаду причињене штете.
Члан 61.
Ако Давалац услуге, и поред предузетих мера из члана 56. ове одлуке, не може да испоручи воду у
потребном обиму, Општинско веће општине Жабаљ наредиће мере штедње воде.
Давалац услуге и корисници дужни су придржавати се прописаних мера штедње из претходног става
овог члана.
IV НАДЗОР
Члан 62.
Надзор над применом ове одлуке врши надлежна служба Општинске управе (комунална инспекција).
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Давалац услуга, ако:
1. Прикључи новоизграђени јавни водовод супротно условима утврђеним у члану 5. став 2. ове одлуке.
2. Поступи противно члану 14. ове одлуке.
3. Поступи противно члану 17. став 1. ове одлуке.
4. Не поступи по захтеву корисника воде из члана 33. став 1. и 2. ове одлуке.
5. Не врши баждарење водомера у роковима у складу са чланом 34. став 2. ове одлуке).
6. Не утврђује количину испоручене воде проценом у складу са чланом 38. ове одлуке.
7. Ускрати испоруку воде кориснику супротно члану 51. ове одлуке.
8. Не врши испоруку воде у смислу члана 55. ове одлуке.
9. Не предузме одмах мере на отклањању поремећаја, односно прекида уиспоруци и дистрибуцији
воде у складу са чланом 56. став 1. ове одлуке.
10. Не изда обавештење корисницима воде преко средстава јавног информисања о разлозима прекида,
односно поремећаја у испоруци, односно дистрибуцији воде у складу са чланом 56. став 2. ове одлуке.
11. Не изда обавештење корисницима воде о планираном прекиду и испоруциводе или то обавештење не
изда у прописаном року у склјаду са чланом 57. став 1. ове одлуке.
12. Не врши снабдевање водом по реду првенства у смислу члана 58. став 2. ове одлуке.
13. Не обавести одмах надлежни орган о поремећају, односно прекиду испоруке воде у складу са чланом
60. ове одлуке.
14. Не придржава се прописаних мера штедње у складу са чланом 61. став 2. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице Даваоца услуге новчаном казном од 20.000,00
динара.
Члан 64.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, извођач радова, ако:
1.Изгради јавни водовод супротно утврђеним прописима, стандардима и техничким нормативима,
односно врши радове на усецању у постојећуводоводну мрежу у складу са чланом 5. став 1. и 3.ове
одлуке.
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2. Гради друге објекте, инсталације и уређаје, супротно члану 6. ове одлуке.
3.Самовољно изврши прикључивање на јавну водоводну мрежу супротно члану 31. ове одлуке.
4. Поступи противно члану 37. ове Одлуке.
5. Користи воду из јавних хидраната без одобрења даваоца услуге(члан 54. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник, новчаном казном од 50.000,00 динара.
Члан 65.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај корисник услуга физичко лице ако:
1. Поступи противно члану 15., ставови 1. до 8. ове одлуке.
2. Самовољно изврши прикључивање на јавну водоводну мрежу супротно члану 31. ове одлуке.
3. Угради индивидуални водомер противно члану 32. став 4. ове одлуке.
4. Сам врши монтажу, поправку и замену неисправних водомера и водомера којима је истекао рок (члан 34.
став 1. ове одлуке).
5. Отвара и затвара вентил испред водомера супротни члану 35. ове одлуке.).
6. Постави водомер супротно члану 36. став 1. и 2. ове одлуке.
7. Поступи противно члану 37. ове одлуке.
8. Oнемогући очитавање водомера (члан 39. ове одлуке).
9. Не одјави коришћење воде у складу са чланом 48, 49. и 50. ове Одлуке.
10.Користи воду из јавних хидраната без одобрења даваоца услуга (члан 54. став 1. ове одлуке).
11. Не угради водомер у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке( члан 66. ове одлуке).
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 66.
Корисник објекта индивидуалног становања, код постојећих прикључака, који, евентуално, нема уграђен
водомер, дужан је о свом трошку уградити водомер у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 67.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о снабдевању водом („Службени лист
општине Жабаљ“ број 8/97, 4/2001 и 6/2003).
Члан 67.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ.“
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На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и
сахрањивању.
Пречишћени текст Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању садржи:
1. Одлуку о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању („Службени лист Општине Жабаљ“ бр.
15/2015) и
2. релевантне одредбе Одлуке о изменама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 11/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 352-75/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.

ОДЛУКА
О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊУ
- пречишћен текст I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се уређивањe и одржавање гробаља, начин коришћења и одржавања гробаља,
сахрањивање, као и други неопходни услови за обављање погребних услуга на територији општине Жабаљ.
Уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање је комунална делатност од општег интереса.
Члан 2.
Уређивање и одржавање гробаља, у смислу ове одлуке, је изградња и одржавање гробних поља са гробним
местима, односно парцелама за гробове и гробнице, изградња и одржавање саобраћајница, изградња
инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће и други послови који
су у вези са одржавањем гробаља и обављањем погребне делатности.
Члан 3.
Послови уређивања и одржавања гробаља у насељеним местима Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци
поверени су Јавном предузећу сем послова уређивања и одржавања Грко-католичког гробља у насељеном
месту Ђурђево које је поверено Грко-католичкој црквеној Општини Ђурђево.
II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА
Члан 4.
Гробље је земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом одређено за сахрањивање.
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Члан 5.
Уређивање и одржавање гробља у сваком насељеном месту обавља Јавно предузеће у складу са Годишњим
програмом пословања у оквиру који се налази и програм услкађивања и одржавања гробља.
Годишњи програм пословања доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, а на исти сагласност даје
Скупштина општине.
Јавно предузеће је дужно да најкасније до 1.децембра текуће године достави на сагласност оснивачу
годишњи програм пословања за наредну годину.
Члан 6.
Спомен гробнице и споменици који су утврђени за културно добро - споменике културе, уређују се и
одржавају у складу са прописима који регулишу заштиту споменика културе.
Члан 7.
Простор на гробљима намењен за сахрањивање дели се на парцеле унутар којих се налазе гробна места.
Под гробним местом, у смислу ове одлуке, подразумева се гроб, гробница и уређена парцела за смештај
посмртних остатака умрлог.
Уколико пројектном документацијом за изградњу гробља није другачије одређено, гробна места се
постављају у редовима.
Размак између два гробна места не може бити мањи од 0,20m.
Размак између два реда не може бити већи од 1,00m.
Гробно место за једну особу је ширине мин. 1,15m, а макс. 1,60m, а дужине мин. 2,40m, а макс. 3,00 m.
Гробно место за две особе је ширине мин. 2,00m, а макс. 2,60m, а дужине мин. 2,50m, а макс. 3,00 m.
Гробно место за три особе је ширине мин. 2,85m, а макс. 3,60m, а дужине мин. 2,60m, а макс. 3,00 m.
Костурница за две особе је ширине мин. 1,50m, а макс. 1,70m, а дужине минимум 2,80m, а макс. 3,00 m.
Костурница за четири особе је ширине мин. 2,30m, а макс. 3,00m, а дужине минимум 2,80m, а макс. 3,00 m.
Костурница за шест особа је ширине мин. 2,80m, а макс. 3,00m, а дужине минимум 2,80m, а макс. 3,00 m.
Члан 8.
Јавно предузеће од дана оснивања води евиденцију парцела и гробних места са именима сахрањених и
датумом сахране.
Члан 9.
О одржавању гробних места и надгробних обележја на њима старају се искључиво њихови корисници,
породица и сродници умрлих и друга лица која имају обавезу уређивања и одржавања гробних места.
Лица из става 1. овог члана могу уређивање и одржавање гробних места поверити предузећу, односно
предузетнику.
У случају да за поједина гробна места не постоје лица из става 1. овог члана њих одржава Јавно предузеће до
истека рока закупа.
Члан 10.
Изградња гробница и уређење парцела, подизање и уклањање надгробних споменика и других спомен
обележја на гробљима врши се у складу са условима прописаним овом одлуком и пројектом гробља, односно
Програмом уређивања и одржавања гробља.
Радове из става 1. овог члана могу изводити искључиво правна лица и предузетници регистровани за
извођење ових врста радова.
Радови из става 1. овог члана морају се пријавити Јавном предузећу, а ако се радови предузимају на
гробници, споменику или спомен обележју које има својство споменика културе потребно је претходно
прибавити сагласност Завода за заштиту споменика културе.
Радови на текућем одржавању надгробних споменика и спомен обележја могу се изводити без претходног
одобрења, осим на споменицима и спомен обележјима који имају својство споменика културе.
Под текућим одржавањем у смислу става 4. овог члана подразумева се замена слике, бојење слова, поправка
појединих елемената, замена дрвених симбола и друго.
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Члан 11.
Извођач радова наведених у члану 10. ове одлуке дужан је да радове обавља тако да:
1. уз пријаву за извођење радова поднесе нацрт-скицу о врсти и обиму радова, као и сагласност
породице или сродника умрлог или другог овлашћеног лица,
2. радове изводи радним данима, у време које одреди јавно предузеће,
3. грађевински и други материјал држи на гробљу у најкраћем времену које је потребно за извођење
радова и то тако да не омета кретање и приступ посетилаца гробља,
4. одмах по завршетку радова вишак грађевинског материјала и земље одмах однесе са гробља,
5. за превоз грађевинског и другог материјала користи стазе и путеве које одреди овлашћено лице Јавно
предузеће,
6. обавести овлашћено лице Јавног предузећа о свим нађеним предметима приликом извођења радова
(делови сандука, костију, предмети од вредности) и да одмах обустави радове,
7. изврши уплату дневног или годишњег уласка у гробље, пре почетка извођења радова и доказ о
уплати покаже раднику.
Ако се извођач радова не придржава услова утврђених у ставу 1. овог члана, овлашћено лице има право
да му забрани наставак радова и одмах позове Комуналну инспекцију.
Ако извођач радова приликом извођења радова нанесе штету саобраћајницама, објектима, уређајима или
инсталацији на гробљу, или оштети суседна надгробна обележја, дужан је да одмах, а најкасније у року
који одреди овлашћено лице јавног предузећа, отклони штету.
Уколико извођач радова не поступи на начин утврђен ставом 3. овог члана, штету ће отклонити Јавно
предузеће на његов трошак.
Члан 12.
Јавно предузеће може да забрани извођење занатских радова на гробљима или појединим деловима
гробља у одређене дане или у одређено доба дана.
О забрани извођења радова из става 1. овог члана мора се истаћи обавештење на улазу у гробље.
Члан 13.
Јавно предузеће има право да извођачима радова наведеним у члану 10. став 2. ове одуке наплаћује
накнаду за коришћење струје, воде и друге инфраструктуре на гробљу.
III ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ
Члан 14.
Јавно предузеће је дужна да обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљу.
Јавно предузеће својим актом прописује када је гробље отворено за посетиоце, време обављања погребне
делатности и друга правила понашања на гробљу.
Правила из става 2. овог члана морају бити истакнута на улазу у гробље.
Члан 15.
На гробљу је забрањено:
1. постављање надгробних споменика, спомен обележја и других ознака које нису у вези са сахрањеним
посмртним остацима,
2. постављање ознака на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен обележјима, која
изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална или друга осећања грађања,
3. оштећење гробова, рушење или оштећење гробница, надгробних споменика и других спомен
обележја,
4. оштећење саобраћајница, инсталација, објеката и уређаја на гробљу,
5. сечење или оштећење садница и другог зеленила на гробљу,
6. гажење, прљање и скрнављење гробних места,
7. вожња моторних возила, осим у време за које је издато одобрење,
8. увођење животиња на гробље,
9. стварање нечистоће на саобраћајницама и стазама (бацање увелог цвећа, траве и других предмета),
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паљење ватре,
улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану,
продавање робе,
фотографисање у виду заната,
вршење других радњи које су у супротности са правилима која утврди јавно предузеће на основу
овлашћења из члана 14. став 2. ове одлуке.

IV САХРАЊИВАЊЕ
Члан 16.
Под сахрањивањем, у смислу ове одлуке, подразумева се укоп посмртних остатака умрлог као и друге
радње које се у том циљу предузимају.
Сахрањивање се може извршити после утврђивања смрти на начин одређен посебним прописима.
Члан 17.
Посмртни остаци умрлог, по утврђеној смрти, преносе се на гробље и до сахране чувају у капели, ако на
гробљу постоји капела.
На гробљу где није изграђена капела, посмртни остаци умрлог чувају се на месту које одреди породица,
односно сродници умрлог.
Посмртни остаци умрлог могу се, са одобрењем верске заједнице, чувати у црквама, капелама и другим
објектима који су намењени за вршење верских обреда до сахране.
Пре сахрањивања, посмртни остаци умрлог могу бити изложени на одређеном месту ван гробља, ради
указивања посебних посмртних почасти, по одобрењу надлежне службе Општинске управе.
Члан 18.
Преузимање и превоз посмртних остатака умрлог могу обављати правна лица и предузетници који су
регистровани за ове услуге и испуњавају услове прописане Законом.
Члан 19.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према важећим
прописима била у обавези да га издржавају или друга физичка и правна лица која преузму обавезу да
обезбеде сахрањивање.
Ако не постоје лица из става 1. овог члана, или ако лица која су дужна да изврше сахрањивање то одбију,
сахрањивање ће обавити Јавно предузеће на трошак Општине Жабаљ.
Сахрањивање посмртних остатака неидентификованих лица обавља Јавно предузеће на основу акта
надлежног органа којим је утврђена чињеница да је умрли неидентификован.
Члан 20.
Покопавање посмртних остатака умрлог врши се искључиво на гробљу које је у употреби.
Одобрење за покопавање у одређено гробље и гробно место издаје јавно предузеће.
Члан 21.
Посмртни остаци умрлог почивају у гробном месту најмање 10 година од дана сахрањивања.
Породица умрлог, сродници и друга лица имају право да по истеку рока обавезног почивања продуже
рок почивања.
Међусобна права и обавезе лица наведених у ставу 2. овог члана уређују уговором са Јавним предузећем.
Јавно предузеће је у обавези да најкасније 30 дана пре истека рока од 10 година обавести лица из става
2. овог члана о могућности продужења тог рока.
Члан 22.
Посмртне остатке умрлих из гробова и гробница којима је истекао рок обавезног почивања, а рок
почивања није продужен у складу са одредбама члана 21. став 2. ове одлуке, Јавно предузеће може
пренети у заједнички гроб.
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Јавно предузеће је у обавези да пре преноса посмртних остатака из става 1. овог члана, обавести
сроднике умрлог или друга лица која су обавила сахрану, да ће посмртни остаци бити пренети у
заједничку гробницу.
Пренос посмртних остатака може се обавити по истеку 30 дана од дана обавештавања лица наведених у
ставу 2. овог члана.
Члан 23.
Јавно предузеће води евиденцију умрлих чији су посмртни остаци пренети у заједнички гроб.
Евиденција из става 1. овог члана трајно се чува.
Члан 24.
Посмртни остаци умрлог могу се ископати и пренети на друго гробље, по претходно прибављеној
сагласности Јавног предузећа, а све у складу са Законом.
Ексхумацију и пренос посмртних остатака из става 1. овог члана могу захтевати чланови породице,
сродници и друга лица.
Трошкове ексхумације и преноса посмртних остатака умрлог, сносе лица из става 2. овог члана.
Члан 25.
Јавно предузеће води евиденцију умрлих чији су посмртни остаци ексхумирани и пренети.
Евиденција из става 1. овог члана трајно се чува.
Члан 26.
Гробно место код прве сахране даје се сродницима умрлог по степену сродства, а уколико нема
сродника, гробно место даје се лицу које је обезбедило сахрану.
Гробно место даје се на време од најмање 10 година.
Обавезује се Јавно предузеће да најкасније 30 дана пре истека рока закупа из става 2. овог члана
обавести закупца о могућности продужења закупа.
Гробно место не може се стављати у правни промет.
Међусобна права и обавезе лица из става 1. овог члана и јавног предузећа уређују се уговором.
Члан 27.
Уређене парцеле, које су одређене као гробна места, могу се закупити за живота, независно од чињенице
смрти, односно пријаве сахрањивања.
Закупљене парцеле не могу се стављати у промет.
Међусобна права и обавезе закупца парцеле и Јавног предузећа регулишу се уговором.
V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И
САХРАЊИВАЊЕ
Члан 28.
Средства за уређивање и одржавање гробља обезбеђују се из:
•
•

накнаде за коришћење гробног места,
накнада за коришћење услуга на гробљу (ископ гробног места, сахрањивање, чување посмртних
остатака до сахране, одржавање гробница и гробних места, одржавање чистоће и др.),
• накнаде за коришћење струје и воде и друге инфраструктуре наплаћене од извођача занатских
радова.
Члан 29.
Висину накнада из члана 28. ове одлуке утврђује надзорни одбор јавног предузећа и дефинише га
ценовником услуга.
Општинско веће даје сагласност на ценовник услуга који утврди надзорни одбор предузећа.
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VI ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И
САХРАЊИВАЊА
Члан 30.
Ако дође до поремећаја или прекида у обављању послова на уређивању и одржавању гробља и
сахрањивању услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити,
Јавно предузеће ће одмах, без одлагања, предузети мере на отклањању узрока поремећаја, односно
прекида, и то:
1. радно ангажовати запослене на отклањању узрока пормећаја, односно разлога због којих је дошло до
прекида у обављању послова одржавања и уређивања гробља и сахрањивања,
2. хитно поправити и заменити инсталације и уређаје којима се обезбеђује обављање послова, као и
заштитити комуналне објекте и уређаје од даљих кварова или хаварија,
3. предузети друге мере које утврди Комунална инспекција или оснивач.
Члан 31.
У случају да дође до поремећаја или прекида у обављању послова на уређивању и одржавању гробља и
сахрањивању услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити,
општинско веће је овлашћено да предузима следеће мере:
1. нареди мере за заштиту комуналних и других објеката који су угрожени,
2. предложи мере за отклањање последица и друге потребне мере у циљу обављања комуналне
делатности,
3. да ангажује друго предузеће или предузетника да обавља послове уређивања и одржавања гробаља и
сахрањивање до отклањања поремећаја,
4. да покрене поступак утврђивања разлога за настанак поремећаја или прекида у обављању послова на
уређивању и одржавању гробља и сахрањивању и одговорности појединих лица за настанак
поремећаја, односно прекида у обављању делатности.
Члан 32.
У случају прекида у обављању послова на уређивању и одржавању гробља и сахрањивању услед
штрајка, Јавно предузеће је обавезна да обезбеди минимум процеса рада, и то:
• ископ гроба,
• сахрањивање,
• одржавање чистоће на гробљу.
VII НАДЗОР
Члан 33.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа преко Комуналне инспекције.
Комунални инспектор је, поред овлашћења утврђених законом, овлашћен и дужан да:
1. донесе налог о уклањању обележја или других ознака које нису у вези са сахрањеним посмртним
остацима умрлог,
2. донесе налог о уклањању надгробних споменика и других надгробних обележја, као и уклањању
натписа или других обележја и ознака на гробовима и гробницама којима се вређају патриотска,
верска, национална и друга осећања грађана,
3. да изда налог Јавном предузећу за отклањање недостатака у обављању послова на уређивању и
одржавању гробља и сахрањивању,
4. да предузима и друге мере у складу са законом и овом одлуком.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно предузеће ако:
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1. ако изврши копање гробног места супротно пројекту гробља, односно правилима утврђеним овом
одлуком (члан 7.),
2. ако не води евиденцију парцела и гробних места (члан 8.),
3. ако не одржава гробна места и надгробна обележја за које је задужена овом одлуком (члан 9. став 3),
4. ако не истакне обавештење о забрани обављања занатских радова на гробљу (члан 12.),
5. ако не донесе правила понашања на гробљу (члан 14. став 2.),
6. ако правила понашања на гробљу не истакне на прописан начин (члан 14. став 3),
7. ако посмртне остатке умрлог премести у заједничку гробницу пре истека рока за обавезно почивање
(члан 22. став 1),
8. ако не обавести породицу и сроднике умрлог о намери премештања посмртних остатака у заједнички
гроб (члан 22. став 2),
9. ако не води евиденицију умрлих чији су посмртни остаци пренети у заједнички гроб (члан 23.),
10. ако не води евиденицију о умрлима чији су посмртни остаци ексхумирани (члан 25),
11. ако утврди висину накнада супротно овој одлуци (члан 29),
12. ако не предузима мере на отклањању штетних последица од елементарних и других већих непогода
или у случају поремећаја у обављању послова (члан 30),
13. ако не обезбеди минимум процеса рада у случају штрајка ( члан 32).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у јавном предузећу новчаном казном од
20.000,00 динара.
Члан 35
Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице извођач занатских радова ако:
1. радове обавља супротно нацрту - скици или без сагласности породице или сродника умрлог, односно
овлашћеног лица (члан 11. став 1. тачка 1),
2. радове обавља ван времена које је утврдила јавно предузеће (члан 11. став 1. тачка 2),
3. грађевински или други материјал држи тако да се омета кретање и приступ посетилаца гробља (члан
11. став 1. тачка 3),
4. по завршетку радова не однесе грађевински материјал и земљу (члан 11. став 1. тачка 4),
5. превоз грађевинског материјала превози мимо стазе и путева које одреди овлашћено лице Јавног
предузећа (члан 11. став 1. тачка 5),
6. не обавести овлашћено лице јавно предузеће о нађеним остацима сандука, костију или предмета од
вредности и не обустави радове (члан 11. став 1. тачка 6),
7. не изврши уплату дневног или годишњег уласка у гробље, пре почетка извођења радова нити покаже
доказ о уплати по захтеву радника (члан 11. став 1. тачка 7),
забрана уласка-да ли може
8. не отклони штету коју приликом радова нанесе саобраћајницама, објектима, уређајима или
инсталацијама на гробљу или надгробним обележјима (члан 11. став 3),
9. Јавном предузећу не плати накнаду за коришћење струје, воде и друге инфраструктуре на гробљу
(члан 13),
10. поставља надгробне споменике, спомен обележја и друге ознаке које нису у вези са сахрањеним
посмртним остацима умрлог (члан 15. став 1. тачка 1),
11. поставља ознаке на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен обележјима које својим
изгледом, знацима или натписом вређају
патриотска, верска, национална или друга осећања грађана (члан 15. тачка 2),
11.
продаје робу на гробљу (члан 15. тачка 12),
12.
фотографише на гробљу (члан 15. тачка 13).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1 овог
члана.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 36.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако врши пренос посмртних
остатака умрлог, а није регистровано за обављање те делатности (члан 18).
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Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1.
овог члана.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 37.
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. оштети, руши гробове, гробнице, надгробне споменике и друга спомен обележја (члан 15. тачка 3),
2. оштети саобраћајнице, инсталације, објекте и уређаје на гробљу (члан 15. тачка 4),
3. сече или оштети саднице и друго зеленило на гробљу (члан 15. тачка 5),
4. гази, прља или скрнави гробна места (члан 15. тачка 6),
5. вози моторна возила без одобрења овлашћеног лица јавног предузећа (члан 15. тачка 7),
6. уводи животиње на гробље (члан 15. тачка 8),
7. ствара нечистоћу на саобраћајницама и стазама (члан 15. тачка 9),
8. пали ватру (члан 15. тачка 10),
9. улази у капелу ван времена одређеног за сахрану (члан 15. тачка 11),
10. продаје робу на гробљу (члан 15. тачка 12),
11. фотографише на гробљу (члан 15. тачка 13),
12. врши друге радње супротно правилима понашања које утврди јавно предузеће (члан 14. став 2).
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Јавно предузеће је у обавези да усклади постојећа акта са овом одлуком и да донесе нова у року од 90 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 39.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању
("Службени лист општине Жабаљ" бр. 7/2005).
Члан 40.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ".
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На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих
животиња.
Пречишћени текст Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња садржи:
1. Одлуку о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Службени лист Општине Жабаљ“ бр.
3/2010) и
2. релевантне одредбе Одлуке о изменама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје
(„Службени лист Општине Жабаљ“ број 11/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 35-96/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.

ОДЛУКA
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
- пречишћен текст I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин држања домаћих животиња у некомерцијалне сврхе,
заштите, збрињавања, хватања и одузимања домаћих животиња као и нешкодљивог уклањања угинулих
домаћих животиња на територији општине Жабаљ.
Члан 2.
Домаће животиње, у смислу ове одлуке, су: пси, мачке, украсне и егзотичне птице, кунићи, живина,
голубови, нојеви, пчеле, копитари и папкари.
Члан 3.
Власник или држалац домаћих животиња, дужан је да обезбеди чување и надзор, негу, исхрану,
хигијенске услове и лечење домаћих животиња, као и да се држањем домаћих животиња не загађује околина
и не узнемиравају трећа лица.
Члан 4.
У случају да власник или држалац домаћих животиња посумња да је животиња оболела од неке
заразне болести, дужан је да о томе одмах обавести најближу ветеринарску службу или надлежну
ветеринарску инспекцију, у складу са посебним прописима.
II ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
Члан 5.
У објектима колективног становања у становима могу се држати следеће домаће животиње: пси и
мачке, украсне и егзотичне птице и то под посебним условима на начин прописан овом одлуком.
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Члан 6.
У објектима индивидуалног становања могу се држати све врсте животиња из члана 2. ове одлуке
под условима и на начин прописан овом одлуком.
Члан 7.
Не могу се држати копитари, папкари, живина и нојеви:
1. у објектима колективног становања
2. на удаљености мањој од 50м од границе комплекса здравствене станице, дечије установе, школе и других
јавних објеката.
Ђубриште и осочна јама не могу се изградити на мањој удаљености од 50 метара од границе
комплекса здравствене станице, дечије установе, школе и других јавних објеката.
Члан 8.
Објекти у којима се држе животиње морају се редовно чистити и дезинфиковати.
1. Пси и мачке
Члан 9.
У објектима колективног становања у једном стану могу да се држе највише два пса и две мачке, а
њихов подмладак најдуже до четири месеца старости.
У заједничком стану, у објектима из става 1. овог члана, пси и мачке могу да се држе само ако
постоји сагласност сустанара.
Пси следећих раса: немачки овчар, белгијски овчари (сви варијетети), ротвајлер, доберман, немачки
боксер (оба варијетета), шнауцер-велики (оба варијетета), црни теријер, аргентински пас, бул мастиф,
мастиф, напуљски мастиф, пиринејски мастиф, шарпланинац, кавкаски овчар, ердел теријер, амерички
стафорд теријер, бул теријер (нормалне величине), стафордски бул теријер, као и сви пси настали
укрштањем са једном или више наведених раса паса, могу да се држе у објектима из става 1. овог члана,
само уз сагласност скупштине станара зграде.
Члан 10.
У објектима колективног становања није дозвољено држање паса и мачака на балкону, тераси или
лођи, на тавану, у подруму, гаражи, шупи, вртној башти или другој заједничкој просторији.
Члан 11.
На територији општине Жабаљ није дозвољено држање, извођење и шетање паса расе питбул
теријер.
Члан 12.
У објектима индивидуалног становања у дворишту, могу да се држе највише 3 пса, а њихов
подмладак најдуже до четири месеца старости.
Члан 13.
У објектима индивидуалног становања пси морају да се држе у ограђеном простору у одговарајућој
кућици или у одговарајућој кућици везани на ланцу, који не може да буде краћи од два метра.
Ограђени простор, односно одговарајућа кућица мора да буде удаљена најмање 5 метара од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
Пас може слободно да се креће само у стану или у дворишту у објектима индивидуалног становања
под условом да му је онемогућен излазак из дворишта.
Члан 14.
У заједничком дворишту објеката индивидуалног становања, пси могу да се држе под условима и на
начин прописан у члану 13. ове одлуке, само ако постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.
Члан 15.
Власник или држалац пса може да изводи пса само на повоцу.
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Поводац из става 1. овог члана, не може да буде дужи од два метра.
Пси раса наведених у члану 9. став 3. ове одлуке, могу да се изводе само са заштитном корпом на
њушци и на повоцу који не може да буде дужи од једног метра.
Члан 16.
Власник или држалац пса из члана 13. став 3. ове одлуке, дужан је да, у објектима индивидуалног
становања, на улазним вратима-капији, на видном месту, истакне натпис "чувај се пса".
Члан 17.
Лица млађа од 16 година не могу да изводе пса из члана 9. став 3. ове одлуке.
Члан 18.
Власник или држалац пса дужан је да изврши обележавање пса у складу са посебним прописима о
обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима.
Власник или држалац пса дужан је да пса старијег од три месеца, пријави надлежној ветеринарској
служби ради регистрације.
Члан 19.
Пси могу да се изводе на јавне зелене површине одређене актом општинске управе.
Акт из става 1. овог члана, доноси се на основу предлога месних заједница.
Члан 20.
Одржавање чистоће и хигијене на површинама из члана 19. ове одлуке, врши предузеће или
предузетник коме општина Жабаљ повери обављање ових послова.
Члан 21.
Пси могу слободно да се крећу под контролом власника или држаоца, на површинама, које су
одређене за извођење паса актом из члана 19. став 1. ове одлуке.
Пси из члана 9. став 3. ове одлуке могу слободно да се крећу под контролом власника или држаоца,
на површинама из става 1. овог члана, само са заштитном корпом на њушци.
Изузетно, ловачки пси за време лова, службени пси у току полицијске акције, потраге за изгубљеним
лицима и слично, и овчарски пси за време чувања стоке, могу слободно да се крећу, под контролом власника
или држаоца пса, без заштитне корпе на њушци.
Приликом извођења пса, власник или држалац дужан је да код себе има потврде о извршеном
обележавању пса и о вакцинацији.
Члан 22.
Необележен пас, без заштитне корпе и повоца, који се затекне на јавној површини сматра се псом
луталицом.
Обележени пас који се затекне на јавној површини без присуства власника или држаоца, сматра се
псом без надзора.
Псом без надзора сматраће се и пас чији власник или држалац одбије да се, на захтев комуналног
инспектора, легитимише и пружи доказ о власништву над псом, односно доказ да је држалац пса.
Члан 23.
Ако пас или мачка запрљају степениште или друге заједничке просторије у објектима колективног
становања, јавну површину, као и заједничко двориште објеката индивидуалног становања власник или
држалац дужан је да, без одлагања, запрљану површину очисти и опере, а по потреби и дезинфикује.
Члан 24.
Власник или држалац пса или мачке дужан је да редовно вакцинише пса или мачку против беснила, у
складу са посебним прописом.
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Члан 25.
У случају нестанка пса или мачке, власник или држалац дужан је да у року од 24 сата пријави
нестанак предузећу или предузетнику коме је поверено обављање послова хватања, превоза, смештаја и
збрињавања паса и мачака (у даљем тексту: овлашћено предузеће).
Пријава из става 1. овог члана мора да садржи време и место нестанка пса или мачке, расу, физички
опис и име несталог пса или мачке, као и потврду о извршеном обележавању и податке о извршеној
вакцинацији.
2. Украсне и егзотичне птице
Члан 26.
У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и егзотичне птице у броју и
на начин којим се други станари не ометају у мирном коришћењу станова.
У заједничким просторијама објеката колективног становања (подрум, степениште, таван и друго)
није дозвољено држање украсних и егзотичних птица.
У помоћним објектима зграде колективног становања (гаража и сл.) могу се држати украсне и
егзотичне птице у броју и на начин којим се други станари не ометају.
Члан 27.
У објектима индивидуалног становања, помоћним просторијама тих објеката или у двориштима
могу се држати украсне и егзотичне птице у кавезима на начин којим се не ометају трећа лица и не загађује
животна средина.
Кавези из става 1. овог члана морају бити удаљени најмање 10 метара од стамбеног објекта
изграђеног на суседној парцели.
3. Кунићи
Члан 28.
У објектима индивидуалног становања у дворишту - у помоћном објекту, ограђеном простору или
кавезу, могу да се држе кунићи, под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не загађује околина.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или кавезу из става 1. овог члана, мора да буде
изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и дезинфикује.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става 1. овог члана мора да буде удаљен најмање 15
метара од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
У помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу из става 1. овог члана, могу да се држе највише
два кунића на једном квадратном метру.
Ако објекте индивидуалног становања из става 1. овог члана, користи више власника или корисника,
кунићи могу да се држе под условима и на начин прописан овом одлуком, само ако се с тим сагласе сви
власници, односно корисници.
У објектима колективног становања није дозвољено држање кунића.
4. Живина
Члан 29.
У објектима индивидуалног становања у дворишту, у помоћном објекту, ограђеном простору или
кавезу, може да се држи живина и друге пернате животиње, под условом да се не узнемиравају трећа лица и
да се не загађује околина.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или кавезу из става 1. овог члана, мора да буде
изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и дезинфикује.
Под у помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу, мора да буде од водонепропусног
материјала, са нагибом према каналу за одвођење воде и нечистоћа у јаму за осоку или ђубриште.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става 1.овог члана, мора да буде удаљен најмање 15
метара од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
У помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу из става 1. овог члана, може да се држи највише
четири комада живине на једном квадратном метру.
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Ако објекте породичног становања из става 1. овог члана, користи више власника или корисника,
живина може да се држи под условима и на начин прописан овом одлуком, само ако се са тим сагласе сви
власници, односно корисници.
5. Голубови
Члан 30.
У објектима индивидуалног становања, могу да се држе голубови у посебној просторији на тавану,
ограђеном простору или кавезу у дворишту, под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не загађује
околина.
Члан 31.
Власник или држалац голубова мора да поседује потврду овлашћене ветеринарске службе о редовној
вакцинацији голубова у складу са посебним прописом.
Члан 32.
У објектима колективног становања није дозвољено држање и храњење голубова.
Члан 33.
Објекти за држање голубова из чл.30. ове одлуке, морају редовно да се чисте и најмање два пута
годишње дезинфикују.
Подови објеката за држање голубова из става 1. овог члана, морају да буду изграђени од
водонепропусног материјала.
Члан 34.
Власник или држалац голубова мора да поседује потврду овлашћене ветеринарске службе о редовној
дезинфекцији објеката из члана 33. ове одлуке.
Члан 35.
Ако објекте индивидуалног становања користи више власника или корисника, голубови могу да се
држе под условима и на начин прописан овом одлуком, само ако се са тим сагласе сви власници, односно
корисници.
6. Нојеви
Члан 36.
У објектима индивидуалног становања, нојеви могу да се држе у посебно изграђеним објектима.
Посебно изграђен објекат из става 1.овог члана, мора да буде од тврдог материјала који може да се
чисти и дезинфекције, као и да буде осветљен, са природном вентилацијом и вратима окренутим према
дворишту.
Изузетно, у летњим месецима, нојеви могу да се држе испод надстрешнице, под условом да се
њиховим држањем не загађује околина и не узнемиравају трећа лица.
У посебно изграђеном објекту или испод надстрешнице, може да се држи на првих десет квадратних
метара један ној, а на сваких следећих пет квадратних метара још по један ној.
Члан 37.
Посебно изграђен објекат или надстрешница из члана 36. став 2. и 3. ове одлуке, морају да буду
удаљени од најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 15 метара, а од најближег
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 20 метара.
7. Пчеле
Члан 38.
Пчеле се могу држати под следећим условима:
1. На изграђеним парцелама са објектима колективног становања није дозвољено држање пчела;
2. На изграђеним парцелама са објектима индивидуалног становања као и у баштама у насељу, могу се
држати пчелињаци до 10 кошница по условом да су удаљени најмање 15 метара од стамбених објеката,
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објеката за држање животиња и објеката за снабдевање водом, а улаз у кошнице не сме бити окренут према
овим објектима;
3. Пчелињаци преко 10 кошница могу се постављати на отвореном простору, ван насеља, тако да су удаљени
најмање 100 метара од свих објеката и јавних путева, а улаз у кошнице не сме бити окренут према овим
објектима.
Држалац пчела је дужан да преузима све мере редовног одржавања пчелињих друштава.
Уколико је пчелињак постављен ван насељеног места а држалац није стално присутан, мора на
видном месту да истакне своје име, презиме и адресу а кошнице обележи редним бројевима.
Уколико парцелу са изграђеним објектом индивидуалног становања користи више власника или
корисника пчеле се могу држати под условима прописаним овом Одлуком ако се са тим сагласе сви
власници односно корисници.
8. Копитари и папкари
Члан 39.
На парцелама са изграђеним објектима индивидуалног становања, копитари и папкари могу да се
држе у посебно изграђеним објектима, који морају да буду осветљени, са природном вентилацијом и
вратима и прозорима окренутим према дворишту.
Посебно изграђен објекат из става 1. овог члана, мора бити саграђен од тврдог материјала, са
подовима од непропусног материјала и нагибом према каналу за одвођење нечистоће у осочну јаму.
Изузетно, у летњим месецима копитари и папкари могу да се држе и испод надстрешнице, под
условом да се обезбеди одвођење нечистоће и воде у јаму за осоку.
Јама за осоку мора да буде од бетона или другог водонепропусног материјала, са поклопцем и са
дном испод нивоа ђубришта.
Ђубриште за чврст стајњак мора бити изграђен од бетона и другог водонепропусног материјала.
Дно ђубришта за стајњак мора да буде изграђено у нагибу ка сабирном каналу - кинети за сакупљање
оцеђене воде из стајњака, а сабирни канал мора да се улива у јаму за осоку.
Члан 40.
Број грла копитара и папкара који могу да се држе у посебно изграђеном објекту или испод
надстрешнице, зависи од врсте копитара и папкара:
1. говеда, коњи, магарци, мазге и муле - по једно грло на првих 10 квадратних метара, а на сваких следећих
пет квадратних метара још по једно грло, и
2. овце, козе и свиње - по једно грло на свака два квадратна метра.
Члан 41.
Посебно изграђен објекат из члана 39. став 2. ове одлуке, мора да буде удаљен од најближег
стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 10 метара, а од најближег стамбеног или
пословног објекта на суседној парцели, најмање 15 метара.
Надстрешница из члана 39. став 3. ове одлуке, мора да буде удаљена од најближег стамбеног или
пословног објекта на суседној парцели, најмање 20 метара.
Члан 42.
Јама за осоку и ђубриште из члана 39. став 4. и 5. ове одлуке, мора да буде удаљена од водозахватних
бунара најмање 20 метра, а од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели, најмање 20
метара.
Јама за осоку и ђубриште из члана 39. став 4. и 5. ове одлуке, морају редовно да се чисте.
Ђубриште мора бити удаљено најмање 5 метара од уличног фронта и 1 метар од границе суседне
парцеле уз услов да се гради ободни зид висине 1,0 метар.
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III ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ
Члан 43.
Пси и мачке који се затекну на јавној површини, супротно одредбама ове одлуке, смештају се у
посебно изграђен и уређен простор (у даљем тексту: Прихватилиште).
Власник односно држалац животиње дужан је да губитак животиње без одлагања а најкасније у року
од три дана пријави надлежном органу општине.
Члан 44.
Пси и мачке који су одузети од власника или држаоца, по налогу надлежног органа, смештају се у
Прихватилиште.
Члан 45.
Прихватилиште је дужно да:
1. прима пријаве о напуштеним животињама и да обезбеди збрињавање сваке напуштене животиње, у складу
са посебним прописом;
2. обезбеди спровођење мере превентивне здравстевне заштите животиња и потребну помоћ животињама од
стране ветеринара;
3. брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња;
4. врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 дана од дана смештаја у
прихватилиште;
5. припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта или елементарних непогода.
Животиња која је смештене у прихватилиште може се поклонити ако је власник, односно држалац не
преузме у року из става 1. тачка 4. овог члана.
Члан 46.
Трошкови хватања, превоза и смештаја паса и мачака из члана 43. ове одлуке, падају на терет
власника или држаоца.
Ако је власник или држалац пса или мачке из члана 43. ове одлуке, непознат трошкови из става 1.
овог члана, обезбеђују се из буџета општине.
Трошкови хватања, превоза и смештаја паса и мачака из члана 44. ове одлуке, падају на терет
власника или држаоца, под претњом принудне наплате.
Члан 47.
Над псима и мачкама који се смештају у прихватилиште мора да се изврши дезинфекција и
дехелминтизација приликом пријема и отпуштања.
Пси и мачке смештени у прихватилиште морају редовно да се хране и поје.
Ухваћени и одузети пси и мачке могу да се уступе научноистраживачким и другим установама,
правном или физичком лицу, уз накнаду трошкова превоза и чувања, уз претходну сагласност ветеринарског
инспектора.
Пси и мачке из става 3. овог члана, пре уступања морају да буду прегледани, вакцинисани,
кастрирани, односно стерилисани и обележени.
Члан 48.
Прихватилиште мора редовно хигијенски да се одржава и дезинфикује.
Пси и мачке који се смештају у Прихватилиште, обележавају се посебним маркицама са редним
бројевима, а води се и посебна евиденција за сваког пса или мачку о датуму и месту хватања, здравственом
стању и даљем поступку са ухваћеним псом или мачком.
Члан 49.
Ухваћени пси који су обележени у складу са посебним прописом о обележавању и вођењу евиденције
о обележеним псима и мачке које имају на себи евиденциону - регистарску ознаку, смештају се у
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прихватилиште одвојено од паса који нису обележени и мачака које немају на себи евиденциону регистарску ознаку.
О ухваћеним псима и мачкама из става 1. овог члана, одмах, а најкасније у року од 24 сата,
обавештава се ветеринарски и комунални инспектор, а власник или држалац пса или мачке, најкасније у
року од два дана од дана хватања.
Члан 50.
Уколико пас или мачка оболе у прихватилишту, морају да се сместе одвојено до осталих паса и
мачака и да се предузму мере за њихово лечење, а ако оболе од заразних болести, начин лечења одређује
ветеринарска служба.
Уколико пас или мачка угину у прихватилишту, ветеринарска служба обавезно утврђује узрок
угинућа, а њихови лешеви уклањају се на нешкодљив начин.
Члан 51.
Животиња се у прихватилишту може лишити живота на хуман начин ако:
1. је повређена, неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин патолошки онеспособљена
тако да опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, патњу, страх и стрес;
2. је достигла старост па јој отказују основне животне функције;
3. се користи у научноистраживачке и биомедицинске сврхе у складу са посебним прописима;
4. се лишавањем живота спречава ширење, односно ако се сузбијају и искорењују заразне болести, у складу
са Законом којим се уређује ветеринарство;
5. животиња не може да се прилагоди условима смештаја, а њено пуштање на слободу представља опасност
за људе, друге животиње и животну средину;
6. је лишавање животиње живота од веће користи за њену добробит него што су патње од даљег живота, у
складу са мишљењем ветеринара.
Члан 52.
Лишавање животиње живота обавља се на хуман начин који проузрокује тренутну и сигурну смрт.
Животиње може лишити живота само ветеринар или ветеринарски техничар под надзором
ветеринара или друго обучено лице под надзором ветеринара, када је угрожена безбедност људи и
животиња, ако посебним прописима није друкчије одређено.
Лице из става 2. овог члана дужна су да после спроведеног поступка лишавања живота провере да ли
је наступила смрт животиње.
Члан 53.
Приступ у прихватилиште дозвољен је ветеринарском и комуналном испектору, а другим лицима
само по одобрењу ветеринарског или комуналног инспектора.
IV ХВАТАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ
УГИНУЛИХ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 54.
Послове хватања, превоза и смештаја паса и мачака луталица и паса без надзора, као и послове
одузимања паса и мачака по налогу комуналног инспектора обавља овлашћено предузеће.
Послове сакупљања и нешкодљивог уклањања угинулих домаћих животиња обавља овлашћено
предузеће у складу са посебним прописима.
Послове хватања и одузимања домаћих животиња, изузев паса и мачака, по налогу комуналног
инспектора обавља предузеће или предузетник коме општина повери обављање тих послова.
Члан 55.
Трошкове одузимања домаћих животиња, осим паса и мачака, у поступку принудног извршења,
сноси власник или држалац, тако што се одузета животиња уступа одговарајућој организацији или
предузетнику уз накнаду, од које власнику или држаоцу припада износ накнаде умањен за трошкове
принудног извршења.
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Трошкови из става 1. овог члана обухватају трошкове превоза, лечења, смештаја и исхране домаћих
животиња, као и друге трошкове.
Ако трошкови из става 2. овог члана буду већи од износа накнаде из става 1.овог члана, разлику
трошкова сноси власник или држалац домаће животиње, под претњом принудне наплате.
V МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 56.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих животиња,
2. хватање и уклањање домаћих животиња, осим од стране овлашћеног предузећа,
3. остављање лешева угинулих домаћих животиња и њихових делова на јавним површинама,
4. сахрањивање угинулих домаћих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху,
5. увођење домаћих животиња у службене просторије, средства јавног саобраћаја, дечија игралишта или на
друга јавна места одређена посебним прописима,
6. шишање паса на јавним површинама,
7. појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним за водоснабдевање грађана,
8. самостално збрињавање и храњење паса и мачака луталица на јавним површинама, у заједничким
просторијама и двориштима објеката колективног становања,
9. организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама.
VI НАДЗОР
Члан 57.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа општине Жабаљ, Служба за урбанизам,
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке обавља комунални инспектор.
Члан 58.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је дужан да:
1. донесе решење о отклањању недостатка или решење о забрани држања домаћих животиња, када се
недостаци не могу отклонити, под претњом принудног извршења;
2. покрене поступак принудног одузимања домаће животиње уколико власник или држалац не поступи у
складу са решењем о забрани држања домаће животиње или не отуђи домаћу животињу у остављеном року;
3. донесе решење о забрани држања домаће животиње и одузме је од власника, односно држаоца, без
накнаде и права враћања, уколико се ради о забрањеној раси пса из члана 11. ове одлуке;
4. покрене прекршајни поступак против власника или држаоца домаће животиње уколико не поступи у
складу са решењем из тачке 1, 2, 3. овог става;
5. изда налог овлашћеном предузећу да уклони пса или мачку луталицу, пса без надзора, као и угинулу
домаћу животињу са јавне површине;
6. изда налог овлашћеном предузећу да одузме пса или мачку у поступку принудног извршења;
7. изда налог за хватање или одузимање домаће животиње у складу са чланом 54. став 3. ове одлуке, и
8. обавља и друге послове у складу са овом одлуком и другим прописима.
Жалба на решење из става 1. тачка 1, 2. и 3. овог члана, не одлаже извршење решења.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице ако:
1. не одржава чистоћу и хигијену на јавним површинама на којима је дозвољено извођење паса (члан 20.),
2. ако не поступа у складу са чланом 45.;
3. не поступа са псима и мачкама смештеним у прихватилиште, на начин прописан у члану 47. став 1. и 2.,
4. приликом уступања животиње, не поступи у складу са одредбама члана 47. став 3. и 4.,
5. не поступа на начин прописан у члану 48.,
6. не поступа са ухваћеним псима и мачкама на начин прописан у члану 49. став 1.,
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7. не обавести ветеринарског и комуналног инспектора, односно власника или држаоца пса или мачке, у
року прописаном у члану 49. став 2.,
8. не поступи у складу са чланом 50.,
9. без одобрења комуналног или ветеринарског инспектора дозволи приступ другим лицима у
прихватилиште (члан 53.),
10.лишава животињу живота на начин који је у супротности са чланом 51. и чланом 52.,
11.дозволи увођење домаћих животиња у службене просторије, средства јавног саобраћаја, дечја игралишта
или на друга јавна места одређена посебним прописима (члан 56. тачка 5.),
12. не поступи по налогу комуналног инспектора (члан 58. тачка 5, 6. и 7.),
13. хвата и уклања домаће животиње без овлашћења (члан 56. тачка 2.),
14. сахрањује угинуле животиње и њихове делове ван места одређеног за ту сврху (члан 56. тачка 4.).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице новчаном казном од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 40.000,00 динара.
Члан 60.
Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. не поступа са домаћим животињама у складу са чланом 3,
2. у објектима индивидуалног и колективног становања, држи домаће животиње супротно одредбама члана
5,6, 7. и 8.,
3. у објектима колективног становања држи псе или мачке супротно одредбама чл.9. и 10.,
4. држи, изводи и шета псе расе питбул теријер (члан 11.),
5. у дворишту објекта индивидуалног становања ове одлуке, држи псе или мачке супротно одредбама чл.12.
и 13.,
6. не прибави сагласност свих корисника заједничког дворишта (члан 14.),
7. изводи и шета пса супротно одредбама члана 15.,
8. не истакне натпис "чувај се пса" (члан 16.),
9. изводи у шетњу пса супротно одредбама члана 17.,
10. изводи пса на јавне зелене површине супротно одредбама члана 21.,
11. не поступи у складу са одредбама члана 23.,
12. не поступи у складу са одредбама члана 25. став 1.,
13. држи украсне и егзотичне птице, супротно одредбама члана 26. и 27.,
14. држи куниће, супротно одребама члана 28.,
15. држи живину и друге пернате животиње, супротно одредбама члана 29.,
16. држи голубове, супротно одребама чл.30, 31, 32, 33, 34 и 35.,
17. држи нојеве, супротно одредбама чл.36. и 37.,
18. држи пчеле, супротно одредбама члана 38.,
19, држи копитаре и папкаре, супротно одредбама чл.39, 40, 41. и 42.,
20. одбије да плати трошкове хватања, превоза и смештаја пса или мачке у прихватилиште (члан 46.),
21. поступа са домаћим животињама, супротно одредбама члана 56.,
22. не поступи по решењу комуналног инспектора, и
23. не омогући комуналном инспектору да изврши инспекцијски надзор у складу са одредбама ове одлуке.
Члан 61.
За прекршај из члана 60. ове одлуке, казниће се физичко лице на лицу места, новчаном казном од
15.000,00 динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да начин држања домаћих животиња усклади са
одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Власник или држалац пса из члана 9. став 3. ове одлуке, дужан је да у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке, прибави сагласност скупштине зграде.
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Власник или држалац пса или мачке у заједничком дворишту објекта индивидуалног становања,
дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, прибави сагласност из члана 14. ове
одлуке.
Члан 63.
Месне заједнице предложиће јавне зелене површине, ради доношења акта из члана 19. ове одлуке, у
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 64.
Одредбе ове одлуке се не односе на правна и физичка лица којима је предмет пословања чување и
узгој, односно промет животиња у складу са посебним прописима.
Члан 65.
Предмети у поступку инспекцијског надзора, започети пре ступања на снагу ове одлуке, окончаће се
према одредбама одлуке која је важила у моменту покретања поступка.
Члан 66.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима за држање и заштиту домаћих
животиња ("Службени лист општине Жабаљ", бр.7/97).
Члан 67.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ".
На основу члана 49. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 8/2011,
8/2012 и 27/2017) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на својој 22. седници одржаној дана
03.09. 2018. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у
јавној својини Општине Жабаљ.
Пречишћени текст Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини Општине
Жабаљ садржи:
1. Одлуку о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини Општине Жабаљ („Службени
лист Општине Жабаљ“ број 4/2005),
2. Одлуку о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини Општине
Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 5/2007),
3. Одлуку о допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини Општине
Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 17/2010) и
4. Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини
Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“ број 48/2016).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 352-68/2018-I

Председник
Комисијe за статутарна питања и нормативна акта
дипломирани правник Марија Малиновић с.р.
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ОДЛУКА
О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
– пречишћен текстЧлан 1.
Овом одлуком утврђује се висина закупнине за пословни простор у јавној својини општине Жабаљ ( у даљем
тексту: пословни простор), категорије објекта, зоне у којима се пословни простор налази, начин наплате
закупнине, олакшице, ослобађања од плаћања закупнине и друга питања.
Члан 2.
Закупнина за пословни простор у јавној својини општине Жабаљ
месечним износима:
- у првој зони закупнина износи 200 дин/m2 ,
- у првој А зони закупнина износи 550,00 динара
- у другој зони закупнина износи 100 дин/ m2 ,
- у трећој зони закупнина износи 50 дин/m2 .

утврђује се по зонама у следећим

Члан 3.
Прва зона обухвата:
пословни простор у насељеном месту Жабаљ Улица Николе Тесле од кућног броја 9 и 28 до кућних бројева
77 и 90а ( од угла Улице српских добровољаца до угла Улице војводе Мишића) и Трг Светог Саве, изузев
броја 3.
Прва А зона обухвата:
пословни простор у насељеном месту Жабаљ, Трг Светог Саве број 3
Друга зона обухвата:
пословни простор који се налази у делу насељеног места Жабаљ који није обухваћен првом зоном и следећи
делови осталих насељених места у општини:
- у Чуругу Улица краља Петра I од кућних бројева 50 и 51 до кућних бројева 78 и 79 (од угла Улице Петра
Коњевића до угла Улице Николе Тесле ), Улица Светог Саве од Трга слободе до кућних бројева 77 и 102 ( до
угла Улице Светозара Марковића) и Трг слободе;
- у Ђурђеву Улица краља Петра I од кућних бројева 55 и 60 до кућних бројева 75 и 72 ( до угла Улице
русинске ) и Улица светосавска од кућног броја 35 и 36 до кућних бројева 39 и 40;
- у Госпођинцима Улица краља Петра I од кућних бројева 11б и 14 до кућних бројева 49 и 50 ( до угла Улице
војвођанске ) и Улице Бранка Радичевића од кућних бројева 49 и 52 до кућних бројева 51 и 66.
Трећа зона обухвата:
пословни простор који се налази у деловима насељених места Чуруг, Ђурђево и Госпођинци који нису
обухваћени другом зоном.
Члан 4.
За магацине утврђује се олакшица од 50% од висине закупнине утврђене чланом 2. ове одлуке. За пословни
простор који се налази у оквиру пословних зграда са заједничким ходником и санитарним чвором а који је
по својој намени канцеларијски простор закупнина износи 50% закупнине утврђене чланом 2.
Члан 5.
Цену издавања сала у службеним зградама и отворених и затворених спортских терена утврђује Општинско
веће.
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Члан 6.
Трошкови текућег одржавања пословног простора падају на терет закупца, односно корисника пословног
простора.
Члан 7.
У цену закупа пословног простора урачунат је порез на додату вредност.
Члан 8.
Закупнина за пословни простор плаћа се месечно унапред, најкасније до петог у месецу. Закупнина за
пословни простор уплаћује се на рачун буџета општине Жабаљ.
Члан 9.
Висина закупнине утврђена у члану 2. ове одлуке је почетна цена код утврђивања висине закупнине путем
прикупљања писмених понуда и јавним надметањем.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор ("
Службени лист општине Жабаљ" бр. 2/2001 и 2/2002).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а примењиваће се од 01.05.2005. године.

На основу члана 59. Пословника Општинског већа („ Службени лист општине Жабаљ“ број: 24/2017),
Општинско веће , на седници одржаној 101. седници, одржаној дана 28.08.2018. године, утврдило је
пречишћени текст Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи ,
Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ.
Пречишћени текст Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи ,
Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ садржи:
1. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи , Скупштини
општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“
број: 27/2017);
2. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи , Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број: 3/2018) из којег је изостављена одредбе о ступању на снагу;
3. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи , Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број:7 /2018) из којег је изостављена одредба о ступању на снагу;
4. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи , Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број:9 /2018) из којег је изостављена одредба о ступању на снагу;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
Број:
02-87/2018-II
Дана: 28.08.2018. године

03.09.2018.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 126

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за
опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис
радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016), на предлог Општинске управе општине број 02-119/2017-III oд 29.11.2017.
године, Општинске веће на 67. седници, дана 01.12.2017. године, доноси обједињени
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
(Пречишћени текст)
ГЛАВА I
Основне одредбе
Члан 1.
Обједињеним Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
Скупштини општине и Општинском правобранилаштву (даљем тексту: Правилник) уређују се
организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних
места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и
степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи,
Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ.
Организација одредаба Правилника
Члан 2.
Правилник се састоји од следећих глава:
- Глава I Основне одредбе
- Глава II Oрганизација и систематизација радних места у Општинској управи
- Глава III Oрганизација и систематизација радних места у Општинском правобранилаштву
- Глава IV Организација и систематизација радних места у Скупштини општине
- Глава V Прелазне и завршне одредбе
Систематизација радних места
Члан 3.
У овом правилнику систематизовано је укупно 87 радних места за 99 запослених (службеника,
намештеника и функционера).
У Општинској управи систематизовано је укупно 76 радних места за 88 запослених на неодређено
време, и то:
- 2 радна места за 2 службеника на положају,
- 66 извршилачких радних места за 71 службеника и
8 намештеничких радних места за 15 намештеника.
У КабинетуПредседника општине систематизовано je укупно 5 радних места за 5лица на одређено
време, и то:
- 3 функционера,
- 2 извршилачка радна места на одређено време.
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У Служби за буџетску инспекцију систематизовано је укупно 3 радна места за 3 извршиоца на
неодређено време, и то:
- 3 извршилачка радна места за 3 службеника.
У Правобранилаштвусистематизовано је укупно 2 радна места за два лица на одређено време:
- 2 функционерa.
У Скупштини општине систематизовано је укупно 1 радно место за једно лице на одређено време:
- 1 функционер.
Табеларни приказ систематизованих радних места у обједињеном Правилнику:
фукнкционери–постављена
лица
помоћник
Председника
општине
правобранилац
заменик правобраниоца
секретар Скупштине општине
укупно:

службеници на положају
службеник на положају –
I група
службеник на положају –
II група
укупно:

1. ФУНКЦИОНЕРИ
број радних места

број извршилаца

3

3

1
1
1
6

1
1
1
6

2.ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА
број радних места
1

број извршилаца
1

1

1

2

2

3.ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
3.1.службеници - извршиоци
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
укупно:

број радних места
12
16
16
5
5
8
3
1
66 раднa места

број службеника
12
18
18
5
5
9
3
1
71 службеника

3.2. намештеници
прва врста радних места
друга врста радних места
трећа врста радних места
четврта врста радних места

Број радних места
1
0
0
6

Број намештеника
1
0
0
8
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6
15 намештеника
86

4.ЗАПОСЛЕНИ У ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
службеници - извршиоци
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
укупно:

4.1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
број радних места
број службеника
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2 радна места
2 службеника

4.2. СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
службеници - извршиоци
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
укупно:

број радних места
2
0
0
0
0
1
0
0
3 радна места

број службеника
2
0
2
0
0
1
0
0
3 службеника

ГЛАВА II
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Предмет уређивања
Члан 4.
Овим Правилником детаљније се уређују унутрашње организационе јединице, њихов делокруг,
руковођење унутрашњим организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су
радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно
искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи општине.
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Унутрашња организација
Члан 5.
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У оквиру Општинске управе образоване су унутрашње организационе јединице за вршење сродних
послова.
Основна унутрашња организациона јединица је одељење.
Ужа организациона јединица у оквиру одељења је група.
Служба за буџетску инспекцију и Кабинет Председника општине основане је као посебна
организациониона јединица.
Кабинет Председника општине образован је као посебна организациона јединица.
Основне унутрашње јединице
Члан 6.
У Општинској управи образована су следећаодељења:
1. Одељење за општу управу и друштвене делатности,
2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај,
3. Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
4. Одељење за локални економски развој и привреду,
5. Одељење за инспекцијске послове,
6. Одељење за финансије и буџет,
7. Одељење за локалну пореску администрацију,
8. Одељење за заједничке стручне послове,
9. Одељење за помоћно-техничке послове.
Ради обављања појединих истих или међусобно сродних и повезаних послова, у оквиру унутрашњих
организационих јединица утврђених ставом 1. овог члана, образују се следеће групе:
У Одељењу за општу управу и друштвене делатности образују се:
- Група за општу управу,
- Група за друштвене делатности;
У Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај образује се:
- Група за урбанизам и озакоњење објеката;
У Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине образује се:
- Група за имовинске и стамбено-комуналне послове;
У Одељењу за локални економски развој и привреду образује се:
- Група за локални економски развој;
У Одељењу за инспекцијске послове образују се:
-Група за послове комуналне инспекције и
-Група за послове грађевинске инспекције;
У Одељењу за локалну пореску администрацију образује се:
- Група за пореско рачуноводство;
У Одељењу за заједничке стручне послове образују се:
- Група за управљање људским ресурсима и
- Група за јавне набавке.
Посебне организационе јединице
Члан 7.
У Општинској управи образују се као посебне организационе јединице:
- Кабинет Председника општине и
- Служба за буџетску инспекцију.
2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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Члан 8.
Одељење за општу управу и друштвене делатности:
1) општа управа:
- стара се о спровођењу прописа о општем управном поступку приликом поступања органа Општине;
- води канцеларијско пословање за органе Општине које обухвата: пријем, преглед, распоређивање,
евидентирање, достављање у рад и отпремање поште; административно-техничко обрађивање аката;
архивирање и чување архивираних предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја
архивске грађе надлежном архиву;
- организује рад услужног центра, писарнице и месних канцеларија;
- води евиденцију свих управних и вануправних предмета органа Општине;
- подноси извештаје министарству надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе о
кретању управних и вануправних предмета из надлежности Општине;
- води евиденцију печата и штамбиља органа Општине и спроводи поступак израде нових и
уништавања неважећих или оштећених печата и штамбиља;
- непосредно спроводи прописе о службеној употреби српског језика и писма, као и језика и писма
русинске националне мањине који је у службеној употреби у Општини;
- врши управне и стручне послове који су поверени Општини у области матичних књига, личних
стања грађана, друштвене бриге о деци, борачко-инвалидске заштите и социјалне и здравствене заштите;
- обавља послове вођења и ажурирања јединственог бирачког списка, посебног бирачког списка и
друге послове у поступку спровођења избора који су поверени Општини;
2) друштвене делатности:
- обавља послове у вези са исплатом накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради
неге детета и одсуства ради посебне неге детета;
- обавља послове у вези са исплатом из области борачко инвалидске заштите;
- решава у другом степену о жалбама на решења Центра за социјални рад којим је одбијен захтев за
коришћење услуга које обезбеђује јединица локалне самоуправе;
- издаје уверења о подацима о којима води службена евиденцију и спроводи поступак у вези са
издавањем уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција;
- учествује у изради стратегија и програма развоја у области дечије и социјалне заштите, примарне
здравствене заштите, предшколског образовања и васпитања, побољшања и унапређења положаја младих и
спорта;
- обавља послове који се односе на оснивање установа у области образовања и васпитања, примарне
здравствене заштите, социјалне заштите, културе, физичке културе, спорта и информисања, када је оснивач
Општина,
- прати рад и функционисање установа у области образовања и васпитања, примарне здравствене
заштите, социјалне заштите, културе, физичке културе, спорта и информисања,
- израђује акте којима се утврђују нормативи и стандарди за обављање делатности установа чији је
оснивач Општина;
- предлаже надлежном органу општине акт о мрежи установа дечије и социјалне заштите,
предшколског и основног образовања на територији Општине;
- израђује предлог акта о прекиду образовно-васпитног рада у установама;
- води евиденцију деце која су стасала за похађање предшколског програма образовања и васпитања
и полазак у школу и доставља је установама;
- обавља послове у вези са унапређењем ученичког и студентског стандарда;
- обавља послове у области образовања, културе, јавног информисања и спорта из надлежности
општине;
- обавља стручне и административне послове за комисије из надлежности Одељења;
- прати законитост рада у јавним службама чији је оснивач Општина;
- учествује у изради плана развоја културе у Општини;
- обавља стручне и административне послове у вези са расписаним јавним конкурсом за пројекте из
области културе који ће се финансирати из буџета Општине;
- организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од заначаја за Општину;
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- обавља послове у вези са обезбеђивањем друштвене бриге за јавно здравље на ниову Општине, у
складу са законом;
- обавља послове утврђивања статуса избеглих, прогнаних и интерно расељених лица и њиховог
збрињавања;
- припрема податке за потребе органа који се баве пословима друштвене статистике;
- спроводи послове у вези са пописом становништа који су у надлежности Општине и друге послове
из области демографије;
- остварује сарадњу са општинским Саветом за међунационалне односе и националним саветима
националних мањина и прати остваривање послова из њихове надлежности;
- пружа стручну помоћ Канцеларији за инклузију Рома општине Жабаљ;
- обавља послове Канцеларије за младе;
- прати стање и предлаже мере за остваривање родне равноправности у органима општине, јавним
предузећима и установама чији је оснивач Општина;
- обавља послове у вези са подстицањем културно-уметничког аматеризма и стваралаштва;
- врши попис имовине умрлих лица у случајевима утврђеним законом;
- обавља стручне послове за потребе радних тела образованих на основу закона или општих аката
Скупштине општине која се баве питањима из области дечије, социјалне, здравствене заштите,
међунационалним односима, културе, вероисповести, демографских кретања и другим питањима од значаја
за развој и унапређење других облика стваралаштва;
- израђује нацрте и предлоге општих и појединачних аката које доносе други органи Општине, а
односе се на питања у вези са општом управом или друштвеним делатностима;
- припрема извештаје и анализе за потребе Општине из надлежности Одељења;
- обавља и друге послове из надлежности Одељења.
У оквиру Одељења за општу управу и друштвене делатности образују се месне канцеларије у
насељеним местима:
1. Чуруг,
2. Ђурђево и
3. Госпођинци.
Месне канцеларије обављају послове који се односе на: пријем и слање поште; вођење матичних
књига и издавање извода из матичних књига; попис заоставштине, издавање уверења о чињаницама о којима
се води службена евиденција и уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција;
предузимање радње у циљу ажурирања бирачког списка и других послова које одреди Председник општине,
у складу са законом којим се уређује локална самоуправа.
Члан 9.
Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај:
1) урбанизам:
- непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области урбанистичког планирања,
изградње објеката, грађевинског земљишта;
- остварује сарадњу са носиоцима израде планских документа;
- у току израде планског документа врши проверу његове усклађености са плановима шире
просторне целине, законом и подзаконским актима;
- прегледа, проверава и учествује у припреми нацрта и предлога планских докумената;
- реализује оглашавање и спровођење процедуре раног јавног увида и припрема извештај о раном
јавном увиду;
- доставља надлежним органима и радним телима на стручну контролу, оверу, издавање елаборате
планских докумената;
- у поступку израде планског документа прибавља услове јавних предузећа, води и евидентира
документацију и чува матрице елабората;
- врши мониторинг и евалуацију стратешких и планских докумената;
- учествује у раду Комисије за планове;
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- у току јавног увида спроводи поступак оглашавања и процедуре потврђивања урбанистичких
пројеката, пројекта парецелације/препарцелације, доставља странкама одговоре - ставове Комисије за
планове по уложеним примедбама на плански документ или урбанистички пројекат;
- прикупља и припрема податке и услове за потребе израде стратешког, просторног или
урбанистичког плана;
- тражи допуну податка, односно услова и доставља их на даљу обраду;
- доноси појединачне акте у вези са израдом стратешке процене утицаја на животну средину
просторних и урбанистичких планова из надлежности Одељења;
- води евиденције о донетим плановима, њиховим изменама и престанку важења;
- води централни регистар планских докумената;
- објављује планска документа и урбанистичке пројекте на званичној интернет страници Општине;
2) грађевински послови и обједињена процедура:
- даје заинтересованим странкама обавештења о намени простора;
- сарађује са стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма и
грађевинарства за потребе рада органа Општине и Одељења;
- даје стручна мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у оквиру
обједињене процедуре;
- издаје решења о рушењу објеката;
- издаје локацијске услове;
- прибавља посебне услове од јавних предузећа, привредних друштава и установа и других
ималаца јавних овлашћења неопходних за израду локацијских услова;
- издаје грађевинске дозволе;
-издаје решења којим се одобрава извођење радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији и
санацији објеката;
- проверава испуњеност формалних услова за издавање грађевинске дозволе и усклађеност података
наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима;
- проверава уклађеност идејног пројекта за прибављање решења о одобрењу за извођење радова са
издатим локацијским условима, односно планским актом;
- стара се о законитом вођењу поступка издавања грађевинске дозоволе и одобрења за изградњу,
реконструкцију, адаптацију и санацију објеката;
- издаје потврде о пријави радова;
- поступа по поднетим пријавама о завршетку израде темеља и завршетку објекта у конструктивном
смислу;
- издаје употребне дозволе;
- обавља стручне послове у вези са радовима на инвестиционом одржавању објеката у јавној својини
Општине;
- подноси захтеве за упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и
издавање решења о кућном броју;
3) озакоњење:
-спроводи поступак озакоњења у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља
обавештења надлежним органима о поднетим захтевима;
- покреће поступак озакоњења по службеној дужности, обавештава странке о неопходној
документацији за спровођење поступка озакоњења, прибавља сагласности за озакоњење објекта од управљача
јавног добра, односно организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од
других институција чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења;
- води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања;
- доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу - служби за катастар
непокретности и грађевинској инспекцији;
- припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и извештаје везане за озакоњење
објеката;
- израђује потребне информације, анализе и извештаје;
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- објављује списак донетих решења на званичној интернет страници Општине;
4) саобраћај и путеви:
- обавља послове који се односе на регулисање и управљање саобраћајем на територији Општине;
- обавља послове који се односе на планирање, развој и организацију саобраћаја, режим и безбедност
саобраћаја, прати стање, изградњу, одржавање, коришћење и заштиту путева у надлежности Општине и
доноси појединачна акта за које је надлежно по закону којим се уређују јавни путеви;
- управља јавним површинама за паркирање и доноси акта у вези са регулисањем паркирања;
- учествује у припреми и изради програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре;
- обавља послове у вези са превозом путника у друмском саобраћају;
- обавља стручне послове за локални савет за безбедност саобраћаја;
5) други послови:
- сарађује са надлежим одељењем и другим органима Општине у изради општих и оперативних
планова заштите од елементарних непогода;
- учествује у припреми документације за спровођење јавних набавки органа Општине;
- израђује нацрта општих аката и предлоге аката из надлежности Одељења;
- остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима у обављању послова из
своје надлежности и доставља им потребне информације и извештаје;
- доставља надлежним органима Општине извештај о раду Одељења;
- обавља и друге послове из надлежности Одељења.
Члан 10.
Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине:
1) имовински послови:
- непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области коришћења и располагањa
непокретностима у јавној својини Општине и у јавној својини Републике на којима Општина има право
коришћења, експропријације, денационализације, реституције, концесије, стављања хипотеке и
установљавања службености на непокретностима у јавној својини Општине и у јавној својини Републике на
којима Општина има право коришћења;
- учествује у спровођењу поступка за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини;
- утврђује земљиште за редовну употребу објекта;
- доноси решења о конверзији права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду;
- доноси решења о конверзији права дугорочног закупа у право својине на грађевинском земљишту;
- спроводи поступак експропријације;
- води евиденцију непокретности у јавној својини Општине у складу са законом и подзаконским
актима;
2) становање:
- доноси решења о исељењу бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама;
- води регистар стамбених заједница на територији општине Жабаљ,
- води регистар станова за социјално становање;
- доноси решења о упису стамбених заједница у регистар и упису управника стамбене заједнице у
регистар;
- израђује предлоге решења, уговора и анекса уговора о закупу и откупу станова;
- врши послове у вези са преносом права закупа и замене станова;
- прати извршавања уговорних обавеза по основу закупа пословног простора и станова;
- остварује сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и
другим надлежним институцијама у спровођењу принудног исељење;
- учествује у изради и имплементацији стратешких и планских докумената из облати становања:
стратегије развоја општине; локалне стамбене стратегије; програма социјалног становања и других;
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- обавља стручне и административне послове за комисију надлежну за враћање пољопривредног
земљишта бившим власницима у складу са законом којим се уређује враћање земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљиштног фонда и конфискацијом и комисију за
спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине;
3) комуналне делатности:
-решава по захтевима правних и физичких лица и других странака о коришћењу јавних површина;
- издаје одобрења за постављање привремених објеката на јавној површини;
- издаје одобрења за заузимање јавне површине
ради одржавања културних, спортских,
комерцијалних и других манифестација;
- води евиденцију улица и тргова у насељеним местима у Општини;
-доноси појединачнр правне акте у комуналној области;
4) енергетска ефикасност:
- учествује у изради стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу;
- обавља поверене послове из закона којим се уређује питања енергетике и учествује у изради
програма и плана енергетске ефикасности као и програма унапређења енергетске ефикасности;
- врши контролу спровођења основних начела енергетске политике;
5) заштита животне средине:
-спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени
утицаја на животну средину и води јавну књигу;
- поступа као заинтересовани орган код поступака процене утицаја пред надлежним органом
Аутономне покрајине Војводине и Републике;
- врши оцену и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја;
- обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од буке;
- издаје дозволе за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и
одлагање инертног и неопасног отпада и потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе и води
регистар издатих дозвола и потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе;
- издаје интегрисане дозволе;
- врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи;
- издаје дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија
дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник као и дозволе за коришћење нарочито
опасних хемикалија;
- припрема програме заштите животне средине и локалне акционе и санационе планове;
- сарађује са удружењима и организацијама цивилног сектора;
- спроводи активности на јачању свести о потреби заштите животне средине;
- припрема годишње извештаје и обавештава јавност о стању животне средине;
- води евиденције и доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и министарству;
- врши послове заштите и унапређења природних добара и обавља друге послове везане за заштиту
животне средине;
- учествује у изради и имплементацији планских докумената из области заштите животне средине;
стратегије заштите природе и природних вредности; програма заштите зелених површина; локалног
еколошког акционог плана; програма мониторинга животне средине; локалног плана управљања отпадом;
акционих планова за заштиту од буке и других планских аката, у складу са прописима којима се уређује
заштита животне средине;
-обавља стручне и административне послове за техничку комисију за процену студије о процени
утицаја на животну средину;
-води регистар загађивача животне средине у Општини;
-обавештава јавност о примени прописа из области животне средине у Општини;
-обавља стручне и административне послове за буџетски фонд за заштиту животне средине;
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- припрема нацрте и предлоге општих и појединачних аката из области имовинско-правних односа,
стамбено-комуналне делатности и заштите животне средине које доносе органи Општине, а за чију израду
је надлежно Одељење;
- обавља и друге послове из надлежности Одељења.
Члан 11.
Одељење за локални економски развој и привреду:
1) локални економски развој:
- стара се о реализацији развојних пројеката од интереса за Општину, представљању инвестиционих
потенцијала Општине и реализацији активности на привлачењу инвестиција;
- припрема, управља и реализује развојне пројекате и капиталне инвестиције у области јавне
инфраструктуре;
-успоставља контакате са међународним организацијама и донаторима;
-истражује могућности за финасирање развојних програма;
- ради на успостављању привредних контаката и старање у привлачењу нових инвеститора у
Општину;
- обавља стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и
сервисирању послова из области економског развоја Општине;
-учествује у прикупљању података за представљање могућности и услова за улагање у Општину;
- израђује и ажурира базе података, прати, анализира и припрема извештаје о стању и кретању
привредних активности на територији Општине;
- успоставља базу капиталних пројеката у складу са прописима којима се којима се уређује припрема
и оцена, као и праћење спровођења и извештаавање о реализцији капиталних пројеката, ажурира их и
преноси их у интегрисану базу капиталних пројеката на нивоу државе;
- израђује пројекције будућих кретања привреди и предлаже стратегије за даљи развој;
- одржава редовне контакте са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем
економског развоја и привлачењем инвестиција;
- учествује у представљању општине на регионалном, државном и међународном нивоу у
активностима везаним за локални економски развој;
- обавља послове који се односе на организацију и учешће Општине на разним промотивним
манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама;
- стара се о укупном привредном развоју општине и предлаже мере за подстицање и развој туризма,
старих заната, пољопривреде, задругарства и осталих привредних грана;
- стара се о развоју привреде и предузетништва и предузима мере подстицања предузетништва,
малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине;
- учествује у изради нормативних и других акта из области локалног економског развоја;
- припрема нацрте стратегија и програмa развоја општине;
- учествује у креирању и организацији тренинг програма у складу са потребама привреде;
- даје информације и пружа техничку помоћ правним лицима при реализацији пројеката, државних
субвенција и кредита;
2) привреда:
- обавља управне и стручне послове у области привреде;
- доноси појединачна управна акта у поступку промене намене пољопривредног у грађевинско
земљиште;
- учествује у изради годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја;
- учествује у изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у државној својини;
- учестувје у спровођењу поступка давања у закуп и бесплатног коришћења пољопривредног
земљишта;
- уводи у посед закупце пољопривредног земљишта у државној својини;
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- остварује сарадњу са пољопривредном инспекцијом у откривању неовлашћеног коришћења
пољопривредног земљишта и учествује у поступку скидања и складиштења усева у складу са законом којим
се уређује пољопривредно земљиште;
- доставља извештаје министарству надлежном за послове пољопривреде о уплати средстава
остварних од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;
- сарађује са надлежим одељењем и другим органима Општине у изради општих и оперативних
планова заштите од елементарних непогода;
- учествује у раду комисија за утврђивање штете на пољопривредном земљишту, усевима и засадима;
- доставља надлежним државним органима извештаје о пољопривредној производњи у
Општини(сетва, жетва, јесењи радови);
- информише индивидуалне пољопривредне произвођаче и регистрована пољопривредна газдинстава
о актуелностима које се односе на пољопривреду;
- врши категоризацију туристичких објеката у складу са законом;
- утврђује водопривредне услове на територији Општине и издаје водопривредне сагласности и
водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са законским овлашћењима Општине;
- обавља послове у вези са евиденцијом лица која обављају превоз за сопствене потребе;
- обавља послове у вези са одобравањем ауто-такси делатности;
- обавља послове у вези са признавањем права на коришћење паркинг места за возила особа са
инвалидеитетом без накнаде;
- обавља административне послове за Агенцију за привредне регистре и пружа помоћ локалним
привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих облика;
- издаје уверења о подацима из Регистра предузетника са стањем на дан 30.12.2005. године;
- остварује сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне
политике запошљавања;
- прати рад јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или
којима је поверено обављање комуналне делатности и даје мишљења о њиховим извештајима о раду;
- прати рад јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је Општина оснивач или
суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и даје мишљења о њиховим
извештајима о раду;
- припрема нацрта одлука и других општих и појединачних аката за органе Општине из своје
надлежности;
- обавља и друге послове из надлежности Одељења.
Члан 12.
Одељење за инспекцијске послове:
- врши инспекцијски надзор над применом закона којим се уређује изградња објеката и над
применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета који се
односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката, као и на извођење појединих грађевинских
радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин;
- врши инспекцијски надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне
средине (управљањa отпадом, заштити од буке, заштити природе, поступању са хемикалијама, процени
утицаја на животну средину, заштити ваздуха и интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне
средине);
- врши инспекцијски надзор у области комуналних делатности (одржавања и уређења јавних зелених
површина, снабдевања насеља водом, изношења и депоновања смећа, одржавања гробаља, делатности
пијаца и вашара, одржавања чистоће јавних површина, раскопавања улица и других јавних површина и
друге послове комуналне хигијене, постављања привремених објеката на јавним површинама, јавних
паркиралишта, становања и одржавања стамбених зграда);
- врши инспекцијски надзор у области становања и одржавања стамбених зграда;
- врши инспекцијски надзор у области трговинe и туризма који је поверен Oпштини;
- врши инспекцијски надзор у области превоза путника и терета у друмском саобраћају и
инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и
реконструкцији локалних и некатегорисаних путева;
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- врши инспекцијски надзор у области спорта;
- врши инспекцијски надзор над радом установа у области предшколског васпитања и образовања,
основног и средњег образовања;
- извршава извршна или коначна решења из свог делокруга;
- доноси планове рада и израђује извештаје о раду у складу са одредбама закона којима се уређује
инспекцијски надзор;
- води евиденцију о инспекцијском надзору;
- припрема нацрте и предлоге општих аката из своје надлежности и учествује у изради нацрта и
предлога општих аката из надлежности других одељења ако је надзор над њиховом применом поверен
општинској инспекцији.
- врши надзор над спровођењем програма из области грађевинарства, комуналних делатности,
јавних путева и заштите животне средине чије извршавање је поверено јавним предузећима и буџетским
фондовима и предлаже надлежним органима предузимање мера из њихове надлежности;
- сарађује са надлежим одељењем и другим органима Општине у изради општих и оперативних
планова заштите од елементарних непогода;
- обавља и друге послове из надлежности Одељења
Члан 13.
Одељење за финансије и буџет:
- обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања обављања изворних и поверених
надлежности Општине;
- израђује нацрт буџета Општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације
укључујући и програмску;
- припрема и доставља буџетским корисницима упутсво за припрему буџета Општине са основним
економским смерницама, као основом за израду предлога финансијких планова буџетских корисника,
описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који
може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме
буџета;
- стара се о поштовању календара буџета локалне власти;
- анализира предлоге финансијих планова буџетских корисника и врши контролу њихове
усаглашености са упутством за припрему буџета Општине;
- припрема нацрте одлука о измени и допуни буџета Општине (ребаланса);
- припрема предлоге решења о привременом финансирању;
- обавештава буџетске кориснике о одобреним апропријацијама;
- припрема и утврђује квоте, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
- разматра захтеве за промену одобрених квота;
- предлаже одлуке о привременој обустави извршења буџета Општине;
- разматра предлоге плана извршења буџета и њихове измене;
- разматра захтеве за преузимање обавеза;
- доноси решења о одобравању преусмеравања апропријација;
- припрема предлоге решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- обавља послове који се односе на отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна
средства, подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних намеских
динарских рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лица и других субјеката који не припадају
јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора;
- ближе уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а;
- извештава о коришћењу средстава Општине;
- стара се о пласирању слободних новчаних средстава ;
- припрема предлог захтева министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног
дефицита изнад 10% прихода Општине у текућој години, у складу са законом којим се уређује буџетски
систем;
- анализира дугорочну одрживост дуга Општине;
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- води главну књигу трезора и остале пословне књиге, са посебном евиденцијом за сваког директног
и идиректног корисника буџетских средстава;
- води помоћне књиге;
-припрема пројекције и прати прилив прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета
Општине;
- управља готовином;
- управља информационим системом у области финансија;
- израђује периодичне извештаје о извршењу буџета Општине и завршни рачун буџета Општине, у
складу са календаром утврђеним законом којим се уређује буџетски систем;
- доставља министарству надлежном за послове пољопривреде извештај о коришћењу средстава за
реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
- води евиденцију о додељеној државној помоћи на локалном нивоу и доставља извештај надлежним
државним органима;
- саставља извештаје о коришћењу буџетских средстава која су пренета корисницима средстава
дотација и субвеница и доставља их надлежним органима;
- усаглашава пословне књиге са корисницима буџета Општине, Управом за трезор и добављачима;
- води евиденцију основних средстава органа Општине;
- обавља послове финансијске службе за директне буџетске кориснике;
- врши обрачун закупнине за пословни и стамбени простор у јавној својини Општине, врши њихову
ревалоризацију и утврђује откупну цене станова у јавној својини Општине;
- врши обрачун свих накнада и доприноса за које није надлежно одељење за послове локалне пореске
администрације;
- припрема предлоге финансијских планова за директне буџетске кориснике;
- учествује у изради плана набавки за директне буџетске кориснике, прати њихово извршење и
предлаже измене;
- припрема нацрте и предлоге општих аката из надлежности Одељења;
- обавља и друге послове из надлежности Одељења.
Члан 14.
Одељење за локалну пореску администрацију:
- припрема нацрте општих аката за Скупштину општине којима се утврђује врста и висина изворних
прихода Општине;
- непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте органа Општине којима се уређују
питања у вези са општинским порезима, таксама, накнадама и другим изворним приходима Општине;
- утврђује, наплаћује и контролише наплату изворних прихода Општине прописаних законом и
општим актима Скупштине општине;
- доноси појединачне управне и вануправне акте из своје надлежности;
- врши послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама на пореска управна акта;
- врши послове редовне и принудне наплате, обезбеђења наплате пореске обавезе, решава по
захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
- води регистар обвезника изворних прихода на основу података из јединственог регистра пореских
обвезника који води Пореска управа;
- остварује сарадњу са другим органима у циљу идентификације обвезника и предмета обавезе,
пружања података о којим води службене евиденције на захтев другог органа;
- врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности
испуњавања пореске обвезе по основу изворних прихода Општине;
- према обвезницима локалних пореза, такси и накнада покреће поступке пред надлежним државним
органима;
- води пореско књиговодство за изворне приходе Општине у складу са прописима и примењује
јединиствени информациони систем за изворне приходе;
- извештава надлежне органе Општине о оствареним изворним приходима и предлаже мере за
побољшање њихове наплате;
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- доставља податке о изворним приходима министарству надлежном за послове финансија и другим
државним органима, по њиховом захтеву;
- доноси годишњи план инспекцијског надзора и извештај о његовом извршењу, у складу са
одредбама закона којима се уређује инспекцијски надзор;
- обавља и друге послове из надлежности Одељења.
Члан 15.
Одељење за заједничке стручне послове:
1) управљање људским ресурсима и радни односи:
- обавља стручне послове у поступку попуњавања слободних и упражњених радних места и избора
кандидата у поступку интерног и јавног конкурса;
- иницира и координира припрему нацрта кадровског плана;
- стара се о организацији стручног усавршавања службеника, врши процену ефеката спроведених
обука и припрема анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, у складу са
потребама послова који се обављају у органима и службама Општине;
- иницира, координира и обезбеђује стручно-техничку подршку у припреми предлога годишњег
програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање;
- иницира и координира рад других органа и организационих јединица у оквиру Општине у погледу
оцењивања службеника, обезбеђује неопходну стручну и техничку подршку, припрема анализу резултата и
прати ефекат оцењивања службеника;
- обавља стручне послове у вези са додатним образовањем службеника;
- учествује у изради програма стручне обуке приправника;
- стара се о вођењу кадровске евиденције запослених у органима Општине;
- води персонална досије запослених у органима Општине;
- врши стручне послове из области радних односа за запослене у органима Општине и припрема
предлоге појединачних аката који се односе на пријем у радни однос, распоређивање, плату и друга
примања, права на годишњи одмор и друга одсуства, о остваривање права по основу технолошког вишка
запослених, о престанку радног односа и других аката из области радних односа;
- стара се о примени прописа из обавезног социјалног осигурања запослених и врши пријаве и одјаве
запослених у централном регистру;
- учествује у изради колективног уговора код послодавца за запослене у органима Општине;
- учествује у изради програма решавања вишка запослених;
-сарађује са синдикатом приликом израде података о материјалним, стамбеним и породичним
приликама запослених у органима Општине (тзв. социјалне карте);
- пружа стручну помоћ запосленима у поступку остваривања њихових права и обавеза који
произилазе из радног односа;
2) јавне набавке:
- обавља послове јавних набавки и набавки у складу са прописима у области јавних набавки и
буџетског система;
- иницира и координира послове израде нацрта плана јавних набавки и набавки на које се не
примењује закон који уређује јавне набавке, прати њихово извршење и иницира измене и допуне;
- израђује предлоге општих аката којима Општина уређује спровођење јавних набавки;
- стара се о законитом, квалитетном и благовременом спровођењу поступака јавних набавки и
набавки на које се закон не примењује и пружа стручну помоћ комисији за јавне набавке и реализаторима
набавки у припреми конкурсне документације и модела уговора;
- стара се о закључењу уговора са изабраним понуђачем;
- води евиденције о закљученим уговорима о јавним набавкама и њиховом временском важењу;
- израђује извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки и доставља их надлежним органима;
- припрема акте поводом захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки;
- обавља и друге послове из области јавних набавки, у складу са законом и општим актима Општине;
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3) заштита и безбедност на раду и други облици заштите интегритета:
- стара се о примени прописа којима се уређују: безбедност и здравље на раду; заштита од дуванског
дима; заштита од злостављања на раду (мобинга); заштита узбуњивача; заштита особа са инвалидитетом;
заштита података о личности и другим прописима којима се штити здравље и лични интегритет запослених
у органима Општине;
- води евиденције прописане законом;
- израђује и подноси извештаје надлежним органима;
4) цивилна заштита и одбрана:
- стара се о примени закона и других прописа којима се уређује заштита и спасавање у случају
ванредних ситуација, елементарних непогода и других ванредних догађаја;
- пружа стручну и административну помоћ штабу за ванредне ситуације и његовим тимовима, као и
другим субјектима који су укључени у систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
- стара се примени прописа којима уређују обавезе органа Општине у области одбране;
- стара се о примени прописа којима се уређује заштита од пожара;
- обавља стручне послове за буџетски фонд за ванредне ситуације;
- припрема предлоге општих аката из области одбране чије је доношење у надлежности органа
Општине;
5) нормативно-правни послови:
- израђује нацрте и предлоге прописа и других општих аката којима се уређују следећа питања:
организација и рад органа Општине; систематизција радних места у органима Општине; максималан број
запослених у систему јавног сектора Општине; објављивање аката у службеном гласилу Општине;
утврђивање симбола Општине (застава, грб, амблем и слично); утврђивање празника и славе Општине;
утврђивање награда и признања која додељује Скупштина општине; остваривања међунационалне сарадње;
остваривање међуопштинске сарадње и удрживање Општине са другим јединицама локалне самоуправе у
Републици Србији и иностранству; обављање функција у органима Општине; остваривање и заштита права
одборника и других изабраних, именованих и постављених лица; организација и рад Општинског
правобранилаштва; остваривања функције заштитника грађана; организовање послова пружања правне
помоћи грађанима; радни односи у органима Општине; плате, накнаде и друга примања; безбедности и
здравља на раду; функционисања цивилне заштите; противпожарне заштите; послови одбране који су
поверени органима Општине; кодекс понашања носилаца јавних функција и запослених у органима
Општине и друга питања за које није надлежно друго одељење Општинске управе;
- учествује у изради планских аката из надлежности Општине прописаних законом којим се уређују
ванредне ситуације, заштита и спасавање у случају непосредне опасности од елементарних и других већих
непогода и заштита од пожара;
- припрема предлоге пречишћених текстова прописа и других општих аката чији су доносиоци
органи Општине и стара се о њиховом објављивању на званичној интернет страници Општине;
6) информације од јавног значаја:
- стара се о примени прописа којима се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја
којима су утврђене обавезе органа Општине, спроводи поступак по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја за Општинску управу и доноси појединачна управна акта;
- израђује и ажурира Информатор о раду органа Општине и стара се о његовом објављивању на
званичној интернет страници Општине;
- подноси извештаје поверенику за информације од јавног значаја и другим надлежним органима;
7) развој информационог система:
- стара се о унапређењу примене информационих технологија;
- стара се о одржавању и развоју рачунарске опреме и комуникационе мреже;
- врши администрирање базе података;
- стара се о одржавању и развоју апликативног софтвера;
- стара се о организовању обуке запослених у органима Општине;
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- стара се о успостављању услова за развој и одржавање географског информационог система (ГИСа) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, као и јавним
предузећима и установама на територији Општине;
8) правна помоћ:
- пружа правну помоћ грађанима у складу са законом којим се уређује пружање бесплатне правне
помоћи и одлуком Скупштине општине којом се уређује пружање правне помоћи грађанима;
9) административни и стручни послови за органе Општине:
- обавља административне послове за органе Општине и њихова радна тела;
- припрема предлоге аката за Председника општине и начелника Општинске управе за које нису
надлежна друга одељења Општинске управе;
- учествује у изради званичне интернет странице Општине и стара се ажурности објављених података;

- обавља и друге послове из надлежности Одељења
Члан 16.
Одељење за помоћно-техничке послове:
- организује спровођење радова на инвестиционом и текућем одржавању објеката у којима су
смештени органи Општине;
- стара се о обављању послова физичко-техничког и електронског обезбеђења објеката;
- води евиденцију улазака у зграду седишта органа Општине;
- одржава чистоћу у пословним просторијама органа и служби Општине;
- стара се о одржавању система за грејање;
- учествује у изради плана јавне набавке за органе Општине;
- врши набавку и одржавање опреме и материјала у складу са закљученим уговорима;
- води магацинску евиденцију набављеног материјала, ситног инвентара и опреме;
- стара се о коришћењу и одржавању службених возила органа Општине;
- води евиденцију о утрушку погонског горива за све службена возила које користе органи Општине;
- стара се о спровођењу прописа којима се уређује употреба заставе и грба;
- обавља послове умножавања и дистрибуције штампаног материјала органа Општине;
- обавља послове достављања писмена за све органе Општине који се достављају преко доставне
службе:
- обавља и друге послове из надлежности Одељења.
Члан 17.
Кабинет Председника општине (у даљем тексту: Кабинет) је посебна организациона јединица која се
образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе са јавношћу и
административно-техничке послове који су од значаја за рад Председника општине.
Члан 18.
Служба за буџетску инспекцију коју је основало Општинско веће посебним актом је посебна
организациона јединица надлежна за спровођење инспекцијске контроле над директним и индиректним
корисницима буџетских средстава буџета Општине, јавним предузећима и правним лицима основаним од
тих јавних предузећа и другим субјектима одређеним законом којим се уређује буџетски систем.
Послови буџетске инспекције:
- непосредно примењује прописе којима се уређује поступање буџетске инспекције на локалном
нивоу;
- врши контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и
других субјеката за које је надлежна у складу са одредбама закона којим се уређује буџетски систем;
- обавља послове провере примене закона у погледу поштовања правила интерне контроле, као и
оцену система интерне контроле;
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- сачињава записник о извршеној буџетској контроли, доноси акта и предузима мере у складу са
законом којим се уређује буџетски систем и законом којим се уређује инспекцијски надзор;
- обавештава Председника општине, као наредбодавца за извршење буџета
о утврђеним
неправилности у коришћењу буџетских средстава код директних и индиректних буџетских корисника и
предлаже предузимање мера из његове надлежности;
- доноси годишњи план план рада и доставља га Председнику општине на сагласност;
- доставља извештај о раду надлежним органима Општине;
- остварује сарадњу са републичком и покрајинском буџетском инспекцијом у остваривању послова
их њихове надлежности;
- обавља и друге послове из своје надлежности.
У овој служби обављају се и послови интерне ревизије за директне кориснике буџета Општине:
- непосредно примењује прописе којима се уређују послови интерне ревизије;
- припрема нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије и доставља га Председнику
општине на одобрење;
- спроводи интерну ревизију код директних буџетских корисника;
- даје стручне савете руководиоцима, односно функционерима директних буџетских корисника у
законитом и наменском трошењу буџетских средстава;
- даје стручне савете руководиоцу Одељења за финансије;
- стара се о примени методологије интерне ревизије и етичких стандарда;
- иницира доношење интерних процедура у поступању са буџетским средствима;
- доставља извештаје о свом раду најмање једном годишње органима Општине;
- остварује сарадњу са интерним ревизорима из других јединица локалне самоуправе;
- обавља и друге послове из своје надлежности.
3. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
Члан 19.
Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.
Радом ужих организационих јединица руководе руководиоци одељења и шефови група.
Распоређивање руководилаца организационих јединица
Члан 20.
Руководиоце организационих јединица из члана 19. став 2. овог правилника, распоређује начелник
Општинске управе.
Руководиоци одељења одлучују, доносе решења у управном поступку, пружају стручна упутства,
координирају и надзиру рад запослених, старају се о законитом, правилном и благовременом обављању
послова из свог делокруга, одговорни су за законит рад oдељењаи врше друге послове по налогу начелника
Општинске управе.
Руководиоци одељењаодговарају за свој рад и рад одељења начелнику Општинске управе.
Шефови група непосредно су одговоран руководиоцима одељења, у чијем саставу су групе.
Руковођење радом посебних организационих јединица
Члан 21.
Радом Кабинета, као посебне организационе јединице, руководи шеф Кабинета.
Шеф Кабинета и запослени на радним местима у Кабинету заснивају радни однос на одређено време
– док траје дужност Председника општине.
Шеф кабинета за свој рад одговара Председнику општине.
Члан 22.
Радом Службе за буџетску инспекцију руководи шеф Службе.
Шеф Службе за свој рад и рад Службе непосредно одговара Председнику општине.
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Радом Групе за послове интерне ревизије руководи шеф Групе за интерну ревизију, који непосредно
одговара Председнику општине.
4. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
Члан 23.
Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују и да размењују потребне податке и
обавештења неопходна за рад.
5. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 24.
У Општинској управи систематизованa су:
- 2 радна места за 2 службеника на положају;
- 74 радних места за 86 запослених (66 извршилачких радних за 71 службеника и 8 намештеничких
радних места за 15 намештеника).
Табеларни преглед радних места у Општинској управи:

службеници на положају
службеник на положају –
I група
службеник на положају – II
група
укупно:

1.ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА
број радних места
1

број извршилаца
1

1

1

2

2

2.ЗАПОСЛЕНИ У ОДЕЉЕЊИМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
2.1.службеници - извршиоци
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
укупно:
2.2. намештеници
прва врста радних места
друга врста радних места
трећа врста радних места
четврта врста радних места
пета врста радних места
укупно:
укупно 2.1.+ 2.2.

број радних места
12
16
16
5
5
8
3
1
66 радних места
Број радних места
1
0
0
5
2
8 радних места
74

број службеника
12
18
18
5
5
9
3
1
71 службеника
Број намештеника
1
0
0
8
6
15 намештеника
86
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Члан 25.
Радна места у Општинској управи:

1. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Звање: положај у I групи
број службеника на положају: 1
Опис посла: руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске
управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као
јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и
друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Звање: положај у II групи

број службеника на положају: 1

Опис посла: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да
обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског
већа и Председника општине; обавља и друге послове из надлежности Општинске управе, по овлашћењу
Општинског већа.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
5.1. УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
5.1.1

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звање: самостални саветник
број службеника:1
Опис посла:руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире
рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у Одељењу;
прати и анализира стање у областима из делокруга Одељења и предлаже и планира мере за унапређење
стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из делокруга
Одељења; прати рад јавних установа чији је оснивач Општина; прати услуге и активности у области дечије,
социјалне, примарне здравствене заштите и друштвене бриге о јавном здрављу; прати стање у области
образовања; припрема нацрте, односно предлога општих и других аката из делокруга Одељења; учествује у
припреми плана јавних набавки; решава у првостепеном управном поступку високог нивоа сложености
управне предмете из делокруга Одељења, учествује у својству известиоца на седницама органа општине;
припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду органа и стању и
проблемима у друштвеној делатности; прати и одобрава објављивање информација од јавног значаја из
области друштвених делатности; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга Одељења, води
евиденцију печата и штамбиља органа општине; обезбеђује употребу службеног језика и писма; сачињава
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извештај о раду Одељења; обавља послове саветника пацијената; обавља послове координатора комисије за
процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима; води евиденцију о
присутности на раду запослених у Одељењу, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правни наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
ГРУПА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
2.ШЕФ ГРУПЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла:руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи; води послове ажирирања дела јединственог бирачког списка; прикупља чињенице и
доказе релевантне за вођење поступка и припрема предлоге решења о променама у бирачком списку;
остварује сарадњу са свим органима и службама надлежним за грађанска стања ради прикупљања података
за промене у бирачком списку; припрема предлоге уверења о упису у бирачки списак и обавештење
бирачима ради спровођења избора; по потреби координира електронску обраду података за потребе
услужног центра, прати прописе из области спорта и прикупља материјал за израду одлука о стручним
питањима, прати и усмерава рад спортских клубова и територијалног спортског савеза и осталих
организација у обаласти спорта; прикупља и евидентира податке везане за област спорта, планира развој и
прати остваривање активности у области спорта кроз израду, спровођење, праћење, извештавање и
вредновање програма развоја спорта, израђује информативне и друге материјале о стању развоја спорта,
школског спорта и осталих области спорта, стању спортских објеката и спортских клубова, уређује и води
евиденцију у области спорта од значаја за општину; прати и усмерава рад удружења на територији Општине,
обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
3. ЕЛЕКТРОНСКА ОБРАДА ПОДАТАКА И ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла:прати прописе из области канцеларијског пословања и електорнске управе и непосредно их
примењује; учествује у изради програма за електронску обраду предмета и прати његову примену;
непосредно примењује закон којим се уређује општи управни поступак; прикупља, уређује и припрема
податке за израду аката из области канцеларијског пословања; прати стање, спроводи стручне анализе,
испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење рада Е-управе и еЗУП-а; координира
и контролише рад на системима Е-управе и еЗУП-а; координира електронску обраду података за потребе
Услужног центра; пружа стручну помоћ извршиоцима у пријемној канцеларији; води евиденцију свих
заведених предмета; саставља извештаје за потребе Одељења, прима све врсте поднесака; заводи и формира
предмете и прослеђује их надлежним органима и одељењима; обавља послове електронског вођења
података, обавља и друге послове по налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
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факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
4.МАТИЧАР МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА ЖАБАЉ
Звање: млађи сарадник
број службеника:1
Опис посла: води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана и врши закључење
бракова; води скраћени деловодник; води одговарајуће регистре за матичне књиге; издаје изводе из
матичних књига, уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге и уверења о држављанству; води
евиденцију о издатим изводима из матичних књига; уноси податаке из матичних књига у Централни систем
за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; спроводи
промене у матичним књигама и шаље извештаје о томе надлежним органима; врши промену презимена
након развода брака, сатавља смртовнице и доставља их суду; доставља извештаје надлежним државним
органима чува изворник матичне књиге; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве и
обавља и друге послове у вези са рођењем, закључењем брака и смрти; по потреби води послове ажирирања
дела јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка, обавља и друге послове по налогу шефа
Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за матичаре и
овлашћење за обављање послова матичара, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
5. МАТИЧАР МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА ЧУРУГ
Звање: млађи сарадник
број службеника:1
Опис посла: води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана и врши закључење
бракова; води скраћени деловодник; води одговарајуће регистре за матичне књиге; издаје изводе из
матичних књига, уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге и уверења о држављанству; води
евиденцију о издатим изводима из матичних књига; уноси податаке из матичних књига у Централни систем
за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; спроводи
промене у матичним књигама и шаље извештаје о томе надлежним органима; врши промену презимена
након развода брака, сатавља смртовнице и доставља их суду; доставља извештаје надлежним државним
органима чува изворник матичне књиге; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве и
обавља и друге послове у вези са рођењем, закључењем брака и смрти; издаје уверења о подацима о којима
води евиденцију и спроводи поступак у вези са издавањем уверења о чињеницама о којима се не води
евиденција; евидентира пристиглу пошту у одговарајуће књиге примљене поште, обавља и друге послове по
налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за матичаре и
овлашћење за обављање послова матичара, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
6. МАТИЧАР МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА ЂУРЂЕВО
Звање: млађи сарадник
број службеника:1
Опис посла: води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана и врши закључење
бракова; води скраћени деловодник; води одговарајуће регистре за матичне књиге; издаје изводе из
матичних књига, уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге и уверења о држављанству; води
евиденцију о издатим изводима из матичних књига; уноси податаке из матичних књига у Централни систем
за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; спроводи
промене у матичним књигама и шаље извештаје о томе надлежним органима; врши промену презимена
након развода брака, сатавља смртовнице и доставља их суду; доставља извештаје надлежним државним
органима чува изворник матичне књиге; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве и
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обавља и друге послове у вези са рођењем, закључењем брака и смрти; издаје уверења о подацима о којима
води евиденцију и спроводи поступак у вези са издавањем уверења о чињеницама о којима се не води
евиденција; по потреби прима захтеве и издаје потврде за регресирање превоза ученика и студената; обавља
административно - техничке послове у вези са исплатом накнаде зараде за време породиљског одсуства,
одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета; обавља административно - техничке послове
у вези са исплатом из области борачко инвалидске заштите; по потреби обавља административно - техничке
послове који су везани за пријем захтева и контроле исправности и комплетности документације која се
подноси уз захтеве странака; видентира пристиглу пошту у одговарајуће књиге примљене поште,обавља и
друге послове по налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за матичаре и
овлашћење за обављање послова матичара, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет), познавање русинског језика.
7. МАТИЧАР МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА ГОСПОЂИНЦИ
Звање: млађи сараданик
број службеника:1
Опис посла: води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана и врши закључење
бракова; води скраћени деловодник; води одговарајуће регистре за матичне књиге; издаје изводе из
матичних књига, уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге и уверења о држављанству; води
евиденцију о издатим изводима из матичних књига; уноси податаке из матичних књига у Централни систем
за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; спроводи
промене у матичним књигама и шаље извештаје о томе надлежним органима; врши промену презимена
након развода брака, сатавља смртовнице и доставља их суду; доставља извештаје надлежним државним
органима чува изворник матичне књиге; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве и
обавља и друге послове у вези са рођењем, закључењем брака и смрти; прима захтеве и издаје потврде за
регресирање превоза ученика и студената; издаје уверења о подацима о којима води евиденцију и спроводи
поступак у вези са издавањем уверења о чињеницама о којима се не води евиденција; по потреби обавља
административно - техничке послове који су везани за пријем захтева и контроле исправности и
комплетности документације која се подноси уз захтев за остваривање права на родитељски и дечији
додатак и права енергетски заштићених купаца; евидентира пристиглу пошту у одговарајуће књиге
примљене поште, издаје предмете из архиве на реверс; обавља и друге послове по налогу шефа Групе и
руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за матичаре и
овлашћење за обављање послова матичара, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
8. АРХИВАР
Звање: виши референт
број службеника:1
Опис посла: прима предмете за архиву, утврђује исправност садржаја и раздужује предмете из активне
картотеке у пасивну картотеку; архивира предмете; води архивску књигу и друге евиденције о архивираним
предметима; стара се о правилном смештају и чувању архивске грађе и поштовању прописаних рокова за
архивирање предмета; врши излучивање регистратурског материјала; сачињава извештаје о кретању
управних и вануправних предмета за потребе државних и локалних органа; издаје предмете из архиве на
реверс; обавља техничке послове преузимања службене поште са поштанског фаха; по потреби прима
захтеве странака, обавља и друге послове по налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: средње четворогодишње образовање административно-управног, економског, техничког или
природног смера, гимназија или позивно-усмерено образовање четвртог степена свих профила, положен
државни стручни испит, најмање пет године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
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9. КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ
Звање: виши референт
број службеника:1
Опис посла: прима све врсте поднесака, заводи и формира предмете и прослеђује их надлежним органима и
одељењима; евидентира пристиглу пошту у одговарајуће књиге примљене поште; распоређује и доставља
акта, предмете, рачуне, службене листове и друге публикације у рад органима општине; пружа помоћ
странкама у изради поднесака; врши пријем и експедицију поште настале у раду органа општине; води
одговарајуће књиге за експедовање службене поште; умножава и фотокопира материјал и акта, скенира
материјал и акта за органе општине, по потреби обавља административно - техничке послове који су везани
за пријем захтева и контроле исправности и комплетности документације која се подноси уз захтев за
остваривање права енергетски заштићеног купца и једнократних новчаних помоћи за незапослене труднице
и новорођенче; по потреби прима захтеве и издаје потврде за регресирање превоза ученика и студената; по
потреби издаје уверења о подацима о којима води евиденцију и спроводи поступак у вези са издавањем
уверења о чињеницама о којима се не води евиденција, обавља и друге послове по налогу шефа Групе и
руководиоца Одељења.
Услови: средње четворогодишње образовање административно-управног, економског, техничког или
природног смера, гимназија или позивно-усмерено образовање четвртог степена свих профила, положен
државни стручни испит, најмање пет године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
ГРУПА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
10.ШЕФ ГРУПЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла:руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи; прикупља чињенице и доказе релевантне за вођење поступка и припрема предлоге
управних акта везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту; води евиденције из области
борачко-инвалидске заштите; издаје налоге за ортопедска помагала; пружа помоћ корисницима борачкоинвалидске заштите у остваривању права код других надлежних органа; припрема извештаје за потребе
републичких и покрајинских органа из области борачко-инвалидске заштите; прикупља чињенице и доказе
релевантне за израду и виђење поступка и припрема предлоге управних аката из области грађанских стања;
прикупља чињенице и доказе релевантне за вођење поступка и припрема предлоге управних аката везане за
утврђивање права енергетски заштићених купаца; врши електронску обраду података по посебном програму
утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који
подразумева стварање локалне базе података, израду одговарајућег решења и доставу података
министарству, као и електронски пријем података од министарства; води одговарајуће евиденције о
оствареним правима; обавља стручне и административне послове за Комисују за давање мишљења о
остваривању права из области борачко-инвалидске заштите; води евиденције, прикупља податке, утврђује
статус и положај избеглих и прогнаних лица, врши послове збрињавања и организовање смештаја избеглица
и предузимање активности у циљу обезбеђивања повратка у ранија пребивалишта избеглих и прогнаних
лица; остварује сарадњу са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Црвеним крстом и другим
хуманитарним организацијама; обавља послове који се односе на планирање, припрему, примену и
реализацију локалних стратешких докумената из делокруга; учествује у изради пројеката по објављеним
конкурсима републичких и других удружења и организација из делокруга; припрема извештаје о
спровођењу стратешких докумената; учествује у реализацији пројеката по приспелим донацијама, обавља и
друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовањеиз научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
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11.СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла:прикупља чињенице и доказе релевантне за израду предлога управних аката признавања
права на регресирани превоз ученика и студената, признавање права на регресирање трошкова боравка деце
и ужина у установама за децу, признавање права на једнократне новчане помоћи за новорођенче и
незапослене труднице; израђује спискове ђака и студената; сачињава извештаје; обавља техничке и
административне послове за потребе Комисије за доделу стипендија; обавља административно - техничке
послове који се односе на пријем захтева и контроле исправности и комплетности документације која се
подноси уз захтев за остваривање права енергетски заштићеног купца; по потреби прима захтеве и издаје
потврде за регресирање превоза ученика и студената и издаје уверења о подацима о којима води евиденцију
и спроводи поступак у вези са издавањем уверења о чињеницама о којима се не води евиденција; спроводи и
прати локалну омладинску политику и иницира израду и прати спровођење локалних акционих планова и
локалне стратегије за младе, учествује у изради локалних акционих планова, програма и политика у
сагласности са Националном стратегијом младих, обезбеђује подршку у раду Савета за младе и другим
комисијама и радним телима, води базу података о активним удружењима, прати и усмерава рад удружења,
прикупља и евидентира податке везане за удружења, планира развој и прати остваривање активности у
удружењима, израђује информативне и друге материјале о стању у удружењима, уређује и води евиденцију у
удружења од значаја за општину; обавља стручне послове у складу са законом о култури и законом о јавном
информисању, обавља и друге послове по налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке и индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
12.ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла:прикупља чињенице и доказе релевантне за вођење поступка и припрема предлоге управних
аката из области друштвене бриге о деци; израђује извештаје по захтеву републичких и покрајинских органа;
припрема предлоге уверења из евиденција из области друштвене бриге о деци; врши електронску обраду
података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на
родитељски додатак; за остваривање права на дечији додатак врши електронску обраду података по
посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства; обавља послове у вези са вођењем
евиденције предмета из области управног поступка; води одговарајуће евиденције о оствареним правима;
даје обавештења и информације странкама у вези остваривања породиљских права; права на родитељски и
дечији додатак; по потреби замењује запосленог распоређеног на радно место стручно-оперативни послови
друштвене бриге о деци; обавља и друге послове по налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовањеиз научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
13.СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ
Звање: виши референт
број службеника:1
Опис посла: обавља административно - техничке послове који су везани за пријем захтева и контроле
исправности и комплетности документације која се подноси уз захтев за остваривање права на родитељски,
дечији додатак, једнократне новчане помоћи за незапослене труднице и једнократне новчане помоћи за
новорођенче; пружа информације странкама у вези остваривања породиљских права, права на родитељски и
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дечији додатак и права на једнократне новчане помоћи и помаже странкама при подношењу захтева;
доставља предмете у рад извршиоцима који решавају о праву; води евиденцију о примљеним захтевима;
обавља послов у вези са експедицијом решења, обавља и друге послове по налогу шефа Групе и
руководиоца Одељења.
Услови: средње четворогодишње образовање административно-управног, економског, техничког или
природног смера, гимназија или позивно-усмерено образовање четвртог степена свих профила, положен
државни стручни испит, најмање пет године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
5.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ОЗАКОЊЕЊЕ
И САОБРАЋАЈ
14.РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звање: самостални саветник
број службеника:1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире
рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављaњу послова у
Одељењу; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу
одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области
из делокруга Одељења; припрема предлоге стратешких докумената и прати спровођење стратешко-планских
докумената из делокруга Одељења; учествује у дефинисању приоритета за планско уређивање на територији
јединице локалне самоуправе; стара се о унапређењу рада и односа према грађанима, предузећима и
установама; даje одговорe, информацијe и извештајe о питањима из рада Одељења; израђује и обезбеђује
израду нацрта општих аката и издаје појединачна аката из делокруга Одељења; решава у првостепеном
управном поступку управнe предметe високог нивоа сложености из делокруга Одељења; учествује у раду
органа општине када се разматрају питања из надлежности Одељења; организује обављање стручних
послова за потребе Комисије за планове; учествује у реализацији пројеката од интереса за развој општине;
води рачуна о стручном усавршавању и оспособљавању запослених; сарађује са другим одељењима у
Oпштинској управи; непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области урбанистичког
планирања, изградње објеката; остварује сарадњу са носиоцима израде планских документа; реализује
оглашавање и спровођење процедуре раног јавног увида и припрема извештај о раном јавном увиду; у
поступку израде планског документа прибавља услове јавних предузећа; спроводи поступак јавне
презентације урбанистичких пројеката; доставља странкама одговоре - ставове Комисије за планове по
уложеним примедбама на плански документ или урбанистички пројекат; прикупља и припрема податке и
услове за потребе израде стратешког, просторног или урбанистичког плана; доноси појединачне акте у вези
са израдом стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова из
надлежности Одељења; објављује планска документа и урбанистичке пројекте на званичној интернет
страници Општине; обавља послове регистратора регистра обједињене процедуре; израђује извештаје о раду
Одељења; води евиденцију о присутности запослених на послу, обавља и друге послове по налогу начелника
Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука или из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
15.СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
Звање: сарадник
број службеника:1
Опис посла: израђује предлоге појединачних аката који се односе на техничко регулисање саобраћаја у
насељеним местима, промену режима саобраћаја на општинским путевима и улицама и о томе обавештава
надлежне органе и службе; израђује предлоге аката из надлежности Одељења који се односе на редовно
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одржавање општинских путева и улица; припрема податке и информације од значаја за управне поступке
који су из области друмског саобраћаја; разматра предлоге за измене општих услова за регулисање
саобраћаја и промену режима саобраћаја на општинским путевима и улицама и предлаже управљачу путева
предузимање мера из његове надлежности у циљу побољшања стања путне мреже и безбедности саобраћаја;
учествује у активностима које органи Општине спроводе у циљу развијања саобраћајне културе и повећања
безбедности учесника у саобраћају; учествује у изради нацрта општих аката за које је надлежно Одељење, а
односе се на општинске и некатегорисане путеве и улице; учествује у активностима органа Општине и
управљача путева које се односе на одржавање некатегорисаних путева; учествује у изради урбанистичких
планова у делу који се односи на путну мрежу и регулисање саобраћаја; даје стручна објашњења странкама о
примени закона и других прописа која се односе на јавне путеве, безбедност саобраћаја и надлежностима
општинских органа, служби и управљача путева; излази на терен за потребе извршења послова; учествује у
припреми пројектно-техничке документације; прати извођење радова и обавља, заједно са управљачем
путева, организационе и техничке припреме за технички пријем објеката када је инвеститор Општина;
учествује у изради нацрта општих аката који се односе на обављање ауто-такси превоза на територији
Општине; води регистар ауто-такси превозника који су регистровани за територију Општине; води регистар
кровних ознака за ауто-такси превоз; учествује у одређевињу броја и локације ауто-такси стајалишта;
учествује у раду комисије која утврђује испуњеност услова за обављање ауто-такси превоза; обавља стручне
послове за потребе општинског Савета за безбедност саобраћаја; остварује сарадњу са општинским
инспекцијама у циљу остваривања превентивних мера у области превоза у друмском саобраћају и
побољшања безбедности саобраћаја, нарочито у погледу обезбеђивања прописане вертикалне и
хоризонталне сигнализације од стране управљача пута; оставарује сарадњу са Полицијском станицом,
учествује у заједничким активностима и предлаже мере надлежним општинским органима и управљачу пута
у остваривању безбедности саобраћаја на путевима; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним
студијама у трајању до три године; положен возачки испит за возила „Б“ категорије; положен државни
стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
16.АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ
Звање: виши референт
број службеника:1
Опис посла: обавља стручне административно-техничке послове у предметима који се воде у Одељењу;
врши доставу поднесака, позива странке; одлаже, чува и архивира неопходну документацију; припрема
документацију по захтеву странке за издавање локацијских услова; даје информације о наменама парцела и
помаже странкама у изради захтева; излази по потреби на терен; припрема податке за Комисију за планове,
уз инструкције руководиоца Одељења; остварује сарадњу са Службом за катастар непокретности; припрема
све врсте стандардних потврда, уверења, докумената и извештаја ради остваривања права заинтересованих
страна; води прописане евиденције и припрема и обрађује податке неопходне за вођење централних
евиденција; води записнике и белешке са састанка, припрема прописане извештаје из области делокруга
рада, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера, гимназија или позивно-усмереног
образовања четвртог степена свих профила; положен државни стручни испит; најмање пет година радног
искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
ГРУПА ЗА УРБАНИЗАМ И ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА
17.ШЕФ ГРУПЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА
Звање: самостални саветник
број службеника:1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи; стара се о законитом, правилном и благовременом обављaњу послова у Групи;
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припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу
одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области
из делокруга Групе; израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из делокруга
Групе; решава у првостепеном управном поступку
управнe предметe високог нивоа сложености из
делокруга Одељења; приликом вођења управног поступка проверава испуњеност формалних услова за
поступање по захтеву за издавање грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о
одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка објекта у конструктивном
смислу, пријаве завршетка израде темеља, вршење контроле усклађености података наведених у изводу из
пројекта за грађевинску дозволу са издатим локацијским условима, врши контролу усклађености идејног
пројекта са законом, правилником, планским документом и локацијским условима уколико су издати,
контролише поднету документацију уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи, контролише
техничке документације поднете уз захтев за издавање привремене грађевинске дозволе, прибавља препис
листа непокретности и копије плана од Републичког геодетског завода, податке о висини доприноса за
уређење грађевинског земљишта и неопходну документацију по службеној дужности, контролише
усклађеност изграђених темеља са издатом грађевинском дозволом; израђује предлог потврде о пријему
изјаве о завршетку израде темеља; покреће поступак озакоњења објеката по службеној дужности,
обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења објеката, прибавља
сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације надлежне за заштиту
природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за
окончање поступка озакоњења објеката; спроводи поступак озакоњења објеката у складу са законом; води
ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања; доставља правоснажна
решења о озакоњењу објеката Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности и
грађевинској инспекцији; израђује предлоге решења о озакоњењу објекта и предлоге закључака које доноси
у току поступка озакоњења објеката; припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и
извештаје везане за озакоњење објеката; сарађује, а по потреби учетвује у раду Комисије за планове;
израђује потребне информације, анализе и извештаје; објављује списак донетих решења на интернет
страници надлежног органа; води евиденцију о присутности запослених на послу, обавља и друге послове по
налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства или архитектуре на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмањепетгодина радног
искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
18. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ОЗАКОЊЕЊА
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла: прикупља податаке неопходне за израду нацрта, односно предлога појединачних аката из
надлежности Одељења; води првостепени управни поступак; приликом вођења управног поступка проверава
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за издавање грађевинске дозволе, привремене
грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве
завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве завршетка израде темеља, вршење контроле
усклађености података наведених у изводу из пројекта за грађевинску дозволу са издатим локацијским
условима; врши контролу усклађености идејног пројекта са законом, правилником, планским документом и
локацијским условима уколико су издати, контролише поднету документацију уз захтев за измену решења о
грађевинској дозволи, контролише техничке документације поднете уз захтев за издавање привремене
грађевинске дозволе, прибавља препис листа непокретности и копије плана од Републичког геодетског
завода, податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта и неопходну документацију по
службеној дужности, контролише усклађеност изграђених темеља са издатом грађевинском дозволом,
припрема предлоге потврде о пријему изјаве о завршетку израде темеља, покреће поступак озакоњења
објеката по службеној дужности, обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка
озакоњења објеката, прибавља сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно
организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција чија
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сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења објеката; спроводи поступак озакоњења објеката у
складу са законом, припрема предлоге уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним
органима о поднетим захтевима; води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до
архивирања; доставља правоснажна решења о озакоњењу објеката Републичком геодетском заводу - Служби
за катастар непокретности и грађевинској инспекцији; израђује предлоге решења о озакоњењу објекта и
предлоге закључака који де доносе у току поступка озакоњења објеката; припрема извештаје о броју
поднетих и решених предмета као и извештаје везане за озакоњење објеката, обавља и друге послове по
налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства или архитектуре на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
19.СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА
Звање: сарадник
број службеника:1
Опис посла: прикупља податаке неопходне за израду нацрта, односно предлога појединачних аката из
надлежности Одељења; води првостепени управни поступак; израђује предлоге појединачних аката из
области урбанизма и грађевинарства са подацима о урбанистичким условима за градњу објеката за које
грађевинску дозволу издаје Одељење; припрема и обрађује податке за потребе израде урбанистичких
планова; даје стручна објашњења странкама у области важења одређених планских аката као и у поступку
утврђивања услова за изградњу објеката; учествује у припреми пројектно-техничке документације, прати
извођење радова и обавља организационе и техничке припреме за технички пријем објеката када је
инвеститор Општина, њени органи, јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина и месне заједнице;
учествује у припреми тендерске документације у јавним набавкама за грађевинске радова које спроводи
Општинска управа; учествује у примопредаји пословног простора приликом давања у закуп, односно
престанка закупа када се Општина појављује као закуподавац; прати стање објеката у државној својини на
којима Општина има право коришћења и предлаже начин њиховог коришћења и одржавања; учестувује у
изради плана инвестиционих радова на објектима које користе органи Општине и други буџетски
корисници; сарађује, а по потреби учетвује у раду Комисије за планове; обавља послове израђивања
предлога информације о локацији, прибављања услова, сагласности и мишљења јавних предузећа и других
надлежних органа неопходних за израду локацијских услова; покреће поступак озакоњења по службеној
дужности обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења објеката,
прибавља сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације надлежне за
заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за
окончање поступка озакоњења објеката; спроводи поступак озакоњења објеката у складу са законом,
припрема уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима;
води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања; доставља правоснажна
решења о озакоњењу објеката Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности и
грађевинској инспекцији; израђује предлоге решења о озакоњењу објекта и предлоге закључака које доноси
у току поступка озакоњења објеката; припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и
извештаје везане за озакоњење објеката; израђује потребне информације, анализе и извештаје, обавља и
друге послове по налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничких наука или из научне области грађевинско инжењерство на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године и познавање утврђених метода рада, поступака или стручних техника које се стиче радним искуством
у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
20.АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА
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Звање: млађи референт
број службеника:1
Опис посла: обавља најједноставније административно- техничке послове у предметима који се воде у
Групи за урбанизам и озакоњење објеката; врши пријем, евидентирање, отпрему и доставу поште и
класификује предмете за потребе Одељења; води евиденцију о предметима озакоњења, врши доставу
поднесака, позива странке; обавља мање сложене послове у поступцима и припрема предмете за
архивирање; остварује сарадњу са Службом за катастар непокретности у поступку озакоњења објеката;
припрема материјал за састанке; води записнике и белешке са састанка; пружа помоћ странкама при
попуњавању одговарајућих образаца и захтева; припрема прописане извештаје из области делокруга рада,
обавља и друге послове по налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера, гимназија или позивно-усмереног
образовања четвртог степена свих профила; положен стручни испит за рад у органима државне управе;
положен приправнички стаж; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
5.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
21.РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звање: самостални саветник
број службеника:1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире
рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у
Одељењу;припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу
одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области
из делокруга Одељења; израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из делокруга
Одељења; решава у првостепеном управном поступку управне предмете високог нивоа сложености из
делокруга Одељења; предлаже пројекте од интереса за развој општине;припрема извештаје и друге
материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о стању и проблемима у одређеној области из
делокруга рада; сарађује са другим одељењима у Општинској управи;спроводи поступак и доноси решења о
захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину, захтевима за одређивање
обима и садржаја студија о процени утицаја пројеката на животну средину, захтевима за давање сагласности
на студије о процени утицаја пројеката на животну средину или процене утицаја затеченог стања; спроводи
поступак и доноси решења о захтевима за ажурирање студије о процени утицаја; организује јавни увид,
јавну презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја и студији затеченог стања пројеката на
животну средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању поступку процене утицаја; организује рад и
учествује у раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину; поступа у
својству заинтересованог органа код поступака процене утицаја пред надлежним органима аутономне
покрајине и министарства; води јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја пројеката на
животну средину; даје мишљење на одлуке о изради стратешке процене утицаја планова, програма,
стратегија и основа на животну средину; врши оцену извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину; припрема акт о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја планова, програма,
стратегија и основа на животну средину;учествује у припреми, доношењу и реализацији програма заштите
животне средине, локалних акционих и санационих планова, контроли и праћењу стања животне средине;
предлаже и спроводи превентивне и санационе мере за заштиту животне средине; сарађује са удружењима и
организацијама цивилног друштва; спроводи активности за јачање свести о потреби заштите животне
средине; сарађује са стручним и научним организацијама у циљу размене искустава и информација; редовно
обавештава јавност о стању животне средине и учествује у достављању информација на захтев; учествује у
изради програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине;
доставља податаке и информације за потребе информационог система; прикупља податке, формира и води
локални регистар извора загађивања; учествује у припреми аката о проглашењу заштићених подручја; стара
се о објављивању одлука о заштићеним природним добрима у службеним гласилима и доставља одлуке
надлежним органима и организацијама; учествује у доношењу програма заштите природе; учествује у
поступку давања сагласности на планове и годишње програме управљања заштићеним подручјем, обавља и
друге послове по налогу начелника Општинске управе.
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Услови:стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен државни стручни испит, најмање пет година искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
22.ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла: прикупља чињенице и доказе за издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење,
третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији општине и припрема предлог дозволе;
припрема предлог интегралне дозволе оператеру; припрема потврде о изузимању од обавезе прибављања
дозволе за управљање отпадом; води евиденције о издатим дозволама и доставља податаке о издатим
дозволама Агенцији и министарству; припрема предлог мишљења у својству заинтересованог органа на
захтев министарства и надлежног органа аутономне покрајине у поступку издавања дозвола за управљање
отпадом; учествује у изради и спровођењу локалног и регионалног плана управљања отпадом; припрема
нацрт интегрисане дозволе; обавештава органе, организације и јавност о поступку издавања интегрисане
дозволе; припрема акт о издавању интегрисане дозволе, врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и
ревизију услова у интегрисаној дозволи; води регистар издатих интегрисаних дозвола; припрема предлог
дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутерима; припрема предлог
дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; води евиденцију о издатим дозволама и доставља
податке о издатим дозволама министарству; учествује у изради програма за мониторинг квалитета ваздуха и
припрема одлуку о мерењима посебне намене коју доноси надлежни орган општине; доставља и објављује
податаке о квалитету ваздуха; учествује у изради плана квалитета и израђује краткорочне акционе планове
ваздуха уколико постоји потреба за израду тих планова; припрема предлог дозволе за рад у погледу
испуњености услова заштите ваздуха од загађивања новоизграђеним или реконструисаним стационарним
изворима загађивања; припрема предлог привременог одобрења за рад; утврђује мере и услове заштите од
буке, учествује у одређивању акустичних зона на територији општине и одређује мере забране и
ограничења;учествује у припреми локалног акционог плана заштите од буке у животној средини и стара се о
његовом спровођењу; организује спровођење мониторинга буке, обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења.
Услови:стечено високо образовање из научне области биотехничке и економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
ГРУПА ЗА ИМОВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
23.ШЕФ ГРУПЕ ЗА ИМОВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи;припрема акте за поверавање обављања комуналних делатности; припрема одговоре
анализе, информације и извештаје из делокруга Групе; израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога
општих и других аката из делокруга Групе; води поступак и припрема решења о конверзији,
експропријацији, деекспропријацији, административном преносу непокретности; води поступак утврђивања
земљишта за редовну употребу објекта; води поступак о накнади за експроприсану непокретност; води
поступак откупа станова у својини Општине; води поступак прибављања неизграђеног земљишта у јавној
својини; води поступак враћања земљишта, изузимања земљишта које је одређено као јавно грађевинско;
води поступак поништавања решења о изузимању; припрема решење о утврђивању права коришћења;
поступа по замолницама других органа; припрема решења о утврђивању права коришћења грађевинског
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земљишта ранијим сопственицима; утврђује престанак права коришћења земљишта; организује увиђај на
терену у сарадњи са службом за катастар непокретности; предлаже надлежним органима доношење
одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на овим пословима; води
првостепени управни поступак; доставља управна акта Општинском правобранилаштву; припрема
закључивање споразума о накнади; припрема уговор и анекс уговора о откупу станова, доставља уговор
општинском правобранилаштву; припрема уверења о исплати откупне цене стана у целости; припрема
оверене преписе решења поступајућег органа; припрема нацрт одлука и уговора о коришћењу и располагању
имовиному јавној својини Општине; прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће јавне
регистре; води јединствени регистар непокретности у јавној својини локалне самопуправе; води регистар
стамбених заједница на територији општине Жабаљ; учествује у изради и имплементацији стратешких и
планских докумената из области становања: стратегије развоја општине, локалне стамбене стратегије,
програма социјалног становања и других; обавља стручне и административне послове за комисију надлежну
за враћање пољопривредног земљишта бившим власницима у складу са законом којим се уређује враћање
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљиштног фонда и
конфискацијом и Kомисију за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини Општине; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
24.СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла: утврђује чињенице и прикупља доказе релевантне за вођење поступка и припрема предлоге
решења и друге акте из стамбено-комуналне области; припрема делове нацрта, односно предлога прописа и
општих аката из надлежности општине; припрема предлог решења за исељење бесправно усељених лица у
станове и заједничке просторије у стамбеној згради; води регистар стамбених заједница на територији
општине Жабаљ; води регистар станова за социјално становање; припрема предлог решења о упису
стамбених заједница у регистар и упису управника стамбене заједнице у регистар; израђује предлоге решења,
уговора и анекса уговора о закупу и откупу станова; врши послове у вези са преносом права закупа и замене
станова; прати извршавања уговорних обавеза по основу закупа пословног простора и станова; остварује
сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним
институцијама у спровођењу принудног исељења; учествује у изради и имплементацији стратешких и
планских докумената из области становања: стратегије развоја општине, локалне стамбене стратегије,
програма социјалног становања и других; припрема предлоге управних аката по захтевима правних и
физичких лица и других странака о коришћењу јавних површина; припрема предлог одобрења за постављање
привремених објеката на јавној површини; припрема предлоге одобрења за заузимање јавне површине; води
евиденцију привремених објеката на јавној површини; води евиденцију комуналних објеката на територији
Општине;води евиденцију улица и тргова у насељеним местима у Општини; обавља и друге послове по
налогу шефа Групе или руководиоца Одељења.
Услови:стечено високо образовање на основним академским студијама из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или из научне области правне или економске
науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету положен
државни стручни испит, завршен приправнички стаж; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
5.1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРИВРЕДУ
25. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звање: самостални саветник

број службеника:1
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Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире
рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у
Одељењу; прати стање у области привреде и локалног економског развоја као и реализацију утврђених
политика у тим областима и предлаже подстицајне мере за њихово унапређење; припрема нацрте закључака
и одлука за органе општине; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга Одељења;решава у
првостепеном управном поступку високог нивоа сложености управне предмете из делокруга
Одељењаостварује сарадњу са међународним организацијама, надлежним установама и институцијама на
општинском, регионалном и републичком нивоу у циљу усаглашавања мерa за бржи привредни развој
општине, као и пословним удружењима и удружењима грађана; координира послове везане за планирање,
припрему и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре и
пружа помоћ Комисији за стратешко планирање; остварује сарадњу и координира рад одељења са радом
других одељења Општинске управе; прати и врши анализу послова везаних за
пољопривреду,
водопривреду, туризам, као и других послова везаних за привреду, израду буџета и билансирање буџетских
средстава од значаја за развој привреде; прати извршења програма пословања и квалитета извршених услуга,
анализу рада јавних предузећачији је оснивач Општина, као и других даваоца комуналних услуга поверених
од стране општине; сачињава извештаје и информације о кретању цена комуналних производа и услуга; даје
мишљењe на предложену висину цена комуналних услуга; припрема нацрт и предлог аката у складу са
Законом и актима Општине; припрема анализе извештаја и информације у вези обављањем комуналне
делатности на подручју Општине; припрема и прати реализацију финансијских планова јавних предузећа из
комуналне области; обавља послове припреме и израде предлога прописа и других општих аката; припрема
годишње уговоре са јавним предузећима; предлаже нацрт мера у случају поремећаја у области пружања
комуналних производа и услуга, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година; познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
26.ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Звање: саветник
број службеника:2
Опис посла: прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села и израђује потребне
извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; учествује у припреми нацрта
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и учествује
у реализацији активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних
пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; води управни поступак и израђује предлоге
упавних аката по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта, утврђује накнаду сходно закону и
учествује у поступку комасације пољопривредног земљишта; учествује у изради Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта; учествује у раду Комисије за утврђивање штете
од елементарних непогода, Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; израђује
нацрте аката којим се одлучује о начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој култури и стара
се о њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести ширих
размера; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама,
представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и
институцијама и стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од
значаја за ову област, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке биотехничке науке –
област пољопривреде на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
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године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
27. СТРУЧНИ И УПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА
И ЗАНАТСТВА
Звање: саветник
број службеника:2
Опис посла: прати стање, прикупља податке и израђује анализе у области туризма, трговине,
угоститељства и занатства; припрема планове и мере за подстицање развоја туризма; води регистар смештаја
домаће радиности за територију општине и израђује решења о разврставању у категорије у складу са Законом
о туризму; припрема нацрте аката којима се регулише радно време трговинских и угоститељских објеката;
обавља послове у вези са унапређењем и промоцијом старих заната и делатности сличних занатским; води
евиденцију свих привредних субјеката на територији Општине;води евиденцију радњи;пружа стручну помоћ
приликом оснивања предузетничких радњи и промена у вези са њиховим радом; прима, обрађује и доставља
пријаве републичкој агенцији за вођење регистра привредних субјеката; обавља послове у вези са
регистровањем уговора о раду са кућним и помоћним особљем и за обављање послова ван просторија
послодаваца; прати и усмерава развој приватног предузетништва, пружа им стручну помоћ при изради бизнис
планова, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету,положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и интернет).
28. ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за припрему и
реализацију Плана капиталних улагања Општине; припрема пројекте који се односе на капитална улагања у
јавну инфраструктуру, дефинише пројектне задатаке за израду пројектне документације, увођење извођача у
посао у име инвеститора; извештава о обиму и квалитету извршених послова; стара се о благовременој
динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке планове остварења
инвестиција; остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором; прати реализацију
извођења грађевинских радова иучествује у пријему обављених радова; даје предлоге за инвестиционо и
текуће одржавање; прати реализацију инвестиција; учествује у припреми плана јавних инвестиција; пружа
стручну помоћ улагачима у циљу благовременог и ефикасног остварења улагања, и обезбеђивања
улагагачима добијање неопходних докумената, података и информација, које су потребне за ефикасно и
благовремено остварење улагања;припрема анализе, информације, извештаје и друге стручне и аналитичке
материјале из делокруга, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
.
Услови: стечено високо образовање изнаучне области правне или економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци, гположен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
ГРУПА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
29.ШЕФ ГРУПЕ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Звање: самостални саветник

број службеника: 1
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Опис послa: руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Групи; анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за израду
стратешких докумената и израђује прилоге за релевантна стратешка документа; прати реализацију
стратешких докумената везано за подстицање и усмеравање локалног економског развоја; прати домаће и
међународне конкурсе, и обавља аналитичко-оперативне послове који се односе на припрему и реализацију
развојних пројеката; обавља послове у вези са мониторингом и евалуацијом спровођења пројеката и
припремом извештаја о пројектима одрживог економског развоја; остварује комуникацију са надлежним
установама и институцијама на локалном, регионалном, покрајинском и републичком нивоу, привредним
субјектима и пословним удружењима, невладиним организацијама и донаторима везано за економски развој
општине; организује и координира активности у циљу промоције вредности и принципа функционисања ЕУ;
информише руководство општине о ЕУ програмима и току преговора за приступање ЕУ; прати прописе ЕУ
од локалног значаја; прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима и фондовима важним за
локалну самоупарву; пружа подршку и координира активности за аплицирање код ЕУ фондова; анализира и
процењује постојеће програме подршке ЕУ; идентификује потенцијалне партнере из ЕУ ради заједничког
учешћа на пројектима; стара се о имплементацији пројеката из ЕУ фондова и кординира рад учесника у
спровођењу програма и пројеката; обавља мониторинг и евалуацију спровођења пројеката и припрема
извештаје о пројектима; пружа стручну помоћ у току реализације пројеката партнерима; припрема и учествује
у реализацији јавних набавки по ПРАГ процедури, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске наукена основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
30. ПОСЛОВИ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКАТА
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла:ради потребне финансијске и друге извештаје за потребе пројеката; стара се о ажурности
и исправности евиденције; израђује потребне анализе и информације; учествује у планирању буџета за
потребе припреме пројеката; обавља послове прикупљања, обраде и анализе података, формирања и
ажурирања базе података пословних информација од значаја за локални економски развој; пруша помоћ и
подршку потенцијалним предузетницима у домену улагања и отварања предузећа; обавља послове књижења
рачуна пројеката из ЕУ фондова; врши обраду плаћања и евидентирање примања; ради периодичне обрачуне
и завршне рачуне, учествује у реализацији јавних набавки по ПРАГ процедури; обавља и друге послове по
налогу шефа Групе или руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
31. СТРУЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
Звање: сарадник
број службеника:1
Опис посла: прати конкурсе и пружа помоћ у припреми документације за аплицирање на
конкурсима за индиректне буџетске кориснике и удружења грађана; сарађује са Националном службом за
запошљавање у реализацији мера активне политике запошљавања; учествује и реализује активности подршке
локалној пословној заједници за ширење постојећих и заснивање нових бизниса,обавља послове организације
и реализације маркетиншко-промотивних кампања и промоција пословних концепата и потенцијала општине
за улагања, обавља и друге послове по налогу шефа Групе или руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ, основим струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен
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државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
5.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
32. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звање: самостални саветник
број службеника:1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире
рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у
Одељењу; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката и предлаже општинским
органима доношење аката из њихове надлежности;решава у првостепеном управном поступку високог нивоа
сложености управне предмете из делокруга Одељења;припрема делове нацрта, односно предлога општих
аката општине;проверава притужбе на рад инспектора и предузима одговарајуће мере; по потреби одлази на
терен са инспекторима; припрема извештаје о раду Одељења за Скупштину општине, Општинско веће и по
потреби за органе аутономне покрајине и Републике; остварује сарадњу са органима, имаоцима јавних
овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског надзора; утврђује
оперативне планове рада Одељења и припрема одговоре на представке и одборничка питања;издаје налоге за
инспекцијски надзор;води евиденцију о присутности запослених; издаје путне налоге за коришћење
службеног аутомобила;учествује у изради контролних листа и аката о примени прописа; припрема решења и
друге акте у сарадњи са инспектором и води првостепени поступак; доставља списе предмета по поднетим
захтевима; одлучује о прекиду поступка; припрема нацрте решења на жалбе где је другостепени орган
Општинско веће; припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног поступка; израђује кривичне
пријаве, пријаве за привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка; спроводи извршни
поступак;обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит;
положен испит за инспекторе,положен возачки испит „Б“ категорије; најмање пет година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
33. ИНСПЕКТОР ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити,
изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и прати стање саобраћајних знакова на путевима;
врши инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза
путника, линијског и ванлинијског превоза терета, превоза за сопствене потребе лица и терета и аутотакси
превоза; врши и надзор над применом општинских одлука којима се регулише друмски саобраћај и јавни путеви;
предузима управне мере за које је законом овлашћен; доноси решења и стара се о њиховом спровођењу; поступа
по представкама и извештава подносиоце о предузетим мерама и даје обавештења странкама;предлаже мере за
безбедно одвијање саобраћаја; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и
пријаве за привредни преступ;спроводи поступак принудног извршења решења; сарађује са покрајинским и
републичким инспекторима за саобраћај и путеве; сарађује и са другим инспекцијама и другим органима и
организацијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско
веће и надлежне покрајинске и републичке органе; припрема планове инспекцијског надзора и контролне листе;
води прописане евиденције; обавља и друге послове које одреди руководилац Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области саобраћајног или грађевинског инжењерства на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године; положен државни стручни испит; положен испит за инспекторе; положен возачки испит
„Б“ категорије; најмање три године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару(MS Office пакет и
интернет).
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34. ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: врши надзор над радом установа за образовање и васпитање и испитује спровођење закона
којим се уређују питања образовања и васпитања и посебног закона и прописа донетих на основу њих,
непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора, изриче мере и контролише њихово
извршење. У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу поступања
установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља; обезбеђивања
заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и
страначког организовања и деловања у установи; поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен
супротно закону којим се уређују питања образовања и васпитања; испуњености прописаних услова за
спровођење испита; прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања
јавних исправа које издаје установа; доноси решења и налаже мере за отклањање неправилности у области
образовања и васпитања за које је овлашћен по закону; подноси пријаву надлежном органу за учењено
кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка; обавештава
други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан; подноси извештај о раду;
обавља и друге послове које одреди руководилац Одељења.
Услови:
1) завршенe мастер академскe студијe у области правних наука, са претходно завршеним основним
академским студијама у овој области, или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или са
положеним испитом за секретара установе и који има најмање пет година рaдног искуства у државним
органима, органима аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на
пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима; положен испит за инспекторе;
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)
2) стеченo високо образовањем на студијама другог степена (мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама) по пропису који је
уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајњу
однајмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са
положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног
сарадника, са најмање пет година радног искуства у области образовања, као и државним стручним испитом;
положен испит за инспекторе; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
35. ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: врши инспекцијски надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите
животне средине (управљањa отпадом, заштите од буке, заштити природе, поступању са хемикалијама,
процени утицаја на животну средину, заштити ваздуха и интегрисаног спречавања и контроле загађивања
животне средине и нејонизујућег зрачења); предузима управне мере за које је законом овлашћен; доноси
решења и стара се о њиховом спровођењу; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим
мерама и даје обавештења странкама;подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне
пријаве и пријаве за привредни преступ; спроводи поступак принудног извршења решења; сарађује са
покрајинским и републичким инспекторима за заштиту животне средине; сарађује и са другим инспекцијама и
органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје за Скупштину општине,
Општинско веће и надлежне покрајинске и републичке органе; припрема планове инспекцијског надзора; води
прописане евиденције; обавља и друге послове које одреди руководилац Одељења.
Услови:стечено високо образовање из научне области биотехничке науке, технолошког инжењерства,
инжењерства за заштиту животне средине и заштите на раду или медицинске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године; положен државни стручни испит; положен испит за инспекторе; положен возачки испит „Б“
категорије, најмање три године радног искуства у струци ; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПКЦИЈЕ
36. ШЕФ ГРУПЕ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Звање: самостални саветник
број службеника:1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Групи; даје
упутства о примени прописа из делокруга комуналне инспекције; врши надзор над применом законских и
других прописа и општих аката из надлежности комуналне инспекције и предлаже општинским органима
доношење аката из њихове надлежности; врши инспекцијски надзор у области комуналних делатности
(одржавања и уређења јавних зелених површина, снабдевања насеља водом, изношења и депоновања смећа,
одржавања гробаља, делатности пијаца и вашара, одржавања чистоће јавних површина, раскопавања улица и
других јавних површина и друге послове комуналне хигијене, постављања привремених објеката на јавним
површинама, јавних паркиралишта); врши инспекцијски надзор у области становања и одржавања стамбених
зграда;врши инспекцијски надзор у области трговинe и туризма који је поверен општини;предузима управне
мере за које је законом овлашћен; доноси решења и стара се о њиховом спровођењу; поступа по представкама и
извештава подносиоце о предузетим мерама и даје обавештења странкама;подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка; спроводи поступак принудног извршења решења; сарађује са републичким комуналним
инспекторима; сарађује и са другим инспекцијама и органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења
надзора; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе; припрема
планове инспекцијског надзора и контролне листе; води прописане евиденције;обавља и друге послове које
одреди руководилац Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области биотехничке науке, технолошког инжењерства,
инжењерства за заштиту животне средине и заштите на раду, грађевинског инжењерства, правне или
економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; положен испит
за инспекторе; положен испит за тржишног инспектора; положен возачки испит „Б“ категорије; најмање три
године радног искуства у струци. познавање рада на рачунару ( MS Office пакет и интернет).
37. КОМУНАЛНИ РЕДАР
Звање: виши референт
број службеника:1
Опис посла:стара се о одржавању комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну
делатност; врши контролу над применом општинских одлука из области комуналне и других
делатности:сачињава службене белешке о уоченим неправилностима, даје усмене налоге за отклањање
утврђених недостатака и неправилности, контролише извршење мера које је наложио комунални инспектор,
по налогу комуналног инспектора врши превентивне радње ради спречавања незаконитог поступања у
области комуналних делатности; води попис аката за комуналног инспектора; обавља и друге послове које
одреди шеф Групе или руководилац Одељења.
Услови: средње образовање административно-управног, економског или техничког смера, гимназија или
позивно-усмерено образовање четвртог степена свих профила; положен стручни испит за рад у органима
државне управе; возачки испит „Б“ категорије; најмање пет година радног искуства у струци; познавање
рада на рачунару
( MS Office пакет и интернет).
ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
38. ШЕФ ГРУПЕ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
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Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: Руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Групи; даје упутства
о примени прописа из делокруга грађевинске инспекције; врши надзор над применом законских и других
прописа и општих аката из надлежности грађевинске инспекције и предлаже општинским органима доношење
аката из њихове надлежности; врши инспекцијски надзор над применом закона којим се уређује изградња
објеката и над применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми
квалитета који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката, као и на извођење појединих
грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; предузима управне мере за које
је законом овлашћен; доноси решења и стара се о њиховом спровођењу; поступа по представкама и извештава
подносиоце о предузетим мерама и даје обавештења странкама; подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ; спроводи поступак принудног извршења
решења; сарађује са покрајинским и републичким грађевинским инспекторима; сарађује и са другим
инспекцијама и органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје за
Скупштину општине, Општинско веће и надлежне покрајинске и републичке органе; припрема планове
инспекцијског надзора; води прописане евиденције; обавља и друге послове које одреди руководилац
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства или архитектуре на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; положен испит за
инспекторе; положен возачки испит „Б“ категорије; најмање три године радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару ( MS Office пакет и интернет).
39. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
звање: референт
број службеника: 1
Опис посла: обавља административне и техничке послове; обавља дактилографске послове; врши пријем
документације; врши пријем и отпрему поште; води електронску евиденцију предмета; води евиденцију о
коришћењу службеног аутомобила који је додељен Одељењу; одлаже, чува и архивира неопходну
документацију; обавља административно-техничке послове и води записнике на седницама за Комисију за
координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Жабаљ обавља и
друге послове које одреди шеф Групе и руководилац Одељења.
Услови: средње образовање административно-управног, економског или техничког смера, гимназија или
позивно-усмерено образовање четвртог степена свих профила; положен стручни испит за рад у органима
државне управе; најмање три године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару(MS Office пакет
и интернет).
5.1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
40.РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
звање: саветник

број службеника: 1

Опис посла:руководи, организује и планира рад Одељења, координира, надзире рад запослених у Одељењу
и даје им стручна упутства за поступање; припрема нацрт одлуке о буџету, ребалансу буџета, привременом
финансирању, завршном рачуну и других одлука и прописа из надлежности Одељења; учествује у изради
аката већег степена сложености за потребе органа Општине; организује, односно учествује у јавним
расправама у поступку припреме одлука из надлежности Одељења када је њено спровођење обавезно; прати
спровођење скупштинских одлука и других прописа из надлежности Одељења и покреће иницијативу за
њихове измене; координира извршавање буџета; учествује у анализи предлога финансијских планова
буџетских корисника, врши мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији;
обавештава буџетске кориснике о одобреним апропријацијама; припрема акта за промену (преусмеравање)
апропријације и коришћење буџетске резерве; утврђује квоте и разматра захтеве за измену квота; предлаже
Председнику општине привремену обуставу извршења буџета; разматра предлоге и доноси план извршења
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буџета и одлучује о захтевима за измену плана; разматра захтеве за преузмање обавеза и захтеве за плаћање
и трансфер средстава; одобрава контролисане захтеве за плаћање и трансфер средстава; оверава дневник и
главну књигу; оверава обједињени ИОС; подноси периодичне извештаје о извршењу буџета Општинском
већу; одобрава обрачун ревалоризације за откуп станова и одобрени зајам; врши пласирање слободних
новчаних средстава и обавештава о томе Управу за трезор; отвара подрачуне динарских и девизних
средстава корисника јавних средстава и посебне наменске динарске рачуне корисницима јавних средстава и
осталим правним лицима и другим субјектима; извештава о коришћењу средстава КРТ; води списак
буџетских корисника; оверава извештаје за надлежна министарства и органе Општине; организује
припремне радње за спровођење пописа; врши израду завршног рачуна за директне буџетске кориснике и
консолидованог завршног рачуна Општине; врши сравњење пословних књига са добављачима, буџетским
корисницима и Управом за трезор; предлаже начелнику Општинске управе доношење правилника, упутстава
и других аката којима се детаљније уређује поступање запослених у Одељењу; прати функционисање
рачуноводственог информационог система и остварује сарадњу са овлашћеним израђивачем софтвера у
циљу његовог унапређења;стара се о чувању пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских
извештаја и присуствује уништењу истих којима је прошао прописани рок чувања; утврђује предлог захтева
министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто текућих
прихода; обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци,познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
41.ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
звање: саветник

број службеника: 1

Опис посла: учествује у вођењу помоћних књига директних и индиректних корисника, као и вођењу свих
помоћних евиденција у складу са плановима и програмима корисника за сва примања и издатке, Главне
књиге и помоћних књига, евиденција буџетских фондова и свих подрачуна везаних за трезор; обрађује и
припрема податке за финансијско извештавање; комплетира буџетску документацију и доставља на
књижење;обавља послове буџетског рачуноводства у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и
осталим законским и подзаконским прописима којима се регулишу послови рачуноводства и извештавања;
обавља финансијско-књиговодствене послове; учествује у изради финансијских извештаја директних
корисника, састављању биланса, завршног рачуна директних корисника и консолидованог рачуна трезора
Општине; учествује у изради извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима и другим
извештајима за органе Општине и надлежна министарства; прати спровођење програма јавних предузећа и
установа, припрема извештаје за надлежна министарства и органе Општине; прати извршење буџета у
односу на план; прати прилив на систему консолидованог рачуна трезора и коришћење наменских средстава
добијених од других нивоа власти и учествује у изради финансијских извештаја којима се правдају добијена
наменска средства; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару(MS Office пакет и интернет).
42. АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА ЗА ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ
звање: саветник
број службеника: 1
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Опис послова: обавља послове уноса буџета(одобрених апропријација) и промена апропријација у
рачуноводствени програм; обавља студијско-аналитичке послове; врши пројекције прихода, примања,
расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета Општине; учествује у изради
нацрта одлуке о буџету, допунском буџету и привременом финансирању, уз поштовање јединствене
буџетске класификације; припрема предлог Упутства за припрему буџета; примењује стратегију развоја
општине и плана капиталних инвестиција; води евиденцију капиталних пројеката и припрема извештаје у
складу са прописима;даје смернице директним буџетским корисницима при припреми и изменама
финансијских планова; анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством за
израду буџета Општине и даје мишљење о њиховој усаглашености са обимом средстава (лимитима) из
упутства за припрему буџета; оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са стратегијом развоја
Општине, планом капиталних инвестиција и другим стратешким, секторским и акционим плановима;
предлаже износе апропријација за директне буџетске кориснике; припрема предлог обавештења директним
буџетским корисницима о одобреним апропријацијама и доставља их буџетским корисницима; припрема
акте за промену апропријација у току године; припрема предлог решења о коришћењу буџетске резерве;
координира процес финансијског планирања; израђује нацрт мишљења (процену) о томе да ли предложени
акти повећавају или смањују буџетске приходе или расходе (финансијски ефекти), које је обавезни саставни
део аката које усваја Скупштина општине; учествује у припреми предлога апропријација и квота и разматра
захтев за измену квоте; разматра предлоге планова извршења буџета директних буџетских корисника;
припрема предлог Плана извршења буџета; обавља послове евидентирања одобрених измена и
преусмеравања апропријација; евидентира захтеве за преузимање обавеза; врши интерне контролне поступке
у виду превентивне контоле при планирању, као и контролне поступке у остварењу прихода и примања и
контролу наменског трошења буџетских средстава; води регистар и контролише захтеве за преузимање
обавеза; припрема финансијске планове директних буџетских корисника и даје препоруке корисницима у
вези буџета; учествује у усклађивању финансијских и планова јавних набавки директних корисника; прати
реализацију јавних инвестиција из буџета и донација; учествује у мониторингу остварења индикатора
програма, програмских активности и пројеката; учествује у евалуацији остварења програмских циљева и
састављању извештаја о програмском буџету; прати извршење уговора о јавним набавка; припрема
извештаје за надлежна министарства и органе Општине; врши обрачун накнада за породиље, припрема
захтеве за пренос средстава и саставља извештаје за надлежне органе;обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења.
Услови:стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару(MS
Office пакет и интернет).
.
43.АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ
звање: млађи саветник
број службеника: 2
Опис послова: обавља послове уноса буџета(одобрених апропријација) и промена апропријација у
рачуноводствени програм; учествује у изради нацрта одлуке о буџету, допунском буџету и привременом
финансирању, уз поштовање јединствене буџетске класификације; припрема предлог Упутства за припрему
буџета; даје смернице индиректним буџетским корисницима при припреми и изменама финансијских
планова; анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством за израду буџета
Општине и даје мишљење о њиховој усаглашености са обимом средстава (лимитима) из упутства за прирему
буџета; оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са стратегијом развоја Општине, планом
капиталних инвестиција и другим стратешким, секторским и акционим плановима; предлаже износе
апропријација за индиректне буџетске кориснике; припрема предлог обавештења индиректним буџетским
корисницима о одобреним апропријацијама и доставља их буџетским корисницима; припрема акте за
промену апропријација у току године; припрема предлог решења о коришћењу буџетске резерве; учествује у
припреми предлога апропријација и квота и разматра захтев за измену квоте; разматра предлоге планова
извршења буџета индиректних буџетских корисника; учествује у припреми предлога Плана извршења
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буџета; обавља послове евидентирања одобрених измена и преусмеравања апропријација; евидентира
захтеве за преузимање обавеза; врши интерне контролне поступке у виду превентивне контоле при
планирању, као и контролне поступке у остварењу прихода и примања и контролу наменског трошења
буџетских средстава; води регистар и контролише захтеве за преузимање обавеза; разматра програме рада
јавних предузећа и установа и израђује предлоге аката о давању сагласности на њих и прати њихово
спровођење; учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и пројеката;
учествује у евалуацији остварења програмских циљева и састављању извештаја о програмском буџету;
припрема извештаје за надлежна министарства и органе Општине; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења.
Услови:стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, завршен приправнички стаж; познавање рада на рачунару(MS Office пакет и
интернет).
44.ГЛАВНИ КОНТИСТА ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА
звање: млађи саветник

број службеника: 1

Опис посла: врши пријем иконтролу књиговодствених исправа, припрема документацију за књижење и
контирање налога за директне кориснике; ажурно и уредно води главну књигу трезора и помоћне књиге по
свим буџетским класификацијама; врши сравњивања са помоћним књигама; усклађује евиденције са
буџетским корисницима, добављачима и купцима и припрема ИОС; обавља послове буџетског
рачуноводства у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и осталим законским и подзаконским
прописима којима се регулишу послови рачуноводства и извештавања; обавља финансијко-књиговодствене
послове; припрема финансијски извештај директних корисника; саставља билансе и извештаје; учествује у
изради завршног рачуна директних корисника и консолидованог рачуна трезора Општине; припрема
извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима; саставља извештаје у циљу правдања средстава;
израчунава и прати индиракаторе финансијске стабилности Општине; припрема предлоге мера за фискалну
одрживост и остваривања уштеда и рационализације расхода и издатака; обавља послове евидентирања
прихода, примања и извршених појединачних расхода и издатака, промена на имовини, обавезама и
изворима финансирања, евидентирања одобрених измена и преусмеравања апропријација; стара се о вођењу
пословних књига, састављању и подношењу финансијских извештаја; иницира измене интерних
рачуноводствених аката; води регистар и врши контролу рачуна и уговора директних буџетских корисника;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, завршен приправнички стаж; познавање рада на рачунару(MS Office пакет и
интернет).
45.ГЛАВНИ ЛИКВИДАТОР
звање: млађи саветник

број службеника: 1

Опис посла:обавља послове који се односе на евидентирање пословних промена за директне кориснике;
стара се о благовременом приливудокументације и ажурности књиговодства; врши контролу рачуна и
уговора директних буџетских корисника; врши рачунску и формалну проверу матерјално-финансијске
документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану
документацију; обавља сложеније послове који се односе на састављање књиговодствених исправа и врши
контролу њихове исправности, тачности и законитости; врши контролу улазно излазне документације и
ликвидирање истих у складу са законом; прати прилив средстава на консолидованом рачуну трезора и врши
електронско плаћање; стара се да плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и утврђеним
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квотама; стара се о поштовању рокова за плаћање у складу са законом (РИНО); води регистар запослених
код директних корисника; врши пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско
књиговодство; врши комплетирање са помоћним књигама и саставља потребне извештаје; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови:стечено високо образовање из научне области економске науке или менаџмент и бизнис на
основним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијима, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијима на факултету; положен државни стручни испит
за рад у органима државне управе; завршен приправнички стаж; познавање рада на рачунару; (MS Office
пакет и интернет).
46. ЛИКВИДАТОР
звање: сарадник

број службеника: 1

Опис посла: обавља послове који се односе на евидентирање пословних промена за директне кориснике;
стара се о благовременом приливудокументације и ажурности књиговодства; врши контролу рачуна и
уговора директних буџетских корисника; врши рачунску и формалну проверу матерјално-финансијске
документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану
документацију;обавља послове који се односе на састављање књиговодствених исправа, врши контролу
њихове исправности, тачности и законитости; врши контролу улазно излазне документације и ликвидирање
истих у складу са законом; стара се да плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и утврђеним
квотама; врши пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши
комплетирање са помоћним књигама и саставља потребне извештаје; прикупља податке о броју запослених
код индиректних корисника и доставља их главном ликвидатору; води евиденцију о присутности на послу
запослених у Одељењу; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови:стечено високо образовање из научне области економске науке или менаџмент и бизнис на
основним студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ , односно на студијама у трајању до три године; положен
стручни испит за рад у органима државне управе; најмање три године радног искуства у струци; познавање
рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
47. КЊИГОВОЂА
звање: виши референт

број службеника: 2

Опис посла: књижи приходе и примања, расходе и издатаке на основу финансијске документације; обавља
финансијско-књиговодствене послове, послове контирања и вођење помоћних књига и евиденција за све
индиректне и директне буџетске кориснике (као и за буџетске фондове и рачуне посебних намена); учествује
у припреми нацрта плана извршења буџета и предлога квота; прати примену норматива и стандарда
трошења и наменско извршавање одобрених апропијација; учествује у мониторингу остварења индикатора
програма, програмских активности и пројеката и евалуацији остварења програмских циљева; учествује у
припремама периодичних, годишњих и других извештаја; учествује у сравњењу и усклађивању аналитичких
евиденција са добављачима и другим субјектима из своје надлежности, припрема нацрт ИОС-а и учествује у
сравњењу пословних књига трезора, помоћних књига и помоћних евиденција буџетских корисника из своје
надлежности и буџетских фондова и рачуна посебних намена; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења.
Услови:средња стручна спрема (IV степен) – завршена средња школа економског смера, гимназија или
позивно-усмереног образовања образовања четвртог степена свих профила; положен стручни испит за рад у
испит за рад у органима државне управе; најмање пет година радног искуства у економској
струци;познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
48.ОБРАЧУН ПЛАТА, НАКНАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА И ПОСЛОВИ
БЛАГАЈНЕ
звање: млађи саветник
број службеника: 1
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Опис посла: врши контролу исправности документације; припрема потребну документацију и врши
обрачун зарада, превоза, накнада, отпремнина и других личних примања запослених у органима Општине;
попуњавање и давање статистичких извештаја; ажурирање базе података за потреба анализа, извештаја и
израде извештаја на основу мање сложених анализа; прикупља податке за израду нацрта односно предлога
аката;израђује платне спискове и води евиденцију исплаћених зарада; саставља и подноси извештаје о
исплаћеним зарадама и статистичке извештаје и остале обраце који се односе на зараде; врши обрачун и
обуставу кредита, јемстава и других обустава за запослене и води евиденције обустава и јемстава; припрема
потврде о зарадама; припрема обрасце М4 и доставља надлежном органу; води евиденцију и обрачун
путних налога за службена путовања у земљи и иностранству, исплату путних рачуна и других готовинских
плаћања мањих новчаних износа;врши обрачун накнада по основу уговора о делу и осталих уговора о
радном ангажовању, ауторских хонорара, обрачун накнаде одборницима и члановима радних тела, саставља
пратеће обрасце за наведене исплате и доставља их надлежним организацијама; води дневник и аналитику
благајне и саставља благајничке извештаје; врши уплату наплаћених локалних административних такси и
других локалних јавних прихода на прописане рачуне; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одељења.
Услови:стечено високо образовање из научне области економске науке или менаџмент и бизнис на
основним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијима, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијима на факултету; положен државни стручни испит
за рад у органима државне управе; завршен приправнички стаж; познавање рада на рачунару(MS Office
пакет и интернет).
49.МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНТИРАЊЕ
звање: референт
број службеника: 1
Опис посла: води евиденцију улазних фактура и стара се о њиховом благовременом прослеђивању на
обраду;води помоћне књиге основних средстава и аналитичку евиденцију основних средстава; води
материјално - финансијско књиговодство и врши хронолошко одлагање за архивирање целокупне
документације у вези са финансијско-материјалним пословањем из своје надлежности; врши квартално и
годишње усаглашавање главне књиге са помоћним књигама и евиденцијама; учествује у изради завршног
рачуна; води евиденцију уговора о закупу и врши фактурисање закупа и других услуга које врши Општинска
управа; врши ревалоризацију уговорних обавеза и обрачун амортизације и ревалоризације основних
средстава; врши усклађивање стања имовине са стварним стањем на основу пописа; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Одељења.
Услови:средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару(MS Office пакет и
интернет).
5.1.7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
50. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звање: самостални саветник
број службеника:1
Опис посла: руководи Одељењем и организује рад тако да се послови из надлежности Одељења обављају
законито, благовремено и квалитетно; прати прописе из надлежности Одељења и предлаже надлежним
органима Општине доношење аката из њихове надлежности; израђује методолошко упутство за поступање
извршилаца приликом утврђивања, наплате и контроле изворних прихода и предлаже начелнику Општинске
управе, по потреби, измену систематизације радних места у Одељењу; непосредно сарађује са субјектима
задуженим за израду софтвера и упознаје извршиоце са променама; сарађује са шефом Групе за пореско
рачуноводство у циљу обезбеђивања ажурности књиговодствених података и њиховог усклађивања са
подацима којима располажу други извршиоци у Одељењу који су распоређени на пословима утврђивања,
наплате и контроле изворних прихода Општине; шефу Групе за пореско рачуноводство и извршиоцима у
Одељењу даје смернице за извршавање послова из описа њихових радних места, пружа им стручну помоћ у
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примени прописа из надлежности Одељења и врши надзор над њиховим радом;решава у првостепеном
управном поступкууправне предмете високог нивоа сложености из делокруга Одељења; решава по захтеву
странке за утврђивање застарелости; поступа по жалбама на првостепене пореске управне акте из
надлежности Одељења; саставља извештај о раду Одељења и друге извештаје и анализе за потребе органа
Општине; потписује, заједно са шефом Групе за пореско рачуноводство, дневник и главну књигу, након
њиховог закључења; остварује сарадњу са шефовима других одељења Општинске управе у припреми и
праћењу извршења закона и општих аката којима се утврђују изворни приходи Општине; остварује сарадњу
са другим државним органима, организацијама и службама у циљу размене података који су од значаја за
рад Одељење и тих органа, организација и служби; за свој рад, рад Одељења и Групе за пореско
рачуноводство; одговара начелнику Општинске управе; обавља и друге послове по налогу начелника
Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци;
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
51. ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: контролише законитост и исправност у утврђивању, обрачуну и наплати изворних прихода
Општине који се не утврђују решењем Одељења; обавља послове теренске контроле у складу са одредбама
закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација и инспекцијски надзор; сачињава
записник у поступку контроле и израђује решења којим се налаже отклањање неправилности; контролише
подношење пореских и других пријава од стране пореских обвезника; пружа стручну помоћ и даје
објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење њихове обавезе; предлаже подношење захтева за
покретање прекршајног поступка против пореских обвезника у случајевима предвиђеним законом или
општим актом Општине; врши припрему годишњег плана инспекцијског надзора и извештава о остварењу
плана; по потреби, припрема предлоге пореских управних аката; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,положен испит за инспектора; најмање три године радног искуства у
струци;познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
52. ИНСПЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: води управни поступак и израђује предлоге пореских управних аката из надлежности Одељења,
нарочито у поступцима утврђивања пореске обавезе; обавља послове канцеларијске контроле о чему
сачињава записник и израђује решења након извршене канцеларијске контроле; утврђује тачност података у
пореској пријави и у случају њене неисправности израђује закључке којим се налаже отклањање
неправилности; спроводи поступак по жалби на пореске управне акте који је у надлежности Одељења као
првостепеног пореског органа; врши припрему годишњег плана инспекцијског надзора и извештава о
остварењу плана; предлаже покретање прекршајног поступка у случајевима предвиђеним законом или
општим актом Општине; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
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53. ПОРЕСКИ КОНТРОЛОР
Звање: млађи саветник
број службеника:2
Опис посла: контролише тачност података из пореске пријаве у смислу формалне исправности и на то
указује подносиоцу пријаве; прикупља податке и утврђује чињенице неопходне за решевање управног
поступка; прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за локалне јавне приходе Општине за које се
решењем утврђује обавеза; уноси на информациони систем пријаве обвезника; упознаје инспектора
канцеларијске контроле о неправилностима у пореским пријавама по којима је потребно поступање; ажурира
базу података о обвезницима; води пописе аката и друге евиденције из надлежности Одељења у складу са
прописима којима се уређује канцеларијско пословање; припрема пореске управне акте за доставу и стара се
да се њихово достављање изврши у складу са одредбама закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација; припрема управне и вануправне предмете Одељења за архивирање и предаје их служби
Општинске управе надлежној за послове архивирања; пружа стручну помоћ, даје потребна објашњења о
пореској обавези и пореским олакшицама, помаже пореским обвезницима у попуњавању пореских пријава;
учествује у опредељивању захтева за израду, измене и допуне софтверских подршки у пореској
администрацији; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
54. ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ
Звање: сарадник
број службеника:1
Опис посла: врши припрему годишњег плана наплате и извештава о остварењу плана; извршава послове
редовне и принудне наплате у складу са законом; стара се о прекиду рока застарелости пратећи рокове за
утврђивање и редовну наплату локалних јавних прихода; сарађује са пореским рачуноводством у вези са
утврђивањем застарелости и ванбилансне евиденције спорних, дубиозних и потраживања за која је
наступила застара; учествује у припреми и изради опомена; врши пријем и обраду захтева за одлагање
плаћања пореског дуга; пријављује надлежном органу потраживања од обвезника у ликвидацији, прати
ликвидацију, стечај, приватизацију и реструктурирање обвезника локалних јавних прихода; прикупља
информације о ликвидности и солвентности обвезника локалних јавних прихода, као и покретним стварима,
непокретностима и потраживањима обвезника локалних јавних прихода; предузима мере ради обезбеђења
наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретностима пореског
обвезника; припрема предлоге решења о принудној наплати; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у
струци;познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
55. ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Звање: виши референт
број службеника:1
Опис посла: води електронску писарницу за потребе Одељења; припрема акте за слање и архивирање; врши
проверу књиговодствених докумената пре књижења; учествује у изради пореског завршног рачуна и других
пореских извештаја; припрема главне и помоћне књиге, књиговодствене извештаје и финансијске извештаје
за архивирање и предаје их служби Општинске управе надлежној за послове архивирања; информише
обвезнике на шалтеру Одељења и телефонским путем, пружа помоћ дајући објашњења приликом
попуњавања и предаје пријава и других поднесака Одељењу; обавља и друге послове по налогу шефа Групе
за пореско рачуноводство и руководиоца Одељења.
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Услови: средње образовање административно-управног, економског или техничког смера, гимназија или
позивно-усмерено образовање четвртог степена свих профила; положен стручни испит за рад у органима
државне управе; најмање пет година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
ГРУПА ЗА ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО
56. ШЕФ ГРУПЕ ЗА ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО
Звање: самостални саветник
број службеника:1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи; прати прописе којима се уређује пореско рачуноводство и организује обављање послова
Групе у складу са њима; устројава књиговодствене евиденције, води их и закључује у складу са прописима
којима се уређује пореско рачуноводство; стара се о поштовању рокова за књижење промена у
књиговодственим евиденцијама; одговоран је за тачност и ажурност података пореског књиговодства;
израђује порески завршни рачун и књиговодствене извештаје; одговоран је за чување главне књиге и
помоћних књига, књиговодствених исправа, евиденција и финансијских извештаја; потписује, по закључењу,
дневник и главну књигу; потписује јавне исправе које се издају на основу података из пореског
књиговодства; одлучује по поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај више уплаћених изворних
прихода Општине; остварује сарадњу са субјектима задуженим за израду софтвера за пореско
рачуноводство; за свој рад и рад Групе одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године; положен државни стручни испит;; најмање петгодина радног искуства у струци;познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
57. ГЛАВНИ ПОРЕСКИ КЊИГОВОЂА
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: води главну и помоћну књигу и друге пореске евиденције; стара се о ажурности књижења;
врши књижење књиговодствених докумената и изводе о уплатама изворних прихода који су у надлежности
Одељења; обавља послове књиговодственог усаглашавања података на основу пореских решења којим су
отклоњене неке неправилности; сарађује са пореским инспектором у сравњењу података у поступку
контроле утврђивања и наплате изворних прихода Општине; учествује у усаглашавању података о
неизмиреним обавезама по основу изворних јавних прихода Општине у поступку њихове принудне наплате,
одлагања плаћања, утврђивања застаре; обрађује захтеве за издавање пореских уверења и других јавних
исправа које се издају на основу података из пореског књиговодства; обрађује захтеве за повраћај и
прекњижавање више уплаћеног пореза; учествује у изради завршног рачуна и других књиговодствених
извештаја; замењује шефа Групе за пореско рачуноводство у случају његове одсутности; обавља и друге
послове по налогу шефа Групе за пореско рачуноводство и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци;познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
5.1.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
58. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звање: самостални саветник

број службеника:1
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Опис посла: руководи радом, усмерава, планира и надзире рад Одељења; организује рад тако да се стручни
послови из надлежности Одељења обављају законито и ефикасно; прати прописе из надлежности органа
Општине и предлаже доношење одговарајућих аката; прати одлуке Уставног суда које се односе на локалну
самоуправу и опште акте из њене надлежности и предлаже органима Општине усклађивање општинских
аката са њима; пружа стручну помоћ месним заједницама у вршењу послова из њихове надлежности;
остварује сарадњу са другим Одељењима и органима Општине из делокруга Општине; координира у
поступку израде нормативних аката из делатности Одељења и између Одељења ако је израда нормативног
акта у надлежности више Одељења, даје мишљење у вези са применом прописа и општих аката из
надлежности Одељења, даје стручна упуства, учествује у изради Информатора о раду органа Општине,
пружа стручну помоћ у припреми стручних основа за израду нацрта и предлога прописа из делокруга рада
Одељења;израђује извештаје о радуОдељења; стара се објављивању општих аката органа Општине на
званичној интернет презентацији Општине и остварује сарадњу са лицем коме су поверени послови израде и
ажурирање званичне интернет презентације Општине; обавља и друге послове које одреди начелник
Општинске управе.
Услови:стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање пет година радног
искуства у струци; познавање рада на рачунару (пакет MS Offis и интернет).
59. ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла: прати прописе из области ванредних ситуација и функционисања система цивилне
заштите и спасавања из надлежности органа Општине, заштите од пожара, заштите од поплава и
других ванредних ситуација; обавља сручне и нормативно-правне послове
за потребе
Општинског штаба за ванредне ситуације и његових радних тела, штаба за заштиту од пожара и
других тела; остварује сарадњу са органима цивилне заштите суседних општина и овлашћеним
лицем Сектора за ванредне ситуације; учествује у изради планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама и процене угрожености за територију Општине и других општих и
појединачних аката из надлежности органа Општине; обавља и друге послове по налогу
команданта Штаба за ванредне ситуације, израђује предлоге планова одбрамбених припрема за
органе општине, врши њихово ажурирање и услађивање са плановима других државних органа,
израђује предлоге општих аката Општинске управе који су обавезни по прописима о одбрани,
предлаже систематизацију радних места у Општинској управи за време ратног стања и
непосредне ратне опасности ; обавља послове безбедности и здравља на раду, прати примену мера
безбедности и здравља на раду и учествује у припреми оспособљавања запослених за безбедан
рад, сарађује са синдикатом запослених, обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одељења.
Услови: стечено високо образовање у научном пољу друштвено-хуманистичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
60. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла: припрема документацију и учествује у изради појединачних аката за председника
Општине; прикупља податке и утврђује чињенице од значаја за управни поступак; прослеђује
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предмете председника Општине на стручну обраду надлежним Одељењима Општинске управе,
јавним предузећима или установама; води и израђује записнике са седница и радних договора
председника општине ,обавља коресподенцију са корисницима ,правним лицима и грађанима
;припрема
аналитичке податке за израду информација за потребе председника Општине и
начелника Општинске управе;обавља послове сарадње са организацијама цивилног друштва,
врши стручне послове у вези са протоколарним обавезама председника општине, као и других
функционера у органима општине; припрема програме посета и обавља друге послове у вези
свечаности и манифестација; припрема документацију у вези протоколарних обавеза председника
општине и других функционера у органима општине; води евиденцију о поклонима; води
календар догађаја; прати писање дневне и периодичне штампе о догађајима у општини; обавља
послове за потребе Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима; врши послове у вези
са дочеком и организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета представника и
делегација општине у оквиру међуопштинске и међународне сарадње; врши евидентирање и
пријаву грађана који се обраћају председнику општине; стара се о благовременом заказивању
састанака и седница; успоставља телефонске везе; врши пријем поште за потребе председника
општине, обезбеђује чување изворних аката о раду председника општине, врши и друге
административне, техничке и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен
приправнички стаж, познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
61. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА ОРГАНЕ ОПШТИНЕ
Звање: виши референт
број службеника:1
Опис посла: води евиденцију предмета за Скупштину општине и њена радна тела; води записник
на седници Скупштине општине и њених радних тела; обрађује предмете Скупштине општине и
припрема их за архивирање; експедује пошту; помаже секретару Скупштине општине; по потреби
обавља дактилографске послове; обавља и друге послове које одреди руководилац Одељења.
Услови: средње образовање административно-управног, економског или техничког смера,
гимназија или позивно-усмерено образовање четвртог степена свих профила; положен стручни
испит за рад у органима државне управе; најмање пет година радног искуства у струци; познавање
рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
62. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Звање: референт
број службеника:1
Опис посла: обравља административне и техничке послове за потребе Одељења за заједничке
стручне послове и начелника Општинске управе, води евиденцију предмета, обавља
дактилографске послове, врши експедовање поште, припрема предмете за архивирање; обавља и
друге послове које одреди руководилац Одељења.
Услови: средње образовање административно-управног, економског или техничког смера,
гимназија или позивно-усмерено образовање четвртог степена свих профила; положен стручни
испит за рад у органима државне управе; најмање три године радног искуства у струци;
познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
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63. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ
намештеник – четврта врста
број намештеника:1
Опис посла: обавља административне, дактилографске и техничке послове за Општинско веће и
његова радна тела, а по потреби и других органа Општине; припрема материјал и текстове;
експедује пошту из надлежности Општинског већа и његових радних тела;учествује у архивирању
предмета; обавља и друге послове које одреди шеф Службе, секретар Општинског већа или
начелник Општинске управе.
Услови: средња стручна спрема у трогодишњем трајањутехничког смера; најмање шест месеци
радног искуства; пробни рад до три месеца; познавање рада на рачунару(MS Office пакет и
интернет).
ГРУПА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
64.ШЕФ ГРУПЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА - СЛУЖБЕНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи; врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно
разврставање у звања; припрема податке везане за израду нацрта правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места и учествује у његовој изради; прикупља податке и обавља послове везане за
планирање и развој кадрова у органима општине и даје предлоге ; обавља стручне послове у вези са
планирањем организационих промена у органима општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење
његовог спровођења у органима; развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење
постигнућа службеника, унапређивање мотивације службеника; врши анализу, процену и припрему предлога
годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово
извршавање; организује, реализује и врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања;
израђује предлоге општих и појединачних аката које доноси начелник Општинске управе; израђује предлоге
и нацрте општих и појединачних аката из надлежности органа Општине које нису у делокругу рада других
Одељења Општинске управе;прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљење других органа на нацрте
и предлоге прописа и општих аката општине ,њихово прихватање или одбијање; припрема анализе,
информације и извештаје које се односе на општинске прописе и њихову усклађеност са законима, другим
прописима и Статутом општине; обавља и друге послове које одреди руководилац Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару(пакет MS Offis и интернет); најмање
три година радног искуства у струци.
65. КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ
Звање: млађи сарадник
број службеника:1
Опис посла: припрема податке и информације неопходне за израду нализа и извештаја,припрема податке и
информације од значаја за спровођење управног и другог поступка; пружа подршку у вођењу евиденција
предмета из области управног и другог поступка; води кадровску евиденцију (електронску и писану) на
начин прописан Законом; припрема једноставнија предлоге решења и интерне акте из области радних
односа; обавља послове вођења и других евиденције из области рада; обаља послове везане за издавање
здравствених књижица запослених у Општинској управи и чланова њихових породица који остварују право
на здравствено осигурање у Општинској управи; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
180 ESPB бодова, на основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на
рачунару(MS Office пакет и интернет).
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ГРУПА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
66.ШЕФ ГРУПЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Звање: самостални саветник
број службеника:1
Опис посла:руководи, организује и планира рад Групе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Групи; прати законске прописе из области јавних набавки, стара се о благовременом, тачном и
законитом спровођењу послова из надлежности Групе.Учествује у припреми годишњег плана набавки,
спроводи поступак јавне набавке мале вредности, припрема претходни распис, припрема извештаје које се
достављају Управи за јавне набавке, обавља и друге послове из области јавних набавки које одреди
овлашћено лице, односно надлежни орган наручиоца У поступцима јавних набавки добара и услуба чија је
процењена вредност већа од петоструког износа вредности одређене као горњи лимит за примену поступка
јавне набавке мале вредности у закону којим се уређује годишњи буџет Републике Србије, односно у
поступцима јавних набавки рдова чија је процењена вредност већа од десетоструког износа те вредности,
службеник је члан те комисије за јавне набавке. Уколико је процењена вредност мања од петоструког износа
вредности одређене као горњи лимит службеник може да буде члан комисије за јавне набавке. Сачињава
анализе, извештаје, информације и другу документацију из надлежности Групе за потребе органа општине;
врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године; положен државни стручни испит;положен испит за службеника за јавне набавке; најмање пет година
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
67.ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Звање: млађи саветник
број службеника:1
Опис посла: врши административно-техничке и стручне послове у поступку јавне набавке за потребе
Комисије за јавне набавке и службеника за јавне набавке; сарађује са стручним лицима из области из које се
јавна набавка врши у циљу састављања конкурсне документације; води евиденције из области јавних
набавки, контактира са Одељењм за финансије ради добијања података о потребама и могућностима за
спровођење јавних набавки; стара се извршавању уговора у складу са општим актима којима се уређују
поступање органа Општине када се појављују као наручиоци у складу са прописима којима се уређују јавне
набавке и прописима којима се уређује поступање са вишегодишњим уговорима код буџетских корисника;
води евиденцију свих уговора у којима се органи Општине појављују као уговорна страна и прати ток
њиховог извршавања; непосредно сарађује са одговорним лицима наручилаца, тимом за јавне набавке,
Групом за јавне набавке и службеником за јавне набавке; одговоран је за поступању по процедурама којима
се уређују јавне набавке и управљање уговорима као и процедурама за извршење финансијског плана, врши
и друге послове по налогу шефа Групе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање у научном пољу економских науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж; познавање рада на рачунару(MS Office пакет
и интернет).
5.1.9. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
68. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
намештеник – прва врста

број намештеника:1

Опис посла: организује и управља радом Одељења; води магацинско пословање; учествује у изради
планајавних набавки; води евиденцију присутности запослених у Одељењу; врши послове у вези са
информисањем грађана у раду органа Општине; води евиденцију послова на текућем и инвестиционом
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одржавању објеката; прати стање објеката и опреме и предлаже мере за одржавање истих; одговоран je за
техничку исправност службених аутомобила и њихову регистрацију; стара се о спровођењу електронског
надзора над објектом и сарађује са носиоцима послова електронског обезбеђења; организује употребу
службених аутомобила и израђује извештај о утрошеном гориву и пређеној километражи; одговоран je за
коришћење картица за гориво за службене аутомобиле; стара се о исправности агрегата за електричну
струју; обезбеђује реализацију требовања потрошног материјала за потребе органа Општине; обезбеђује
техничке услове за обављање сервисирања опреме; одговоран je за обављање послова физичко-техничког
обезбеђења објека; стара се о примени прописа у вези са истицањем застава и грбова на објектима и у
службеним просторијама; одговоран je спровођење послова хигијене објеката, простора испред објеката, као
и дворишта; стара о обезбеђивању техничких услова за коришћење сала у објекту; стара се о спровођењу
упутства у вези са режимом кретања у објекту; стара о примени прописа о противпожарној заштити; стара о
спровођењу упутства за коришћење службених аутомобила; организује послове портира, возача, достављача
и спремачица; стара о исправности система за грејање; обавља и друге послове које одреди начелник
Општинске управе.
Услови:стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјлаистичким студијама на факултету и познавање одговоарјућих метода рада или
стручних техника, као и радним искуством стечена вештина да се оне примене;положен возачки испит за
возила „Б“ категорије; познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
69. ДОМАР
намештеник – четврта врста
број намештеника:1
Опис посла: прати стање на објектима и инсталацијама и у сарадњи са корисницима објеката предлаже
шефу Одељења предузимање радова на текућем и инвестиционом одржавању; води евиденцију радова на
инвестиционом и текућем одржавању објеката на прописаним обрасцима; обавља ситније поправке на
објектима и опреми за које није потребно ангажовати квалификовано лице; прати фунцконисање система
електронског обезбеђења обеката и обавештава шефа Одељења о уоченим неправилностима; прати
исправност телефонских централа и телефонских апарата и позива овлашћеног сервисера у циљу
обезбеђивања несметане унутрашње и спољње телефонске комуникације; прати стање система за грејање,
позива no потреби, овлашћеног сервисера и предузима ситније интервенције уз консултацију сервисера;
води евиденцију потрошње струје, raca и воде; непосредно сарађује са овлашћеним лицем коме су поверени
послови изношења чврстог отпада и фекалних вода ради њиховог редовног изношења; води евиденцију
грејалица и клима уређаја и врши ситније поправке на њима, a no потреби позива овлашћеног сервисера;
води евиденцију противпожарних апарата и позива овлашћеног сервисера; води евиденцију о опреми
(ормарићима) за пружање прве помоћи; реализује набавке опреме, канцеларијског и потрошног материјала;
присуствује извођењу радова или контроли исправности уређаја и опреме од овлашћеног лица и потписује
записник о примопредаји, a у случају да има примедби, о томе, пре потписивања записника, обавештава
шефа Одељења; стара се о изгледу застава истакнутих на објектима Општине и обавештава шефа Одељења о
потреби њихове замене, односно набавке нових; води евиденцију службене, односно заштитне, одеће и
обуће извршилаца у Одељењу и предлаже шефу Одељења набавку нових у складу са динамиком прописаном
правилником о службеној одећи и обући; пo потреби обавља послове возача; обавља и друге послове пo
налогу руководиоца Одељења.
Услови: средње образовање техничког, друштвеног или економског смера у четворогодишњем трајању или
гимназија, најмање шест месеци радног искуства на тим пословима.
70. ТЕЛЕФОНИСТА
намештеник – четврта врста
број намештеника: 3
Опис посла: непосредно примењују упутство о режиму кретања у службеним зградама у седишту;
проверава код надлежног лица да ли странка има заказан састанак; телефоном најављује и проверава да ли je
функционер или друго службено лице слободно да прими странку; даје информације странкама и пружа им

03.09.2018.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 177

непосредну помоћ у проналажењу надлежног органа или службеника; контролише уношење и изношење
ствари и предмета из објекта; води евиденцију телефонских позива; успоставља телефонску везу no захтеву
финкционера или службеног лица; стара се о исправности телефонске централе и обавештава шефа Одељења
о свим променама у раду; евидентира све промене у кретању људи и ствари које се дешавају ван радног
времена и о томе обавештава начелника Општинске управе; обавља и друге послове (нпр. кошење траве и
слично); у случају обилнијих снежних падавина учествује у чишћењу снега са другим извршиоцима из
Одељења;по потреби врши послове возача; обавља и друге послове које одреди руководилац Одељења.
Услови:стечено средње образовање техничког смера у трогодишњем трајању или друштвеног,економског
или техничког смера у четворогодишњем трајању или стечено специјалистичко образовање,најмање 6
месеци радног искуства у струци,познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).
71. ВОЗАЧ
намештеник – четврта врста

број намештеника: 2

Опис посла:Управља моторним возилом и превози путнике за потребе органа Општине;стара се о
техничкој исправности возила којим управља;води евиденције о употреби моторног возила и
пређеној километражи;води евиденције о потрошњи горива и мазива;води евиденције о замени
делова и гума;отклања мање кварове на возилу;обавља прање и чишћење моторних возила као и
друге послове које одреди руководилац Одељења.
Услови: средње образовање техничког или друштвеног смера у четворогодишњем трајању,
најмање једна година радног искуства на тим пословима, положен возачки испит за возила „Б"
категорије.
72.КАФЕ-КУВАРИЦА
намештеник – четврта врста
број намештеника: 1
Опис посла: припрема и послужује топлим и хладним напицима, стара се о уредној снабдевености и
асортиману робе и води евиденцију о пријему робе; стара се о примљеној роби; одржава хигијену и чистоћу
инвентара кафе кухиње; обавља послове умножавања материјала на фотокопир и скенер апарату за потребе
органа Општине.
Услови:средње образовање техничког, друштвеног или економског смера у трогодишњем трајању, најмање
шест месеци радног искуства на тим пословима
73. КУРИР
намештеник – пета врста
број намештеника: 2
Опис посла: врши доставу аката за потребе органа општине; доноси пошиљке са поште и односи из на
пошту; води евиденцију достављених аката; no потреби замењује портира у случају његове краће одсутности
са портирнице; no потреби обавља и послове на одржавању зелене површине у дворишту (нпр. кошење траве
и слично); у случају обилнијих снежних падавина учествује у чишћењу снега са другим извршиоцима из
Одељења; обавља и друге послове пo налогу руководиоца Одељења.
Услови:основно образовање,радно искуство од шест месеци.
74. ЧИСТАЧ
намештеник – пета врста
број намештеника: 4
Опис посла: одржава комплетну хигијену службених, заједничких и санитарних просторија; непосредно
одговара за опрему, средства личне заштите и потрошни материјал који користи у раду; обавештава
руководиоца Одељења о свим променама од значаја за фунционисање и исправност опреме; залива цвеће у
салама, ходницима и канцеларијама изабраних и постављених лица; no потреби обавља послове
послуживања изабраних лица топлим и хладним напицима; учествује у чишћењу снега и обавља и друге
послове које одреди руководилац Одељења.
Услови:основно образовање.
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5.2. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
5.2.1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
Члан 26.
број радних места

фукнкционери–постављена
број функционера
лица
помоћник
Председника
3
3
општине
укупно:
3
3
2.ЗАПОСЛЕНИ У KAБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА
службеници - извршиоци
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
укупно:

број радних места
0
1
0
0
0
0
0
1
2 радна места

број службеника
0
1
0
0
0
0
0
1
2 службеника

1.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ
Опис посла:покреће иницијативе и даје мишљење у вези са питањима која су од значаја за
развој привреде у Општини; остварује сарадњу са републичким и покрајинским органима на
реализацији пројеката којима се остварују услови за побољшавање услова за рад привредних
субјеката и повећање запошљавања у Општини; обавља и друге послове у области за коју је
поставље, по налогу Председника општине; одговоран је за закониторт послова које обавља;
за свој рад одговоран је Председнику општине.
Услови:средње образовање техничког или друштвеног смера у четворогодишњем трајању.
2.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА И
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Опис посла:покреће иницијативе, сачињава мишљења и кординира у вези са питањима која су
од значаја за развој општине у области националних заједница и цивилне заштите; сарађује и
координира рад са Саветом за међунационалне односе у складу са законом , Статутом
општине и другим прописима ,покреће иницијативе за решавање питања из области цивилне
заштите , даје упуства , сарађује са установама, предузећима и другим субјектима на
територији општине Жабаљ у области за коју је постављен, учествује у процесу решавања
постојећих проблема у наведеној области.Обавља и друге послове у области за коју је
постављен, по налогу Председника општине.Одговоран је за законитост послова које обавља.
За свој рад одговара Председнику општине.
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Услови: стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године.

3.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
Опис посла:покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава мишљења и координира у
вези са питањима која су од значаја за област за коју је постављен, сарађује и усмерава органе
општине и предлаже мере на побољшању и повећању ефикасности информационог система,
прати развој технологије и предлаже мере на унапређењу његове примене у органима
Општине, учествује у планирању информатичких потреба, набавки хардвера и софтвера.
Обавља и друге послове у области за коју је постављен, по налогу Председника општине.
Одговоран је за законитост послова које обавља.За свој рад одговара Председнику општине.
Услови:високо образовање из научне области информационе технологије на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) односно на студијама у трајању од најмање 4 године.
4. EНЕРГЕТСКИ МЕНАЏЕР
Звање: саветник
број службеника:1
Опис посла: Прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене енергије;
припрема Програм енергетске ефикасности о планираном начину остваривања и величини планираног циља
уштеде енергије за период од најмање 3 године; припрема План енергетске ефикасности са мерама и
активностима за његово спровођење који се доноси на период од годину дана; предлаже мере које
доприносе ефикасном коришћењу енергије; стара се о припреми годишњег извештаја о спроведеним мерама
и активностима дефинисаним Планом и Програмом енергетске ефикасности и предузима и друге активности
и мере прописане Законом о енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије и подзаконским актима
која регулишу ову материју; припрема критеријуме за расписивање конкурса за суфинасирање мера
енергетске ефикасности; учествује у избору корисника субвенција, прати реализацију одобрених пројеката и
пише извештаје о спроведеном конкурсу, обавља и друге послове по налогу Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године; положен државни стручни испит; испит за енергетског менаџера и лиценца за
обављање послова енергетског менаџера; најмање три године радног искуства у струци познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
5. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ У КАБИНЕТУ
Звање: млађи референт
број службеника:1
Опис посла: обавља административне и техничке послове за потребе Кабинета; обавља дактилографске
послове; врши пријем документације; врши пријем и отпрему поште; одлаже, чува и архивира неопходну
документацију; пружа помоћ странкама при попуњавању одговарајућих образаца и захтева.
Услови:средње образовање административно-управног, економског или техничког смера, гимназија или
позивно-усмерено образовање четвртог степена свих профила; положен стручни испит за рад у органима
државне управе; завршен приправнички стаж; познавање рада на рачунару ( MS Office пакет и интернет).
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5.2.2.СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
Члан 27.
ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
службеници - извршиоци
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
укупно:

број радних места
2
0
0
0
0
1
0
0
3 радна места

1. ШЕФ СЛУЖБЕ - БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
звање:самостални саветник

број службеника
2
0
0
0
0
1
0
0
3 службеника

број службеника:1

Опис послова: обавља самосатлно сложене послове инспекције и контроле директних и индиректних
корисника средстава буџета општине, као и јавних предузећа, основаних од стране општине, зависних
правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, правних лицима над којим општина има директну и
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над
другим правним лицима у којима средства општине чине више од 50% укупног прихода, правним лицима и
другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства
буџета општине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација,
дотација и друго; обавља послове провере примене закона у погледу поштовања правила интерне контроле,
као и оцена система интерне контроле; обавља послове контроле примене закона у области материјалнофинансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава;
обавља послове контроле наменског трошења буџетских средстава и указивања на евентуалне
неправилности; издаје наредбе за извршавања прописаних мера и забрана спровођења радњи које су у
супротности са законом; сарађује са другим истражним, правосудним и прекршајним органима.
Услови: стечено високо образовање из научне економске или правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит и испит за инспектора,
најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
ГРУПА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
2. ШЕФ ГРУПЕ - ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
звање:самостални саветник
број службеника:1
Опис послова: обавља најсложеније послове ревизије,пружа подршку систему интерних контрола код
корисника јавних средстава , оцењује процес управљања ризицима, контрола и управљање уопште са циљем
да утврди да ли корисници јавних средстава поштују политике и процедуре,пружа савете руководству и
запосленима; учествује у изради нацрта стратешког и годишњег плана ревизије; спроводи ревизорске
процедуре,обавља разговоре, прегледа документацију, ревизорске налазе и препоруке користећи независну

03.09.2018.

Службени лист општине Жабаљ

број 18

страна 181

процену области коју ревидира, сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у
извештајном периоду,обавља и друге послове из делокруга рада интерне ревизије.
Услови: стечено високо образовањеиз научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци од чега најмање три године радног искуства на пословима
ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен
испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
3. КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ
звање: виши референт
број службеника: 2
Опис посла: води евиденцију предмета; прикупља и комплетира документацију; учествује у мање сложеним
пословима на припреми извештаја о извршеној ревизији; остварује сарадњу са субјектима у којима се врши
интерна ревизија; учествује у припреми извештаја о извршеној интерној ревизију; учествује у попуњавању
упитника и других извештаја који се достављају органима Општине и министарству надлежном за послове
финансија; обавља и друге послове по налогу шефа Групе.
Услови: Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или техничког смера-геодетски
техничар, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
ГЛАВА III
ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ - НАДЛЕЖНОСТ И ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 28.
Правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса
општине Жабаљ.
Правобранилаштво своју дужност обавља у складу са Уставом, законом, овом одлуком и другим
општим правним актима.
Правобранилаштво у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима, заступа
општину Жабаљ и њене органе ради заштите њихових имовинских права и интереса када имају положај
странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку.
Када заступа општину Жабаљ и њене органе у поступцима из става 3. овог члана, Правобранилаштво
има положај законског заступника.
Правобранилаштво може заступати као пуномоћник и друга правна лица чији је оснивач општина
Жабаљ у погледу заштите њихових права и интереса када њихови интереси нису у супротности са
интересима општине Жабаљ, односно са функцијом коју врши Правобранилаштво.
Када у истом поступку учествују странке са супротстављеним интересима, које у смислу става 5.
овог члана може заступати Правобранилаштво, предност у заступању има странка која је прва иницирала
поступак.
Када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само одређене радње у поступку
обавезно заступање странака од стране адвоката, Правобранилаштво је овлашћено да предузима заступање
под истим условима као и адвокат.
Члан 29.
Правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе иницијативу за покретање поступка
пред судом или другим надлежним органом поводом питања из своје надлежности.
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Правобранилаштво поступа и по писаним налозима или захтевима органа општине Жабаљ и правних
лица које може заступати у складу са овом одлуком и у обавези је да их у разумном року, који не може бити
дужи од 30 дана, обавести о свом правном мишљењу, односно о предузетим радњама.
Правобранилаштво је овлашћено да у току поступка пред судовима и другим органима закључује
судска и друга поравнања на основу одлуке Општинског већа, односно овлашћеног органа правног лица које
Правобранилаштво заступа, у складу са овом одлуком.
Правобранилаштво је овлашћено да предузима превентивне мере пре покретања парнице или другог
поступка ради споразумног решавања спорног односа.
Правобранилаштво даје мишљења приликом закључивања уговора из области имовинскоправних
односа и привредно правних уговора када је општина Жабаљ и њени органи уговорна страна и пружа им
правне савете.
Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа општине Жабаљ и
правних лица чије је она оснивач, као и примену закона и подзаконских правних аката који су од значаја за
заштиту њихових имовинскоправних интереса и обавештава их о томе.
Члан 30.
Послове из надлежности Правобранилаштва обавља правобранилац и заменик правобраниоца.
За правобраниоца и заменика правобраниоца може бити постављено лице које је држављанин
Републике Србије и испуњава опште услове за рад у складу са законом којим се уређује област рада,
посебне услове прописане законом којим се уређују радни односи у органима јединица локалне самоуправе,
које има завршен правни факултет и положен правосудни испит.
Поред услова из става 1. овог члана лице које се поставља за правобраниоца треба да има најмање
десет година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита, а заменик
правобраниоца осам године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
Члан 31.
Правобраниоца и заменика правобраниоца поставља Скупштина општине на пет година, на предлог
Председника општине и може бити поново постављен.
Уколико правобранилац по истеку мандата не буде поново постављен или ако му положај престане
на лични захтев, поставља се за заменика уколико постоји упражњено место.
Уколико заменик правобраниоца по истеку мандата не буде поново постављен или ако му положај
престане на лични захтев, распоређује се у Правобранилаштву или другом органу општине Жабаљ на радно
место које одговара његовој стручној спреми и радним способностима.
Члан 32.
Радна местау Општинском правобранилаштву су:
фукнкционери–постављена
лица
правобранилац
заменик правобраниоца
укупно:

ФУНКЦИОНЕРИ
број радних места
1
1
2

број извршилаца
1
1
2

1. ПРАВОБРАНИЛАЦ
Опис послова:руководи радом Правобранилаштва; доноси годишњи распоред послова и задатака, као и
друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа; одлучује о правима и дужностима државних
службеника и намештеника; одговара за свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини општине и
Општинском већу; предузима правне радње и користи правна средсатва пред судовима и другим надлежним
органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса града, њихових органа и организација и
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других правних лица чије се финансирање врши из буџета града или из других средстава града; по захтеву,
заступа и друга правна лица чији је оснивач Општина у погледу њихових имовинских права и интереса, када
интерес тих лица није у супротности са функцијом коју врши правобранилац; предузима потребне мере ради
споразумног решавања спорног односа, у складу са законом; даје правна мишљења у вези закључивања
правних послова имовинске природе правним лицима чије имовинске интересе и права заступа, као и
другим лицима, на њихов захтев; за свој рад и рад Правобранилаштва непосредно је одговоран Скупштини
општине и Општинском већу.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање 10 година радног искуства у струци после положеног правосудног испита.
2. ЗАМЕНИК ПРАВОБРАНИОЦА
Опис посла:замењује правобраниоца у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију
правобраниоца; по овлашћењу правобраниоца предузима правне радње и користи правна средсатва пред
судовима и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса града,
њихових органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета града или из
других средстава града; за свој рад одговора правобраниоцу и Скупштини општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање осам година радног искуства у струци после положеног правосудног испита.
ГЛАВА IV
ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
Члан 33.
Скупштина општине обавља послове утврђене Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014) и Статутом општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“
бр. 8/2011 и 8/2012).
Члан 34.
У Скупштини општине систематизовано је радно место:
фукнкционери–постављена
број радних места
лица
секретар Скупштине општине
1
укупно:
1

број извршилаца
1
1

1. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Опис послова:стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница
Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад,
одговоран је за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган
Републике односно Аутономне Покрајине Војводине који врши надзор над радом и актима Скупштине
општине; води регистар важећих прописа Општине; израђује предлоге аутентичних тумачења општих аката
које доноси Скупштина општине; сарађује са јавним предузећима и установама; израђује предлоге
пречишћених текстова Скупштинских одлука; израђује предлоге аката за стална радна тела Скупштине
општине;
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води рачуна о сукобу интереса предложених кандидата за лица која именује Скупштина оппштине, а која су
вршиоци јавних функција; сарађује са Агенцијом за борбу против корупције.
Улови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
ГЛАВА V
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Распоређивање службеника и намештеника извршиће се у року од 15 дана од дана ступања на снагу
овог правилника.
Запослени који су у складу са одредбама Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 20/2009 и 145/2014) положили испит за послове матичара, а немају стечено високо образовање
прописано чланом 89. Закона, настављају да обављају послове матичара.
Члан 36.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи обједињени Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини општине и Општинском
правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 47/2016 и 18/2017).
Члан 37.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Жабаљ“.
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