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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 19

Жабаљ, 27.07.2017.

Година 46

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012 ,62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 83/2014-др.закон),
члана 39. став 1.тачка 2. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012), а
на предлог Општинског већа, Скупштина општине на 16. седници одржаној27.07.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2017. ГОДИНУ
I.

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Жабаљ за 2017. годину ( „Службени лист општине Жабаљ“ број 50/2016), члан
1. се мења и гласи:
„Члан 1.
Буџет општине Жабаљ за 2017. годину састоји се од:

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине и пренета средства из претходних година
(7+8+3)

У ДИНАРИМА
904.272.438,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7)
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (8)
1.3. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
(4+5+6)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)

875.123.481,00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5)
2.3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61)
2.4. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (62)
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавих
политика) категорија 62

179.882.308,00
5.850.000,00
80.043,00
-23.218.914,00

0,00
29.148.957,00
904.272.438,00
718.460.087,00

80.043,00
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0,00

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+(9262)

-23.298.957,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9212,
9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходне године
Издаци за отплату главнице (категорија 61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавих политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

0,00
0,00
29.148.957,00
5.850.000,00
80.043,00
23.218.914,00

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну
прихода и примања:
Економска
класификација
2

Буџет за
2017. годину
3

1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак грађана
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на наслеђе и поклон
1.4. Порез на пренос апсолутних права

71
711
713
7133
7134

904.272.438,00
526.564.902,00
366.821.560,00
135.168.894,00
3.100.000,00
53.000.000,00

2. Непорески приходи
2.1. Порез на добра и услуте
2.2. Други порези

714
716

24.574.448,00
13.241.419,00
11.333. 029,00

3. Донације и трансфери
Текуће донације и трансфери
Tрансфери од других нивоа власти

732
733

297.764.032,00
0,00
297.764.032,00

4. Приходи настали употребом јавних средстава
Приходи од имовине

741

48.495.503,00
30.823.503,00

Приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских
корисника

742

14.550.000,00

Новчане казне и одузета имовинска корист

7433

3.122.000,00

7451

2.299.044,00
2.085.560,00

Опис
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5. Остали непорески приходи
Мешовити и неодређени приходи
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Меморандумске ставке за рефундацију расхода

7711

213.484,00

6. Примања од домаћих меница
Примања од домаћих меница

9118

0,00
0,00

7. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3

29.148.957,00

У динарима
Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
- Плате и додаци запослених
- Социјални доприноси на терет
послодавца
- Накнаде у натури
- Социјална давања запосленима
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни
расходи
2. Коришћење услуга и роба
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавања
- Материјал
3. Употреба основних средстава
- Употреба основних средстава
4. Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
- Отплата домаћих камата
- Пратећи трошкови задуживања
5. Субвенције
- Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
- Субвенције приватним предузећима
6. Дотације и трансфери
- Трансфери осталим нивоима власти
- Дотације организ. обавезног соц.

4
41
411

У динарима
904.272.438,00
718.460.087,00
155.900.960,00
114.082.312,00

412
413
414
415

20.420.736,00
1.620.000,00
13.580.732,00
3.524.500,00

416
42
421
422
423
424
425
426
43
431

2.672.680,00
283.220.247,00
42.924.156,00
3.861.000,00
125.142.099,00
66.331.584,00
16.129.808,00
28.831.600,00
0,00
0,00

44
441
444
45

4.845.000,00
2.610.000,00
2.235.000,00
31.500.000,00

451
454
46
463
464

31.500.000,00
0,00
147.067.995,00
118.045.745,00
12.061.107,00
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осигурања
- Остале дотације и трансфери
7. Социјално осигурање и социјална
заштита
- Накнада за социјалну заштиту из
буџета
8. Остали расходи
- Дотације невладиним организацијама
- Порези обавезне таксе и казне
- Новчане казне и пенали по решењу
судова
- Накнада штете од елементарних
непогода
- Накнада штете за повреде
9. Резерве
- Средства резерве
Издаци за нефинансијску имовину
10. Основна средства
- Зграде и грађевински објекти
- Машине и опрема
- Нематеријална имовина
11. Природна имовина
- Земљиште
- Шуме и воде
Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине
12. Отплата главнице
- Отплата главнице
Набавка дом. фин. имовине
Набавка фин. имовине
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465

16.961.143,00

47

41.533.331,00

472
48
481
482

41.533.331,00
40.713.194,00
20.071.100,00
1.648.072,00

483

12.994.022,00

484
485
49
499
5
51
511
512
515
54
541
543

200.000,00
5.800.000,00
13.679.360,00
13.679.360,00
179.882.308,00
164.464.308,00
138.930.123,00
11.625.685,00
13.908.500,00
15.418.000,00
9.418.000,00
6.000.000,00

6
61
611
62
621

5.930.043,00
5.850.000,00
5.850.000,00
80.043,00
80.043,00

Члан 2.
Члан2. мења се и гласи:
„Буџет за 2017. годину састоји се од:
- прихода и примања у износу од 904.272.438,00 динара;
- расхода и издатака у износу од 904.272.43800динара;
- буџетског дефицита у износу од 23.218.914,00 динара.
Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 23.218.914,00
динара, и средства за отплату дуга у износу од 5.850.000,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава
из предходних година у износу од 29.148.957,00 динара.
Члан 3.
У члану3. став 1. број : „14.200.000,00“ замењује се бројем: „10.879.360,00“
Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу од 903.130.124,00 динара по врстама
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

27.07.2017.
Ек.
класиф.
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Укупна
средства

3

1
321
321311

Утврђивање резултата пословања
Нераспоређен вишак прихода

711
711111
711121
711122
711123
711143
711145
711147
711181
711183
711184
711191
711192
711193

Порез на доходак,добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од самосталних делатности-паушал
Порез на приходе од самосталне делатности - самоопорезивањем
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на земљиште
Самодопринос према зарадама запослених
Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства
Самодопринос из прихода самосталних делатности
Порез на остале приходе
Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

366.821.560,00
316.000.000,00
500.000,00
6.100.000,00
14.700.000,00
0,00
1.300.000,00
136.616,00
10.000,00
108.870,00
56.074,00
27.800.000,00
0,00
110.000,00

713
713121
713122
713311
713421

Порез на имовину
Порез на имовину од физичких лица
Порез на имовину од прaвних лица
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права на непокретности

135.168.894,00
49.499.387,00
29.569.507,00
3.100.000,00
48.600.000,00

713423
713611

Порез на пренос апсолутних права-моторна возила
Порез на акције на име и уделе

714
714431
714513
714543
714549
714552
714562

Порез на добра и услуге
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних и прикључних возила
Накнада за промену намене обрадивог пољопредног земљишта
Накнада од емисије SO2, NO2 и прашкастих материја
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење жив.средине

13.241.419,00
0,00
12.400.000,00
70.000,00
0,00
35.000,00
736.419,00

716
716111

Други порези
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

11.333.029,00
11.333.029,00

732
732151

Донације од међународних организација
Текуће донације од међународних организација

733
733154
733156
733158
733252

Трансфери од других нивоа власти (грантови)
Текући наменски трансфери од Републике
Текући наменски трансфери од АПВ
Ненаменски трансфери од АПВ
Капитални наменски трансфер од АПВ

741
741151
741522

Приходи од имовине
Приходи од камате на средства Консолидованог рачуна трезора
Закуп пољопривредног земљишта

29.148.957,00
29.148.957,00

4.400.000,00
0,00

0,00
0,00
297.764.032,00
0,00
0,00
180.688.749,00
117.075.283,00
30.823.503,00
0,00
26.400.000,00

27.07.2017.
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Комуналне таксе за коришћење простора на јавним пов.
Комунална такса за коришћење слободних површина
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Комунална такса за заузеће јавних површина
Допринос за уређење грађевинског земљишта

904.792,00
10.000,00
3.218.991,00
109.720,00
180.000,00

Приходи од продаје добара и услуга

14.550.000,00

742152

Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у државној својини
које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета

830.000,00

742153

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште

900.000,00

742154
742156
742251
742253
742255
742351

Накнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским
установама у корист нивоа градова и општина
Општинске административне таксе
Накнада за уређење грађевинског земљишта
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина
Приходи које својом дел. остваре органи и организација општине

7.000.000,00
2.250.000,00
10.000,00
3.500.000,00
50.000,00

743
743324
743351
743924

Новчане казне и одузета имовина корисника
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приходи од новчаних казни у прекршајном поступку
Приходи од целокупног дуга од 5%

3.122.000,00
2.972.000,00
150.000,00
0,00

10.000,00

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00

744151

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

0,00

745
745151

Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист општине

771
771111

Меморандумске ставке за рефундацију
Меморандумске ставке за рефундацију

911
911851

Примања од дом. задуживања
Примања од домаћих меница

744

2.085.560,00
2.085.560,00
213.484,00
213.484,00
0,00
0,00
904.272.438,00

Члан 5.
Члан 8. се мења и гласи:
”Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
Ек.
класиф.
1
41
411
412
413
414
415

OПИС
2
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

Укупна средства

3
155.900.960,00
114.082.312,00
20.420.736,00
1.620.000,00
13.580.732,00
3.524.500,00

27.07.2017.
416
42
421
422
423
424
425
426
43
431
44
441
444
45
451
454
46
463
464
465
47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
51
511
512
513
515
54
541
543
61
611
62
621
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Награде запосленима и остали посебни расходи
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Употреба основних средстава
Употреба основних средстава
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
Дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организ. обавезног соц. осигурања
Остале дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали
Накнада штете од елементарних непогода
Накнада штете за повреде
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале непокр. и имовина
Нематеријална имовина
Природна имовина
Земљиште
Шуме и воде
Отплата главнице
Отплата главнице
Набавка дом. фин. имовине
Набавка финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ:

број 19

страна 7
2.672.680,00
283.220.247,00
42.924.156,00
3.861.000,00
125.142.099,00
66.331.584,00
16.129.808,00
28.831.600,00
0,00
0,00
4.845.000,00
2.610.000,00
2.235.000,00
31.500.000,00
31.500.000,00
0,00
147.067.995,00
118.045.745,00
12.061.107,00
16.961.143,00
41.533.331,00
41.533.331,00
40.713.194,00
20.071.100,00
1.648.072,00
12.994.022,00
200.000,00
5.800.000,00
13.679.360,00
13.679.360,00
164.464.308,00
138.930.123,00
11.625.685,00
0,00
13.908.500,00
15.418.000,00
9.418.000,00
6.000.000,00
5.850.000,00
5.850.000,00
80.043,00
80.043,00

904.272.438,00

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке са сопственим средствима индиректних корисника користе се за
следеће програме:

Комунална делатност
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине

73.971.084,00
9.268.432,00
39.768.000,00
20.534.312,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

Путна инфраструктура
Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање
Социјална и дечија заштита
Примарна здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Локална самоуправа
Политички систем локалне власти

број 19

страна 8

53.233.860,00
67.391.734,00
66.985.110,00
15.510.000,00
61.858.666,00
12.661.107,00
27.268.945,00
28.751.569,00
211.767.268,00
215.302.351,00
II.ПОСЕБАН ДЕO

Економска класиф.

4

3

5

6

Извор

Позиција

2
1

Функција

Глава

1
1

Програмска
класификација

Раздео

Члан 6.
Члан 9. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 904.272.438,00
динара, финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и
исказују у колони 8.

Опис

7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупна
средства

8

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
ВЛАСТИ

2101
21010001
111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
01
07

11
12

426
465

13

481

Програмска активност: 2101-0001СК-Функционисање
скупштине
Извршни и законодавни органи
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
1.200.000,00
Трансфери од других нивоа власти
840.000,00
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-финансирање политичких
субјеката

2.255.513,00
403.737,00
10.000,00
90.469,00
40.000,00
225.000,00
1.000,00
100.000,00
16.500.000,00
2.040.000,00

18.000,00
550.000,00
651.100,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

14
14-1

482
621
01
07

01
07

број 19
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Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 111:

22.126.862,00
840.000,00
22.966.862,00

Извори финансирања за програмску активност 2101-001СК:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

22.126.862,00
840.000,00

Укупно за програмску активност 2101-0001СК:

22.966.862,00

2.000,00
80.043,00

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
21010001

Програмска активност: 2101-0001ПА-Функционисање
скупштине
Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

160
15
16
17
18
19

416
421
422
423
426
01

01

01
07

01
07

01
07

2

Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:

1.000,00
1.000,00
1.000,00
25.527,00
1.000,00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0001ПА:

29.527,00
29.527,00

Извори финансирања за Програм 16-Политички систем
локалне самоуправе:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програм 16-Политички систем локалне власти:
Извори финансирања за главу 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 1:
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО РАЗДЕО 1:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1
2101

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

21010002

Програмска активност: 2101-0002ПР-Функционисање
извршних органа

29.527,00
29.527,00

22.156.389,00
840.000,00
22.996.389,00
22.156.389,00
840.000,00
22.996.389,00
22.156.389,00
840.000,00
22.996.389,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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29
30
31
32
32-1
33
34
35

424
425
426
444
451
463
465
472

Извршни и законодавни органи
Плате и додаци запослених
Соц.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Приходи из буџета
12.259.000,00
Нераспоређени вишак прихода
0,00
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орган.
Трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за соц. заштиту из буџета

36
37

482
483

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

38

484

39
40

485
511

111
20
21
22
23
24
25
26
27
28

411
412
413
414
415
416
421
422
423
01
13

01
13
41
42
43

512
515
541
01
13

01
13

Накнаде штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода
Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
6.555.006,00
Нераспоређени вишак прихода
9.507.500,00
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 111:

17.239.792,00
3.124.158,00
10.000,00
665.339,00
200.000,00
500.000,00
5.500.000,00
1.000.000,00
12.259.000,00

13.880.000,00
1.000.000,00
275.000,00
605.000,00
1.000.000,00
0,00
2.083.550,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00
16.062.506,00

1.600.000,00
182.500,00
0,00
68.279.345,00
9.507.500,00
77.786.845,00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002ПР:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода

68.279.345,00
9.507.500,00

Укупно за програмску активност 2101-0002ПР:

77.786.845,00

Пројекат П1: Финансирање пројеката удружења грађана на
основу конкурса

2101П1

Извршни и законодавни органи

111
44

Дотације невладиним организацијама

481

1.100.000,00

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 2101-П1:

1.100.000,00
1.100.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

01

страна 11

Приходи из буџета

1.100.000,00

Укупно за пројекат 2101-П1:

1.100.000,00

01

Пројекат П2: Изградња потисног гравитационог цевовода
употребљених вода до ППОВ у Ђурђеву
Извршни и законодавни органи
Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
11.165,00
Трансфери од других нивоа власти
60.212.233,00
Нераспоређени вишак прихода
0,00
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода

60.212.233,00
0,00

Укупно за функцију 111:

60.223.398,00

2101П2
111
45

број 19

511
01
07
13

60.223.398,00

11.165,00

Извори финансирања за пројекат 2101-П2:
01

Приходи из буџета

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода

60.212.233,00
0,00

Укупно за пројекат 2101-П2:

60.223.398,00

11.165,00

Пројекат П3: Изградња канализационе мреже у општини
Жабаљ - I фаза-завршетак радова

2101П3

Извршни и законодавни органи

111
46

Зграде и грађевински објекти

511
07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода
Извори финансирања за функцију 111:

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 2101-П3:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за пројекат 2101-П3:

07
13

2101П4
111
47

512
01
13
01
13

23.991.463,00
23.991.463,00
0,00

Пројекат П4: Успостављање система видео надзора и 4 хотспот локација у општини Жабаљ
Извршни и законодавни органи
Машине и опрема
Приходи из буџета
100.000,00
Нераспоређени вишак прихода
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 111:

23.991.463,00
0,00
23.991.463,00
23.991.463,00
0,00
23.991.463,00

100.000,00

100.000,00
0,00
100.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Извори финансирања за пројекат 2101-П4:
01
13

2101П5
111
48

421
01

01

2101П6
111
49
50

421
515
01

01

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода

100.000,00
0,00

Укупно за пројекат 2101-П4:

100.000,00

Пројекат П5: Local Decision Making Initiative u Srbiji
Извршни и законодавни органи
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 2101-П5:

100.000,00
100.000,00
100.000,00

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2101-П5:

100.000,00
100.000,00

Пројекат П6: Пројекат: Јавно- приватно партнерство реконструкција, рационализација и одржавање јавног
осветљења у насељима општине Жабаљ
Извршни и законодавни органи
Стални трошкови
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за пројекат 2101-П6:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2101-П6:

5.000.000,00
13.284.000,00
18.284.000,00
18.284.000,00
18.284.000,00
18.284.000,00

Пројекат П7: Изградња отворених спортских терена у
комплексу о.ш."Жарко Зрењанин" у Госпођинцима

2101П7

Извршни и законодавни органи

111
50-1

Зграде и грађевински објекти

511
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

10.720.256,00
0,00
10.720.256,00

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

10.720.256,00

Укупно за функцију 111:

10.720.256,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 2101-П7:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

10.720.256,00

Укупно за пројекат 2101-П7:

10.720.256,00

0,00

Извори финансирања за Програм 16: 2101-Политички
систем локалне самоуправе
01

Приходи из буџета

87.874.510,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 16: политички систем локалне
самоуправе

94.923.952,00

182.798.462,00

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102
11020004

Програмска активност 1102-0004: Зоохигијена
Заштита животне средине
Специјализоване услуге

560
51

424

4.171.884,00

Извори финансирања за функцију 560:
01

01

Приходи из буџета

4.171.884,00

Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1102-0004:

4.171.884,00
4.171.884,00
4.171.884,00

Извори финансирања за програм 2: комуналне делатности
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 2: комуналне делатности

4.171.884,00
4.171.884,00

0701

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

07010001

Програмска активност 0701-0001: Управљање саобраћајем
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Услуге по уговору

360
52

423
13

52-1

53
54
55

Нераспоређени вишак прихода

700.000,00

Специјализоване услуге

424

900.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода

13

Материјал
Нераспоређени вишак прихода

50.000,00

13

Накнаде за социјалну заштиту
Нераспоређени вишак прихода

400.000,00

426
472

900.000,00
50.000,00
400.000,00

Машине и опрема

512
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

01
13

01
13

700.000,00

2.910.000,00
146.868,00
2.763.132,00
146.868,00

Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 360:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:
Приходи из буџета

4.813.132,00
4.960.000,00

Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 0701-0001:

4.813.132,00
4.960.000,00

146.868,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Извор финансирања за програм 7: организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода

146.868,00
4.813.132,00

Укупно за програм 7: организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

4.960.000,00

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901

Програмска активност 0901-0002: Прихватилишта и друге
врсте смештаја ( Дом за душевно оболела лица)

09010002

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
56

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472
01
13

57

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода

100.000,00
100.000,00
0,00

Трансфери осталим нивоима власти

463
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од др. нивоа власти
Извори финансирања за функцију 090:

01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:

2.701.000,00
1.000,00
2.700.000,00
101.000,00
2.700.000,00
0,00
2.801.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 0901-0002:

101.000,00
2.700.000,00
0,00
2.801.000,00

Програмска активност 0901-0003: Подршка социохуманитарним организацијама
Социјална заштита некласификована на другом месту

09010003
090
58

Дотације невладиним организацијама

481

500.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
01

01

Приходи из буџета

500.000,00

Укупно за функцију 090:

500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
Приходи из буџета

500.000,00

Укупно за програмску активност 0901-0003:

500.000,00

Програмска активност 0901-0004: Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге

09010004

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
59

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090:

250.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

01

број 19

страна 15

Приходи из буџета

250.000,00

Укупно за функцију 090:

250.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
01

Приходи из буџета

250.000,00

Укупно за програмску активност 0901-0004:

250.000,00

Извори финансирања за програм 11: социјална и дечија
заштита
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

2.700.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програм 11: социјална и дечија заштита

0,00
3.551.000,00

851.000,00

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе некласификоване на другом месту

12010002
820
60

Дотације невладиним организацијама

481

1.600.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

01

Приходи из буџета

1.600.000,00

Укупно за функцију 820:

1.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета

1.600.000,00

Укупно за програмску активност 1201-0002:

1.600.000,00

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва

12010002

Верске и остале услуге заједнице

840
61

Дотације невладиним организацијама

481

2.704.200,00

Извори финансирања за функцију 840:
01

Приходи из буџета

2.704.200,00
2.704.200,00

01

Укупно за функцију 840:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0002:

2.704.200,00

2.704.200,00

Програмска активност: 1201-0004 - Остваривање и
унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

12010004
830
62

423
01

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830:

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

Укупно за функцију 830:

6.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

01

1201П1
820
62-1

463
01
07
01
07

број 19

страна 16

Приходи из буџета

6.000.000,00

Укупно за програмску активност 1201-0004ПА:

6.000.000,00

Пројекат П1: Археолошки парк Чуруг
Услуге културе некласификоване на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Приходи из буџета
100.000,00
Трансфери од других нивоа власти
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

400.000,00

300.000,00

Укупно за функцију 820:

100.000,00
300.000,00
400.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
01

Приходи из буџета

100.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

300.000,00

Укупно за пројекат 1201-П1:

400.000,00

01
07

Извори финансирања за програм 13:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

10.404.200,00
300.000,00

Укупно за програм 13: развој културе и информисања

10.704.200,00

1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13010001

Програмска активност 1301-0001 - Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010001ПА:

810
63

481
01

11.815.800,00
11.815.800,00
11.815.800,00

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001ПА:
Извори финансирања за Програм 14: Развој спорта и
омладине

11.815.800,00
11.815.800,00

01

Приходи из буџета

11.815.800,00

Укупно за Програм 14: Развој спорта и омладине

11.815.800,00

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
06020009

Програмска активност: 0602-0009 - Текућа буџетска резерва
Извршни и законодавни органи

111
64

499

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 111:

10.879.360,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

01

01

06020010

страна 17

Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:

10.879.360,00
10.879.360,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0009ПА:

10.879.360,00
10.879.360,00

Програмска активност: 0602-0010 - Стална буџетска резерва
Извршни и законодавни органи

111
65

499
01

01

01

01
07
13

01
07
13

3

број 19

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:

2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
стална буџетска активност
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0010ПА:
Извори финансирања за Програм 15: опште услуге локалне
самоуправе
Приходи из буџета
Укупно за програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Извори финансирања за главу 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за главу 1:
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

0602

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

06020001

Програмска активност: 0602-0001ОУ-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

1

66

411

Опште услуге
Плате и додаци запослених

67
68

412
413

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

69

414

Социјална давања запосленима

130

2.800.000,00
2.800.000,00

13.679.360,00
13.679.360,00
128.943.622,00
97.923.952,00
14.320.632,00
241.188.206,00
128.943.622,00
97.923.952,00
14.320.632,00
241.188.206,00

56.399.247,00
10.095.466,00
1.150.000,00
7.463.911,00

01

Приходи из буџета

6.463.911,00

03

Социјални доприноси

1.000.000,00

70

415

Накнаде за запослене

1.877.500,00

71

416

Награде, бонуси и остали расходи

1.000.000,00

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти

1.000.000,00
0,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

72

421
01
07

73
74

422
423
01
07
13

75

424
01
13

број 19

Стални трошкови
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак из претходних година
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак из пр.година

страна 18
14.031.000,00
14.031.000,00
0,00
1.000.000,00
10.846.540,00
10.846.540,00
0,00
0,00
1.174.000,00
1.174.000,00
0,00

76

425

Текуће поправке и одржавање

4.368.000,00

77

426

Материјал
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак из пр.година
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и трансфери

7.930.000,00

01
07
13
78
79

444
465

80
81

482
483

82
83
84

85

7.500.000,00
0,00
430.000,00

1.100.000,00
6.500.000,00

485
511

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

1.250.685,00

01

Приходи из буџета

900.000,00

13

Нераспоређени вишак из пр.година

350.685,00

Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:

515
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07
13

01

Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за програмску активност 06020001ОУ:
Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07
13

Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0001ОУ:

0602П1
130
85-1
85-2
85-3
85-4
85-5

1.500.000,00
7.800.000,00

421
423
424
425
426

Пројекат П1: ЈП "Развој" Жабаљ - у ликвидацији
Опште услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

300.000,00
786.000,00

2.000,00
134.793.664,00
1.000.000,00
0,00
780.685,00
136.574.349,00

134.793.664,00
1.000.000,00
0,00
780.685,00
136.574.349,00

1.340.000,00
1.909.800,00
246.000,00
40.000,00
60.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

број 19

85-6

482

Порези, обавезне таксе и казне

85-7

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

страна 19
72.000,00
180.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

3.847.800,00

Укупно за функцију 130:

3.847.800,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
01

Приходи из буџета

3.847.800,00

Укупно за пројекат 0602-П1:

3.847.800,00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
Програмска активност 0602-0003: Сервисирање јавног дуга

06020003

Трансакције јавног дуга

170
86

441

Отплате домаћих камата

87

444

Пратећи трошкови задуживања

88

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

5.850.000,00

Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 170:
Извори финансирања за програмску активност 06020003ПА:

8.560.000,00
8.560.000,00

01

2.610.000,00
100.000,00

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0003ПА:
Извори финансирања за Програм 15: Опште услуге локалне
самоуправе

01
03

Приходи из буџета
Социјални доприноси

147.201.464,00
1.000.000,00

07
13

Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе:

0,00
780.685,00
148.982.149,00

1102

ПРОГРАМ 2: 1102 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11020001

Програмска активност: 1102-0001 ПАУправљање/одржавање јавним осветљењем

8.560.000,00
8.560.000,00

Развој заједнице

620
89

423

Услуге по уговору

90

426

Материјал
Извори финансирања за функцију 620:

2.100.000,00
480.000,00

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001
ПА:

2.580.000,00
2.580.000,00

01

Приходи из буџета

2.580.000,00

Укупно за програмску активност 1102-0001 ПА:

2.580.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

број 19

страна 20

Програмска активност: 1102-0002 ПА- Одржавање јавних
зелених површина

11020002

Развој заједнице
Услуге по уговору

620
91

423
01

01

11020004
424

93

483

94

485

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002
ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1102-0002 ПА:

Програмска активност: 1102-0004 ПА - Зоохигијена
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге

560
92

19.219.200,00

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету настале услед
елементарних непогода

19.219.200,00
19.219.200,00

19.219.200,00
19.219.200,00

10.000.000,00
3.600.000,00
3.900.000,00

Извори финансирања за функцију 560:
01

01

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1102-0004 ПА:
Извори финансирања за Програм 2: Комунална делатност
Приходи из буџета
Укупно за Програм 2-Комунална делатност:

17.500.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
39.299.200,00
39.299.200,00

ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101

Програмска активност 0101-0001: Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници

01010001
95

423

Развој пољопривреде
Услуге по уговору

96

424

Специјализоване услуге

421

5.000.000,00
0,00

01
07

Приходи из буџета-закуп
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода-закуп

0,00

01
13
97

98

511

01

Приходи из буџета

01

Приходи из буџета - закуп

13

Нерасп.вишак прихода-закуп

5.000.000,00

12.950.000,00
9.000.000,00
3.950.000,00

Машине и опрема

512

5.000.000,00

1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Земљиште

541

9.418.000,00

01

Приходи из буџета-закуп

5.000.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

4.418.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода-закуп

0,00

Шуме

543

6.000.000,00

01

Приходи из буџета-закуп

13

Нераспоређени вишак прихода-закуп
Извори финансирања за функцију 421:

01

Приходи из буџета

01

Приходи из буџета - закуп

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода-закуп

01
01

Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001
ПА:
Приходи из буџета
Приходи из буџета - закуп

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода-закуп

6.000.000,00

5.000.000,00
26.400.000,00
8.368.000,00
0,00

0,00

Укупно за програмску активност 0101-0001ПА:
Извори финансирања за Програм 5 - Пољопривреда и
рурални развој:

39.768.000,00

01
01
07

Приходи из буџета
Приходи из буџета-закуп
Трансфери од других нивоа власти

5.000.000,00
26.400.000,00
8.368.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода-закуп

0,00

0401

ПРОГРАМ 6: 0401 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

04010006

Програмска активност: 0401-0006 ПА-Управљање осталим
врстама отпада
Развој заједнице

620

Услуге по уговору

423

424

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Специјализоване услуге

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

01
07
102
1021
103

5.000.000,00
26.400.000,00
8.368.000,00

Укупно за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:

101

39.768.000,00

01
07

01
07

39.768.000,00

10.332.850,00
9.832.850,00
500.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0006
ПА:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

480.000,00
1.000.000,00
500.000,00
11.812.850,00
500.000,00
12.312.850,00

11.812.850,00
500.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Укупно за програмску активност 0401-0006 ПА:
Извори финансирања за Програм 6 - заштита животне
средине
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програм 6- заштита животне средине:

12.312.850,00

11.812.850,00
500.000,00
12.312.850,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0701-0002: Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

0701
07010002

Развој заједнице

620
104
105

Стални трошкови
Услуге по уговору

421
423
01

Приходи из буџета

07
106

424

Трансфери од других нивоа власти
Специјализоване услуге

107

425

Текуће поправке и одржавање

108

426

Материјал

109
110
1101

483
511

Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

4.600.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
0,00
2.582.700,00
0,00
3.250.000,00
1.500.000,00
12.236.500,00
480.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

33.329.200,00
0,00

Укупно за функцију 620:

33.329.200,00

Извори финансирања за програмску активност 07010002ПА:
01

Приходи из буџета

33.329.200,00

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 0701-0002ПА:

0,00
33.329.200,00

Програмска активност: 0701-0002ПА-Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај

07010002
451
111

Специјализоване услуге

424

14.730.000,00

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

14.730.000,00

Укупно за функцију 451:

14.730.000,00

Извори финансирања за програмску активност 07010002ПА:
01

Приходи из буџета

14.730.000,00

Укупно за програмску активност 0701-0002ПА:

14.730.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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01

Извори финансирања за Програм 7 - Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

48.059.200,00
0,00

Укупно за Програм 7 - Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура:

48.059.200,00

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

09010006

Програмска активност: 0901-0006 ПА: Подршка деци и
породицама са децом
Породица и деца

040
112

113

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ран.год

26.000.000,00
3.920.831,00
0,00

01
07

Пратећи трошкови задуживања
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01

Укупно за функцију 040:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006
ПА:
Приходи из буџета

07

Трансфери од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0901-0006 ПА:

444
01

10.000,00
10.000,00
26.010.000,00
3.920.831,00
0,00
29.930.831,00

26.010.000,00
3.920.831,00
0,00
29.930.831,00

Програмска активност: 0901-0006ПА: Подршка деци и
породицама са децом
Образовање некласификовано на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

5.440.000,00

01

Извори финансирања за функцију 980:
Приходи из буџета

5.440.000,00
5.440.000,00

01

Укупно за функцију 980:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006
ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0006 ПА:
Извори финансирања за Програм 11: Социјална и дечија
заштита

5.440.000,00

09010006
980
114

29.920.831,00

472

5.440.000,00

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти

31.450.000,00
3.920.831,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за Програм 11: Социјална и дечија заштита

0,00
35.370.831,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Извори финансирања за главу 1:

3

01

Приходи из буџета

01

Приходи из буџета - закуп

26.400.000,00

03
07

Социјални доприноси
Трансфери од осталих нивоа власти

1.000.000,00
12.788.831,00

13
13

Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода-закуп
Укупно за главу 1:

282.822.714,00

780.685,00
0,00
323.792.230,00

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

2

ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0602-0014:Управљање у ванредним
ситуацијама

0602
06020014

Услуге противпожарне заштите
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације невладиним организацијама

320
115
116
117
118

423
425
426
481

119

484
01

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других приордних узорака
Извори финансирања за функцију 320:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:

600.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00
200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0014ПА
01

01

01

3

Приходи из буџета

1.500.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0014ПА:
Извори финансирања за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
Приходи из буџета
Укупно за Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе:
Извори финансирања за главу 2:
Приходи из буџета
Укупно за главу 2:

1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15-OПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних
заједница

3
0602
06020002

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту

160
120
121
122
123
124

411
412
414
416
421

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодаваца
Социјална давања запосленима
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови

2.031.730,00
363.692,00
109.662,00
30.000,00
4.608.450,00

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ
125
126

422
423
01
13

број 19

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода-самод.
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

страна 25
570.000,00
15.904.920,00
14.375.250,00
1.529.670,00

127
128

424
425

129
130
131
132
133
134
1341

426
444
465
472
482
483
485

Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа

135

512

Машине и опрема
01
13

8.457.000,00
3.155.000,00
4.263.000,00
0,00
257.677,00
50.000,00
277.000,00
1.040.000,00
1.500.000,00
905.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

41.993.461,00

Нераспоређени вишак прихода - самодопринос
Укупно за функцију 160:

1.529.670,00
43.523.131,00

Извори финансирања за програмску активност 06020002ПА:
01

Приходи из буџета

41.993.461,00

13

Нераспоређени вишак прихода-самодопринос
Укупно за програмску активност 0602-0002ПА:

1.529.670,00
43.523.131,00

01
13

01
13

Извори финансирања за Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода-самодопринос
Укупно за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:
Извори финансирања за главу 3:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода-самодопринос
Укупно за главу 3:

411
412
414
421
422
423
424

Средства апропријација у глави 3. користиће се за финансирање
следећих корисника у складу са њиховим финансијским
плановима:
3.1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ
Програм 15 -Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност 0002-Месне заједнице: 0602-0002/МЗ 1
Плате и додаци запослених
483.140,00
Социјални доприноси
86.477,00
Социјална давања запосленима
42.208,00
Стални трошкови
3.384.450,00
Трошкови путовања
200.000,00
Услуге по уговору
8.800.000,00
Специјализоване услуге
3.860.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

1.950.000,00

426
465

Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

2.050.000,00
65.165,00

41.993.461,00
1.529.670,00
43.523.131,00
41.993.461,00
1.529.670,00
43.523.131,00

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ
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страна 26

482

Порези, обавезне таксе и казне

190.000,00

483

190.000,00

485

Новчане казне и пен.по реш.
Накнаде штете за пов. или штету нанету од
стране др.о

512

Машине и опрема

01

01

1.500.000,00
805.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002
ПА:
Приходи из буџета
23.606.440,00
Укупно за програмску активност 0602-0002
ПА:
23.606.440,00
Извори финансирања за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
Приходи из буџета
23.606.440,00
Укупно за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
23.606.440,00
Извори финансирања за подглаву 3.1:

01

Приходи из буџета

23.606.440,00

Укупно подглава 3.1:

23.606.440,00

411
412
414

3.2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност 0002-Месне заједнице: 0602-0002/МЗ 2
Плате и додаци запослених
488.446,00
Социјални доприноси
87.435,00
Социјална давања запосленима
21.356,00

416
421

Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови

30.000,00
414.000,00

422

Трошкови путовања

100.000,00

423

Услуге по уговору

2.142.000,00

424
425
426
444
465
472

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.017.000,00
585.000,00
783.000,00
0,00
67.763,00
50.000,00

482
483
512

Порези,обавезне таксе...
37.000,00
Новчане казне и пен.по реш.
800.000,00
Машине и опрема
100.000,00
Извори финансирања за програмску активност 06020002ПА:
01

01

Приходи из буџета

6.723.000,00

Укупно за програмску активност 06020002ПА:

6.723.000,00

Извори финансирања за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
Приходи из буџета
6.723.000,00
Укупно за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
Извори финансирања за подглаву 3.2:

6.723.000,00

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ
01

број 19

Приходи из буџета
Укупно подглава 3.2:

страна 27
6.723.000,00
6.723.000,00

3.3:МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСПОЂИНЦИ
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе

411
412

Програмска активност 0002-Месне заједнице:0602-0002/МЗ 3
Плате и додаци запослених
512.351,00
Социјални доприноси
91.723,00

414

Социјална давања запосленима

421
422

Стални трошкови
Трошкови путовања

423
01

Услуге по уговору
Приходи из буџета

3.942.920,00
2.413.250,00

13

Нераспоређени вишак прихода-самодопринос

1.529.670,00

22.456,00
365.000,00
190.000,00

424

Специјализоване услуге

980.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

500.000,00

426

Материјал

890.000,00

465

Остале донације, дотације и трансфери
60.735,00
Извори финансирања за програмску активност 06020002ПА:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода-самодопринос
1.529.670,00
Укупно за програмску активност 06020002ПА:
7.555.185,00
Извори финансирања за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
Приходи из буџета
6.025.515,00
Нераспоређени вишак прихода-самодопринос
1.529.670,00
Укупно за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
7.555.185,00
Извори финансирања за подглаву 3.3:
Приходи из буџета
6.025.515,00

01
13

01
13

Нераспоређени вишак прихода-самодопринос
Укупно подглава 3.3:

6.025.515,00

1.529.670,00
7.555.185,00

3.4:МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност 0002-Месне заједнице: 0602-0002/МЗ 4
411

Плате и додаци запослених

547.793,00

412
414
416
421
422

Социјални доприноси
Социјална давања запосленима
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

98.057,00
23.642,00
0,00
445.000,00
80.000,00

423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

1.020.000,00
2.600.000,00
120.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Материјал
540.000,00
Остале донације, дотације и трансфери
64.014,00
Порези, обавезне таксе и казне
50.000,00
Новчане казне и пенали по решењу
50.000,00
Извори финансирања за програмску активност 06020002ПА:

426
465
482
483

01

01

01

3

број 19

Приходи из буџета
5.638.506,00
Укупно за програмску активност 06020002ПА:
5.638.506,00
Извори финансирања за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
Приходи из буџета
5.638.506,00
Укупно за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
5.638.506,00
Извори финансирања за подглаву 3.4:
Приходи из буџета
Укупно подглава 3.4:

5.638.506,00
5.638.506,00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0602-0007: Функционисање
националних савета националних мањина

4
0602
06020007

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
136

411

Плате и доприноси запослених

984.247,00

137
138
139
140

412
413
414
415

Соц.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

176.180,00
50.000,00
39.478,00
50.000,00

141
142
143
144
145
146
147
148

416
421
423
425
426
465
482
512

Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

436.680,00
50.000,00
500.000,00
50.000,00
70.000,00
116.043,00
10.000,00
50.000,00

01

2.582.628,00

Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за програмску активност 06020007ПА:

2.582.628,00

01

Приходи из буџета

2.582.628,00
2.582.628,00

01

Укупно за програмску активност 0602-0007ПА:
Извори финансирања за Програм 15-Опште услуге локалне
самоуправе:
Приходи из буџета
Укупно за Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе:

2.582.628,00

2.582.628,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Пројекат П1: Унапређење положаја Рома општине Жабаљ
Социјална заштита некласификована на другом месту

090
149

465
01

Остале донације, дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 090:

1.500.000,00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:

1.500.000,00
1.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
01

01

01

01

01

3

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-П1:
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

1.500.000,00
1.500.000,00

Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за програмску активност 06020007ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0007ПА:
Извори финансирања за Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе
Приходи из буџета

4.082.628,00

Укупно за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
Извори финансирања за главу 4

4.082.628,00

Приходи из буџета
Укупно за главу 4:

4.082.628,00
4.082.628,00

4.082.628,00

4.082.628,00
4.082.628,00

4.082.628,00

ЈКП "ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ"

5

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 1102-0008: Управљање и снабдевање
водом за пиће
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

1102
11020008
620
150

451

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

01

01

01

Приходи из буџета

12.000.000,00

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску активност 06010008ПА:

12.000.000,00

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 11020008ПА:
Извори финансирања за Програм 2-Комунална делатност:

12.000.000,00

Приходи из буџета

12.000.000,00

Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 5:

12.000.000,00

Приходи из буџета

12.000.000,00

Укупно за главу 5:

12.000.000,00

12.000.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

3

страна 30

ЈКП "ЧИСТОЋА"
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 1101-0003: Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

6
1102
11020003
620
151

број 19

451
01

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за фукцију 620:
Извори финансирања за програмску активност 11020003ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1102-0003ПА:

10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00

10.500.000,00
10.500.000,00

Извори финансирања за Програм 2-Комунална делатност:
01

01

3

ЈКП "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 1101-0002: Одржавање јавних
зелених површина
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

7
1102
11020002
620
152

Приходи из буџета
Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 6:
Приходи из буџета
Укупно за главу 6:

451

10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:

8.000.000,00
8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 11010002ПА:
Приходи из буџета

8.000.000,00

Укупно за програмску активност 1102-0002ПА:

8.000.000,00

Извори финансирања за Програм 2-Комунална делатност:
01

01

3

8

Приходи из буџета
Укупно за Програм 2-Комунална делатност:
Извори финансирања за главу 7:
Приходи из буџета

8.000.000,00
8.000.000,00

Укупно за главу 7:

8.000.000,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

8.000.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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153
154
155
156
157

411
412
413
414
415

ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем
туризма
Туризам
Плате и доприноси запослених
Соц.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

158
159
160
161

416
421
423
425

Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

100.000,00
300.000,00
800.000,00
100.000,00

162
163
164
165

426
465
482
512

Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема

70.000,00
315.890,00
30.000,00
50.000,00

1502
15020001
473

2.555.167,00
457.375,00
100.000,00
250.000,00
140.000,00

Извори финансирања за функцију 473:
01

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 473:

5.268.432,00
5.268.432,00

Извори финансирања за програмску активност 15020001ПА:
Приходи из буџета

5.268.432,00

Укупно за програмску активност 1502-0001ПА:

5.268.432,00

Програмска активност 1502-0002: Промоција туристичке
понуде

15020002
473
166
167

422
423
01
07
01
07

Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Извори финансирања за функцију 473:

750.000,00
3.250.000,00
2.550.000,00
700.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

3.300.000,00
700.000,00

Укупно за функцију 473:

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 15020002ПА:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 1502-0002ПА:

3.300.000,00
700.000,00
4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

01

8.568.432,00
700.000,00

Укупно за фукцију 473:

9.268.432,00

Извори финансирања за Програм 4-Развој туризма:
Приходи из буџета

8.568.432,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Трансфери од других нивоа власти

700.000,00

Укупно за Програм 4 - Развој туризма:

9.268.432,00

Извори финансирања за главу 8:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 8:

8.568.432,00
700.000,00
9.268.432,00

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0401-0001: Управљање заштитом
животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту

0401
04010001
560
168

169

170

Услуге по уговору

423
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода

172

0,00
1.221.462,00

Специјализоване услуге

424

2.000.000,00

01

Приходи из буџета

13

2.000.000,00

01

Нераспоређени вишак прихода
Материјал
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Дотације невладиним организацијама
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода

1.000.000,00

426
01
07
13

171

1.221.462,00

481

0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00

Машине и опрема

512
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода

01
07
13

01
07
13

01
07
13

2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
8.221.462,00

Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:

8.221.462,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 0401-0001:
Извори финансирања за Програм 6-Заштита животне
средине:
Приходи из буџета

0,00
0,00
8.221.462,00
8.221.462,00

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 6 - Заштита животне средине:
Извори финансирања за главу 9:

0,00
8.221.462,00
8.221.462,00

0,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.
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Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нерaспоређени вишак прихода
Укупно за главу 9:

0,00
0,00
8.221.462,00
8.221.462,00

ПУ "ДЕТИЊСТВО"
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ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001
20010001

Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање

911
173

411

Плате и додаци запослених

174
175
176

412
413
414

Социјални доприноси
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

22.179.324,00
3.931.847,00
150.000,00
4.300.000,00

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

03

Фонд за здравство

3.300.000,00

177

415

Накнаде за превоз запослених

900.000,00

178

416

Јубиларне и друге награде

160.000,00

179
180
181

421
422
423

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Приходи из буџета

01
16
182

424

183

425
01
16

184

426
01
16

185
186
187

465
482
511
01
07

188

512

Родитељски динар за ваннаставне активности
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Приходи из буџета
Родитељски динар за ваннаставне активности
Материјал
Приходи из буџета
Родитељски динар за ваннаставне активности
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Машине и опрема

3.650.000,00
250.000,00
1.747.000,00
1.700.000,00
47.000,00
490.000,00
1.623.000,00
1.600.000,00
23.000,00
8.350.000,00
1.500.000,00
6.850.000,00
3.235.263,00
50.000,00
1.860.000,00
1.860.000,00
0,00
280.000,00

01

Приходи из буџета

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
80.000,00
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти фонд за здравство
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Укупно за функцију 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти фонд за здравство

01
03
07
16

01
03

200.000,00

42.856.434,00
3.300.000,00
0,00
7.000.000,00
53.156.434,00
42.856.434,00
3.300.000,00

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

страна 34

01
03

Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Укупно за програмску активност 2001-0001 ПА:
Извори финансирања за Програм 8-Предшколско
васпитање:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти фонд за здравство
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Укупно за Програм 8-Предшколско васпитање:
Извори финансирања за главу 10:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти фонд за здравство

07

Трансфери од других нивоа власти

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Укупно за главу 10:

07
16

01
03
07
16

3

број 19

0,00
7.000.000,00
53.156.434,00

42.856.434,00
3.300.000,00
0,00
7.000.000,00
53.156.434,00
42.856.434,00
3.300.000,00
0,00
7.000.000,00
53.156.434,00

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"
ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

11
2002
20020001

Функционисање основних школа
Предшколско и основно образовање
Донације и трансфери осталим нивоима власти

910
189

463

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

2.748.600,00
400.000,00

Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови

1.421.600,00
800.000,00
7.000.000,00

Трошкови путовања

01

01

700.000,00

Услуге по уговору

1.200.000,00

Специјализоване услуге

1.134.000,00

Текуће поправке и одржавање
Материјал

500.000,00
1.282.000,00

Порези обавезне таксе и казне

70.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

01

20.381.110,00

3.018.464,00

Накнаде штете за поврду или штету нанету од
стране државних органа
106.446,00
Извори финансирања за функцију 910:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 910:
Извори финансирања за програмску активност 20020001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20020001ПА:
Извори финансирања за Програм 9-Основно образовање

20.381.110,00
20.381.110,00

20.381.110,00
20.381.110,00

Приходи из буџета

20.381.110,00

Укупно за Програм 9-Основно образовање:

20.381.110,00

Службени лист општине Жабаљ
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ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001
20010001

Функционисање предшколских установа
Предшколско и основно образовање
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Плате и додаци запослених

910
190

463

01

01

01

01

01

3

број 19

Социјални доприноси
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 910:
Приходи из буџета

14.235.300,00
11.405.000,00
2.130.300,00
500.000,00
200.000,00
14.235.300,00

Укупно за функцију 910:
Извори финансирања за програмску активност 20010001ПА:

14.235.300,00

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2001-0001ПА:

14.235.300,00
14.235.300,00

Извори финансирања за Програм 8-Предшколско васпитање
Приходи из буџета
Укупно за Програм 8-Предшколско васпитање
Извори финансирања за функцију 910:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 910:
Извори финансирања за главу 11:
Приходи из буџета
Укупно за главу 11:

14.235.300,00
14.235.300,00
34.616.410,00
34.616.410,00
34.616.410,00
34.616.410,00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

12
2002
20020001
912
191

463

Функционисање основних школа
Основно образовање
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања

45.507.000,00
2.665.000,00
604.000,00
5.100.000,00
2.225.000,00
16.011.000,00
929.000,00
2.999.000,00
1.142.000,00
6.674.000,00
3.762.000,00
50.000,00

Накнада за социјалну заштиту

1.705.000,00

Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти

100.000,00
640.000,00

Службени лист општине Жабаљ
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Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 912:

901.000,00

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
Извори финансирања за програмску активност 20020001ПА:

45.507.000,00
45.507.000,00

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2002-0001ПА:

45.507.000,00
45.507.000,00

2002П1

Пројекат: Јегричка од извора до ушћа
Основно образовање

912
192

Пројекат: 2002-П1/ОШ 2
Донације и трансфери осталим нивоима власти

463

01

01

900.000,00

Трошкови путовања

100.000,00

Услуге по уговору

450.000,00

Материјал

350.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

900.000,00

Укупно за функцију 912:

900.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
Приходи из буџета

900.000,00

Укупно за пројекат 2002-П1:

900.000,00

Пројекат: Наставни план и програм основног образовања
одраслих

2002П2

Пројекат: 2002-П2/ОШ 3
193

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Путни трошкови

463

01

01

01

01

197.000,00
197.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-П2:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-П2:
Извори финансирања за програмску активност 20020001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2002-0001ПА:
Извори финансирања за Програм 9-Основно образовање
Приходи из буџета
Укупно за Програм 9-Основно образовање:
Извори финансирања за главу 12:
Приходи из буџета
Укупно за главу 12:
Средства апропријације у глави 12 користиће се за финансирање
следећих корисника, у складу са њиховим финансијским
плановима
12.1 ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
Програм 9-Основно образовање

197.000,00
197.000,00

46.604.000,00
46.604.000,00
46.604.000,00
46.604.000,00
46.604.000,00
46.604.000,00

27.07.2017.
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Програмска активност 0001-Основно образовање: 20020001/ОШ 1
Накнаде у натури
865.000,00
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали расходи
Стални трошкови

1.950.000,00
1.100.000,00
5.880.000,00

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Зграде и грађевински објекти

124.000,00
1.179.000,00
142.000,00
1.959.000,00
1.365.000,00
10.000,00
490.000,00

Машине и опрема
Извори финансирања за подгладу 12.1:
01

01

184.000,00

351.000,00

Приходи из буџета

15.599.000,00

Укупно подглаву 12.1:

15.599.000,00

Извори финансирања за програмску активност 20020001ПА:
Приходи из буџета
15.599.000,00
Укупно за програмску активност 20020001ПА:
15.599.000,00
12.2 ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Програм 9-Основно образовање
Програмска активност 0001-Основно образовање: 20020001/ОШ 2

01

2002П1

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали расходи

700.000,00
150.000,00
1.900.000,00
400.000,00

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту
Порези обавезне таксе

4.505.000,00
525.000,00
970.000,00
920.000,00
2.950.000,00
1.480.000,00
700.000,00
20.000,00

Машине и опрема
250.000,00
Извори финансирања за програмску активност 20020001ПА:
Приходи из буџета
15.470.000,00
Укупно за програмску активност 20020001ПА:
15.470.000,00

Пројекат: Јегричка од извора до ушћа

27.07.2017.
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Програм 9-Основно образовање

01

01

Пројекат: 2002-П1/ОШ 2
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

100.000,00
450.000,00
350.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
Приходи из буџета

900.000,00

Укупно за пројекат 2002-П1:
Извори финансирања за подглаву 12.2:
Приходи из буџета
Укупно за подглава 12.2

900.000,00
16.370.000,00
16.370.000,00

12.3 ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Програм 9-Основно образовање
Програмска активност 0001-Основно образовање: 20020001/ОШ 3
Наканаде у натури
1.100.000,00
Социјална давања запосленима
270.000,00
Накнаде за запослене
1.250.000,00
Наг., бон. и ост. посебни расходи
725.000,00
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

5.626.000,00
280.000,00
850.000,00
80.000,00

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања

1.765.000,00
917.000,00
40.000,00

Накнаде за социјалну заштиту
Порези обавезне таксе
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

1.005.000,00
80.000,00
150.000,00
300.000,00

Извори финансирања за програмску активност 20020001ПА:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20020001ПА:

14.438.000,00
14.438.000,00

Пројекат: Наставни план и програм основног образовања
одраслих

2002П2

Пројекат: 2002-П2/ОШ 3
Путни трошкови

197.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-П2:
01

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-П2:
Извори финансирања за подглаву 12.3:
Приходи из буџета
Укупно за подглаву 12.3

197.000,00
197.000,00
14.635.000,00
14.635.000,00

Службени лист општине Жабаљ
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СШ "22. ОКТОБАР"
ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 2003-0001:Функционисање средњих
школа
Средње образовање
Донације и трансфери осталим нивоима области
Накнаде у натури
1.750.000,00
Социјална давања запосленима
100.000,00
Накнада за запослене
2.100.000,00
Награде запосленима и остали расходи
700.000,00
Стални трошкови
6.100.000,00

13
2003
20030001
920
194

број 19

463

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

15.510.000,00

200.000,00
1.350.000,00
150.000,00
850.000,00

01

Материјал
900.000,00
Пратећи трошкови задуживања
10.000,00
Зграде и грађевински објекти
500.000,00
Машине и опрема
500.000,00
Нематеријална имовина
300.000,00
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за програмску активност 20030001ПА:
Приходи из буџета

15.510.000,00

01

Укупно за програмску активност 2003-0001ПА:
Извори финансирања за Програм10-Средње образовање
Приходи из буџета
Укупно за Програм 10-Средње образовање:

15.510.000,00

01

15.510.000,00
15.510.000,00

15.510.000,00

15.510.000,00

Извори финансирања за главу 13:
01

3

Приходи из буџета

15.510.000,00

Укупно за главу 13:

15.510.000,00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
"СОЛИДАРНОСТ"
ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

14
0901
09010001
090
195

463

Програмска активност 0901-0001ПА: Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Плате и додаци запослених
3.430.325,00
Соц.доп.на терет послодавца
Накнаде у натури

761.000,00
834.000,00

Соц.давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

100.000,00
279.000,00
132.000,00
183.000,00
173.000,00

15.071.775,00

Службени лист општине Жабаљ
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Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 090:

258.000,00
8.871.000,00
30.450,00
20.000,00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:

15.071.775,00
15.071.775,00

Извори финансирања за програмску активност 09010001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0001ПА:

15.071.775,00
15.071.775,00

Програмска активност 0901-0002ПА: Прихватилишта и
друге врсте смештаја (Дневни боравак)

09010002

07

Социјална заштита некласификована на другом месту
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Трансфери од других нивоа власти
2.000.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода

07

Извори финансирања за функцију 090:
Трансфери од других нивоа власти

090
196

463

13

07
13

2.542.560,00

542.560,00
2.000.000,00

Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010002ПА:
Трансфери од других нивоа власти

542.560,00
2.542.560,00

Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 0901-0002ПА:

542.560,00
2.542.560,00

2.000.000,00

Извори финансирања за Програм 11-Социјална и дечија
заштита:

3

01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 11-Социјална и дечија заштита:
Извори финансирања за главу 14:

15.071.775,00
2.000.000,00
542.560,00
17.614.335,00

01
07
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за главу 14

15.071.775,00
2.000.000,00
542.560,00
17.614.335,00

ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ПРОГРАМ 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0901-0007ПА: Подршка материјално
угрожених лица/породица
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

15
0901
09010007
070
197

01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Приходи из буџета

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода

472

5.222.500,00
710.000,00
2.612.500,00
1.900.000,00

Службени лист општине Жабаљ
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Извори финансирања за функцију 070:
01
07
13

01
07
13

09010005
070
198

481
01

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за програмску активност 09010007ПА:
Приходи из буџета

710.000,00
2.612.500,00
1.900.000,00
5.222.500,00

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за програмску активност 09010007ПА:

2.612.500,00
1.900.000,00

ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0901-0005ПА: Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Донације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 070:

710.000,00

5.222.500,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0901-0005
ПА:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0005ПА:
Извори финансирања за функцију 070:

100.000,00
100.000,00

01

Приходи из буџета

810.000,00

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за функцију 070:

2.612.500,00
1.900.000,00
5.322.500,00

Извори финансирања за Програм 11-Социјална и дечија
заштита:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа влaсти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за Програм 11-Социјална и дечија заштита:
Извори финансирања за главу 15:
Приходи из буџета

810.000,00
2.612.500,00
1.900.000,00
5.322.500,00

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Укупно за главу 15:

2.612.500,00
1.900.000,00
5.322.500,00

01
07
13

01
07
13

3

16
1801
18010001
760
199

464

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ
ПРОГРАМ 12- ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Програмска активност 1801-0001ПА: Функционисање
установа примарне здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти

810.000,00

12.061.107,00

Службени лист општине Жабаљ
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200

463
01

01

Приходи из буџета
Укупно за Програм 12-Примарна здраствена заштита:
Извори финансирања за главу 16:
Приходи из буџета
Укупно за главу 16

1201
12010001
820
411
412
413
414
01
04
205
206
207
208

415
416
421
422
01
04

209

423
01
07

210
211
212
213
214
215

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за програмску активност 18010001ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1801-0001ПА:
Извори финансирања за Програм 12-Примарна здраствена
заштита:

17

201
202
203
204

страна 42

01

01

3

број 19

425
426
465
511
512
515
01
07
01
04
07

ОНБ"ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ"
ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 1201-0001ПА: Функционисање
локалних установа културе
Услуге културе
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Приходи из буџета
290.000,00
Сопствени приходи буџетских корисника
285.000,00
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Приходи из буџета
80.000,00
Сопствени приходи буџетских корисника
10.000,00
Услуге по уговору
Приходи из буџета
3.105.000,00
Трансфери од других нивоа власти
180.000,00
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Приходи из буџета
400.000,00
Трансфери од других нивоа вл.
30.000,00
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001ПА:

600.000,00
12.661.107,00
12.661.107,00

12.661.107,00
12.661.107,00
12.661.107,00
12.661.107,00

6.974.658,00
1.248.469,00
150.000,00
575.000,00

116.000,00
220.000,00
1.551.000,00
90.000,00

3.285.000,00

225.000,00
548.400,00
951.218,00
100.000,00
100.000,00
430.000,00

16.059.745,00
295.000,00
210.000,00
16.564.745,00

Службени лист општине Жабаљ
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01
04
07

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 1201-0001ПА:
Извори финансирања за Програм 13 - Развој културе и
информисања:

16.059.745,00
295.000,00
210.000,00
16.564.745,00

01
04
07

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програм 13 - Развој културе и информисања:
Извори финансирања за главу 17:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 17

16.059.745,00
295.000,00
210.000,00
16.564.745,00

01
04
07

3

број 19

16.059.745,00
295.000,00
210.000,00
16.564.745,00

216
217
218
2181
219
220
221
222

411
412
414

ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 1301-0004ПА: Функционисање
локалних спортских установа
Услуге рекреације и спорта
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима

415
416
421
422
423

Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

201.000,00
0,00
2.150.000,00
100.000,00
4.000.000,00

223
224
225
226
227
228

424
425
426
444
465
482

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0004:

180.000,00
1.150.000,00
810.000,00
20.000,00
151.502,00
30.000,00

18
1301
13010004
810

01

01

13010003
810
229

425
01
13

230
231
232

426
511
512

Програмска активност 1301-0003: Одржавање спортске
инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Текуће поправке и одржавање
Приходи из буџета
1.510.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
1.853.948,00
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

3.462.634,00
619.812,00
86.873,00

12.961.821,00
12.961.821,00
12.961.821,00
12.961.821,00

3.363.948,00

100.000,00
0,00
500.000,00

Службени лист општине Жабаљ
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233

страна 44

01
13

Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:

01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.120.000,00
1.853.948,00

Укупно за програмску активност 1301-0003:
Извори финансирања за Програм 14-Развој спорта и
омладине:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за Програм 14-Развој спорта и омладине:
Извори финансирања за главу 18:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 18

3.973.948,00

515

01
13

01
13

3

број 19

10.000,00
2.120.000,00
1.853.948,00
3.973.948,00

15.081.821,00
1.853.948,00
16.935.769,00
15.081.821,00
1.853.948,00
16.935.769,00

ЈП "РАЗВОЈ-у ликвидацији"

19
0701
07010002
620
234
235
236
237
238
239
240

421
423
424
425
426
482
483
01

01

01

01

01
01
03
04

ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0701-0002: Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за програмску активност 07010002ПА:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0701-0002ПА:
Извори финансирања за Програм 7-Путна инфраструктура:
Приходи из буџета
Укупно за Програм 7 - Путна инфраструктура:
Извори финансирања за главу 19:
Приходи из буџета
Укупно за главу 19
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 3:
Приходи из буџета
Приходи из буџета-закуп
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

41.706,00
10.800,00
0,00
4.860,00
6.200,00
27.072,00
124.022,00
214.660,00
214.660,00

214.660,00
214.660,00
214.660,00
214.660,00
214.660,00
214.660,00
568.953.187,00
26.400.000,00
4.300.000,00
295.000,00

27.07.2017.
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13
13
13
16

01
01
03
04
07
13
13
13
16
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Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода -закуп
Нераспоређени вишак прихода-самод.
Родитељски динар за ваннаставне активности
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

18.311.331,00
13.298.655,00
0,00
1.529.670,00
7.000.000,00
640.087.843,00

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
Приходи из буџета
Приходи из буџета-закуп
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода
Нераспоређени вишак прихода -закуп
Нераспоређени вишак прихода-самодопринос
Родитељски динар за вананставне активности
УКУПНИ РАСХОДИ:

720.053.198,00
26.400.000,00
4.300.000,00
295.000,00
117.075.283,00
27.619.287,00
0,00
1.529.670,00
7.000.000,00
904.272.438,00

Члан 9.
У члану 10. у ставу 1. број „781.522.226,00“ се замењује бројем „904.272.438,00“
Овом одлуком утврђени су и циљеви и индикатори који ће се пратити у извршењу заједно са финансијским
извештајима у току 2017. године.

27.07.2017.
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1

2

3

4

5

6

7

Извор врификације за
сваки индикатор

Индикатор

Циљана вредност
2019

Циљ

Циљана вредност
2017

Назив

Циљана вредност
2018

Вредности индикатора

Вредност у базној
години (2016)

Програмска
активност/
Пројекат

Програм

Шифра

8

9

Укупна средства

РАСХОДИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ СА УТВРЂЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

проценти
10

11

Скупштина општине
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

2101
21010001

Функционисање скупштине

Функционисање
локалне скупштине

Број седница скупштине
општине

6

6

6

6

0

22.966.862,00

Функционисање
локалне скупштине

Број седница скупштине
општине

6

6

6

6

0

29.527,00

2,54

Општинска изборна комисија
21010001

Функционисање скупштине

0,003269

Председник општине и општинско веће
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

2101
21010002

Функционисање извршних
ограна

Функционисање
извршних органа

Број седница извршних
органа

60

60

60

60

0

77.786.845,00

8,61

2101П1

Финансирање пројеката
удружења грађана на основу
конкурса

Унапређење и
модернизација
општине

Број финансираних
пројеката путем јавног
конкурса

20

25

30

35

0

1.100.000,00

0,12

Изградња потисног
гравитационог цевовода
употребљених вода до ППОВ
у Ђурђеву

Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других непогода

Проценат прочишћених
корита на водама другог
реда и каналима за
одводњавање

50%

70%

80%

90%

0

60.223.398,00

6,67

2101П2

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

2101П3

страна 47

Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других непогода

Проценат прочишћених
корита на водама другог
реда и каналима за
одводњавање

50%

70%

80%

90%

0

23.991.463,00

2,66

2%

2%

2,50%

2,50%

0

100.000,00

0,01

1

3

3

5

0

100.000,00

0,01

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

0

18.284.000,00

2,02

10.720.256,00

1,19

4.171.884,00

0,46

2101П4

Успостављање система
видео надзора и 4 хот-спот
локација у општини Жабаљ

Унапређење и
модернизација
рада управе ЈЛС и
градске општине

Проценат буџета који се
издваја за
модернизацију рада
управе (за прибављање
рачунара и друге опреме
за потребе унапређења
рада управе, набавку
софтвера, итд)

2101П5

Local Decision Making
Initiative u Srbiji

Унапређење и
модернизација
рада управе ЈЛС и
градске општине

Број програма стручног
усавршавања који су
финансирани из буџета
града/општине

2101П6

Јавно -приватно партнерство
- реконструкција,
рационализација и
одржавање јавног осветљења
у насељима општине Жабаљ

Ефикасно и
рационално
спровођење јавног
осветљења

смањење трошкова
електричне енергије за
јавну расвету

2101П7

Изградња отворених
спортских терена у
комплексу о.ш."Жарко
Зрењанин" у Госпођинцима

Унапређење
предшколског и
школског спорта

Број објеката који је
доступан за коришћење
предшкослком
школском спорту

0

1

2

3

Третиране површине за
сузбијање глодара и
инсеката

400

400

400

400

Програм 2: Комуналне делатности

1102

11020004

0701

Изградња канализационе
мреже у општини ЖабаљПрва фаза-завршетак радова

број 19

Зоохигијена

Унапређење
заштите од
заразних и других
болести које
преносе животиње

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0

27.07.2017.

07010001

Службени лист општине Жабаљ

Управљање саобраћајем

Испуњење обавеза
у складу са
законима у домену
постојања
стратешкихи
оперативних
планова као и мера
заштите

број 19

Број км новоизграђених
путева

страна 48

1

2

3

5

0

4.960.000,00

0,55

Програм 11: Социјална и дечија заштита

0901
09010002

09010003

09010004

Прихватилишта и друга
врста смештаја (Дом за
душевно оболела лица)

Обезбеђење услуга
смештаја

Број корисника услуга
смештаја
прихватилишта

20

20

20

20

0

2.801.000,00

0,31

Подршка социохуманитарним
организацијама

Подстицање
развоја
разноврсних
социјалних и
других услуга у
заједници

Број
удружења/хуманитарних
организација које
добијају средства из
буџета града/општине

20

20

20

20

0

500.000,00

0,06

Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге
(Ромски здравствени
медијатор)

Подршка развоју
мреже услуга
социјалне заштите
предвиђене
Одлуком о
социјалној заштити
и Законом о
социјалној заштити

Број корисника
саветодавно-терапијских
и социо-едукативних
услуга у заједници

500

1000

2000

2500

0

250.000,00

0,03

Програм 13: Развој културе и информисања

1201

12010002

Јачање културне продукције
и уметничког стваралаштва
(финансирање пројеката
удружења грађана из области
културе по основу конкурса)

12010002

Јачање културне продукције
и уметничког стваралаштва
(подршка верским
заједницама)

Унапређење
разноврсности
културне понуде

Број програма и
пројеката удружења
грађана подржаних од
стране града/општине

20

25

30

30

0

1.600.000,00

0,18

Унапређење
разноврсности
културне понуде

Број програма и
пројеката удружења
грађана подржаних од
стране града/општине
намењених осетљивим
друштвеним групама

3

3

3

3

0

2.704.200,00

0,30

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 19

страна 49

12010004

Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања
(информисање)

Повећана понуда
квалитетних
медијских садржаја
из области
друштвеног живота
локалне заједнице

Број програмских
садржаја подржаних на
конкурсима јавног
информисања

4

5

5

5

1201П1

Археолошки парк Чуруг

Унапређење
разноврсности
културне понуде

Број програма и
пројеката удружења
грађана подржаних од
стране града/општине

0

1

2

3

Број спроведених
акција, програма и
пројеката који
подржавају активно и
рекреативно бављење
спортом

20

25

30

35

0

6.000.000,00

0,66

400.000,00

0,04

11.815.800,00

1,31

Програм 14: Развој спорта и омладине

1301

13010001

Финансирање Спортског
савеза општине Жабаљ

Обезбеђење услова
за бављење
спортом свих
грађана и грађанки
града/општине

0

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

0602
06020009

Текућа буџетска резерва

10.879.360,00

1,20

06020010

Стална буџетска резерва

2.800.000,00

0,31

Општинска управа
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

0602

06020001

0602П1

Фунционисање локалне
самоуправе и градских
општина

Функционисање
управе

Број решених предмета
по запосленом

100

150

200

250

0

136.574.349,00

Фунционисање локалне
самоуправе и градских
општина - ЈП"РАЗВОЈ"
Жабаљ - у ликвидацији

Функционисање
управе

Проценат решених
предмета у календарској
години (у законском
року, ван законског
рока)

80%

90%

95%

100%

0

3.847.800,00

Трансакције везане за јавни дуг

15,12

0,43

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

06020003

страна 50

Учешће издатака за
сервисирање дугова у
текућим приходима ≤
15%

1,2

1,2

1

0,8

0

8.560.000,00

0,95

200

150

100

50

0

2.580.000,00

0,29

63.358

62.358

62.358

142.358

0

19.219.200,00

2,13

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0

17.500.000,00

1,94

7

8

9

10

0

39.768.000,00

4,40

Програм 2: Комуналне делатности

1102

11020001

11020004

11020004

Управљање/одржавање
јавним осветљењем

Адекватно
управљање јавним
осветљењем

Укупан број
интервенција по
поднетим
иницијативама грађана
за замену светиљки када
престану да раде

Одржавање јавних зелених
површина

Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама уређења
и одржавања
зеленила

Број м2 јавних зелених
површина на којима се
уређује и одржава
зеленило у односу на
укупан број м2 зелених
површина

Зоохигијена

Унапређење
заштите од
заразних и других
болести које
преносе животиње

Висина накнаде штете за
уједе паса и мачака
луталица

Програм 5: Развој пољопривреде

0101

01010001

0401

Сервисирање јавног дуга

Одржавање
финансијске
стабилности
града/општине и
финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода

број 19

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

Стварање услова за
развој и
унапређење
пољопривредне
производње

Програм 6: Заштита животне средине

Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима на
територији
града/општине

27.07.2017.

04010006

Службени лист општине Жабаљ

Управљање осталим врстама
отпада

Одрживо
управљање
осталим врстама
отпада

број 19

Број очишћених
"дивљих" депонија

страна 51

1

2

2

0

12.312.850,00

1,36

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

07010002

Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

07010002

Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача
Одржавање
квалитета улица
кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача

Проценат санираних
путева од укупне
дужине путне мреже
која захтева санацију
и/или реконструкцију

5%

10%

20%

25%

0

33.329.200,00

3,69

Проценат од укупне
дужине улица која
захтева санацију и/или
реконструкцију

5%

10%

20%

25%

0

14.730.000,00

1,63

0

29.930.831,00

3,31

0

5.440.000,00

0,60

Програм 11: Социјална и дечија заштита

0901

09010006

Подршка деци и породицама
са децом

Обезбеђивање
финансијске
подршке за децу и
породицу

Број деце која примају
финансијску подршку у
односу на укупан број
деце у граду/општини

09010006

Подршка деци и породицама
са децом

Унапређење услуга
социјалне заштите
за децу и породицу

Број услуга

2

Буџетски фонд за вандредне ситуације и заштиту од пожара
0602

2

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

3

3

3

27.07.2017.

06020014

Службени лист општине Жабаљ

Управљање у ванредним
ситуацијама

Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других непогода

број 19

страна 52

Број идентификованих
објеката критичне
инфраструктуре
(нпр.трафо станице)

1

1

1

1

0

1.500.000,00

0,00

Број
иницијатива/предлога
месних заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

4

8

12

16

0

43.523.131,00

4,82

Месне заједнице
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

0602

06020002

Функционисање месних
заједница

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
локалног
становништва
деловањем месних
заједница

Канцеларија за инклузију Рома
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

0602

06020007

Функционисање
националних
савета
националних мањина

Остваривање права
националних
мањина у локалној
заједници

Проценат остварења
програма националних
мањина који се
финансира из буџета
града/општине

1%

2%

3%

4%

0

2.582.628,00

0,29

0602П-1

Пројекат
унапређења
положаја Рома у општини
Жабаљ

Остваривање права
националних
маљина у локалној
заједници

Број реализованих
пројеката националних
мањина

1

1

1

1

0

1.500.000,00

0,17

15

10

5

5

0

12.000.000,00

1,33

ЈКП"ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ"
Програм 2: Комунална делатност

1102
11020008

Управљање и снабдевање
водом за пиће

Адекватан
квалитет пружених
услуга
водоснабдевања

ЈКП "ЧИСТОЋА"
1102

Програм 2: Комунална делатност

Број кварова по км
водоводне мреже

27.07.2017.

11020003

Службени лист општине Жабаљ

Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
одржавања чистоће
јавних површина

број 19

Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће
јавно-прометних
површина (број улица
које се чисте у односу на
укупан број улица у
граду/општини)

страна 53

80%

90%

95%

100%

0

10.500.000,00

1,16

49

540

590

640

0

8.000.000,00

0,89

10

12

15

20

0

5.268.432,00

0,58

12

15

15

20

0

4.000.000,00

0,44

ЈКП"УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
1102

11020002

Програм 2: Комунална делатност
Максимална
могућа
покривеност
Одржавање јавних зелених
насеља и
површина
територије
услугама уређења
и одржавања
зеленила

Укупна дужина
дрвореда ( у метрима)

Туристичка организација општине Жабаљ
Програм 4: Развој Туризма

1502

15020001

15020002

Управљање развојем туризма

Повећање
квалитета
туристичке понуде
и услуге

Број уређених и на
адекватан начин
обележених
(туристичких
сиганализација)
туристичких локалитета
у граду/општини у
односу на укупан број
локалитета

Промоција туристичке
понуде

Адекватна
промоција
туристичке понуде
града/општине на
циљаним
тржиштима

Број догађаја који
промовишу туристичку
понуду града/општине у
земљи и/или
иностранству на којима
учествује ТО
града/општине

Буџетски фонд за заштиту животне средине
0401

Програм 6: Заштита животне средине

27.07.2017.

04010001

Службени лист општине Жабаљ

Управљање заштитом
животне средине

Испуњење обавеза
у складу са
законима у домену
постојања
стратешкихи
оперативних
планова као и мера
заштите

број 19

Усвојен програм
заштите животне
средине са акционим
планом

страна 54

12

24

36

48

0

8.221.462,00

0,91

Број посебних и
специјалних програма у
објекту предшколске
установе

3

3

3

3

0

53.156.434,00

5,88

Функционисање основних
школа

Обезбеђени
прописани услови
за васпитнообразовни рад са
децом у основним
школама

Просечан број ученика
по одељењу (разврстани
по полу)

23

23

23

23

0

20.381.110,00

2,26

Функционисање
предшколских установа

Обезбеђени
адекватни услови
за васпитнообразовни рад са
децом уз повећан
обухват

Просечан број деце у
групи (јасле,
предшколски
програм/ппп)

22

22

22

22

0

14.235.300,00

1,58

Просечан број ученика
по одељењу

26

26

26

26

0

45.507.000,00

5,04

ПУ "Детињство"
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

2001

20010001

Функционисање
предшколских установа

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

ОШ "Ђура Јакшић"
Програм 9: Основно образовање и васпитање

2002

20020001

20010001

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програм 9: Основно образовање и васпитање

2002

20020001

Функционисање основних
школа

Обезбеђени
прописани услови
за васпитнообразовни рад са
децом у основним
школама

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

2002П1

О. Ш."Жарко Зрењанин"Јегричка од извора до ушћа

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
образовању

2002П2

О.Ш." Јован Јовановић Змај"Наставни план и програм
основног образовања
одраслих

Повећање
доступности и
приступачности
основног
образовања деци

број 19

страна 55

Број деце обухваћен
основним образовањем

450

450

450

450

0

900.000,00

0,10

Стопа прекида основног
образовања

2%

1,50%

1%

0,50%

0

197.000,00

0,02

25,4

30

30

30

0

15.510.000,00

1,72

820

1000

1100

1150

0

15.071.775,00

1,67

1

5

5

2

0

2.542.560,00

0,28

100

80

60

40

0

5.222.500,00

0,58

С.Ш. "22. октобар"
Програм 10: Средње образовање

2003

20030001

Функционисање средњих
школа

Обезбеђени
прописани услови
за васпитнообразовни рад у
средњим школама
и безбедно
одвијање наставе

Просечан број ученика
по одељењу

Центар за социјални рад "Солидарност" Жабаљ
Програм 11: Социјална и дечија заштита

0901
09010001

Социјалне помоћи

09010002

Прихватилишта и друге
врсте смештаја

Унапређење
заштите
сиромашних

Обезбеђење услуга
смештаја

Број корисника
једнократне новчане
помоћи у односу на
укупан број грађана
Број корисника услуга
смештаја
прихватилишта

Штаб за избеглице
Програм 11: Социјална и дечија заштита

0901

09010007

Подршка материјално
угрожених лица/породица

Црвени крст

Обезбеђење
подршке за
материјално
угрожена
лица/породице

Број материјално
угрожених лица којима
је обезбеђена подршка
из буџета
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Подршка реализацији
програма Црвеног крста

Социјално
деловањеолакшавање
људске патње
пружање
неопходне ургетне
помоћи лицима у
невољи, развијање
солидарности међу
људима,
организовањем
различитих облика
помоћи
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Број дистрибуираних
пакета за социјално
угрожено становништво

14

20

20

20

0

100.000,00

0,01

Број обраћања
саветнику за заштиту
права пацијената

30

25

20

15

0

12.661.107,00

1,40

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0

16.564.745,00

1,83

50,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0

12.961.821,00

1,44

2

3

4

4

0

3.973.948,00

0,44

Дом здравља Жабаљ
Програм 12: Примарна здравствена заштита

1801

18010001

Функционисање установа
примарне здравствене
заштите

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности ПЗЗ

ОНБ "Вељко Петровић"
Програм 13: Развој културе и информисање

1201

12010001

Функционисање локалних
установа културе

Обезбеђивање
редовног
функционисања
установа културе

Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

ЈУ "Спортски објекти"
Програм 14: Развој спорта и омладине

1301
13010001

13010003

Функционисање локалних
спортских установа

Обезбеђивање
услова за рад
установа из
области спорта

Степен искоришћености
капацитета установа

Одржавање спортске
инфраструктуре

Редовно
одржавање
постојећих
спортских објеката
од интереса за
град/општину

Број постојећих
функционалних
спортских објеката
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ЈП "РАЗВОЈ-у ликвидацији"
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

07010002

Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача

Проценат санираних
путева од укупне
дужине путне мреже
која захтева санацију
и/или реконструкцију

5%

10%

20%

25%

0

214.660,00

УКУПНИ РАСХОДИ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА :

904.272.438,00

0,02
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Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Број:400-144/2017-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
Ha основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије" бр. 21/2016) и
члана 31. тачка 34. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ" 8/2011
и 8/2012) Скупштина општине, на 16. седници, дана 27.07.2017. године, доноси

ДРУГУ ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
У Кадровском плану за 2017. годину („Службени лист општине Жабаљ" бр. 50/2016 и 11/2017) у тачки II
Планирани број запослених за 2017. годину под насловом 3. ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ HA НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, табела 3.2. мења се и гласи:
„3.2. намештеници
прва врста радних места
друга врста радних места
трећа врста радних места
четврта врста радних места
пета врста радних места
укупно:

Број pадних места
1
0
0
5
2
8 радних места

Број намештеника
1
0
0
7
6
14 намештеника"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:110-4/2017-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
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На основу члана 39. тачка 7. и члана 94. став 1. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине на 16. седници, дана 27.07.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 1.
У Одлуци о организацији Општинске управе („Службени лист општине Жабаљ“бр. 3/2010 , 3/2011,
9/2015 и 46/2016 ) у члану 9. алинеја шеснаест се мења и гласи :
“- води регистар станова за социјално становање и регистар стамбених заједница“;
Алинеја двадесет два мења се и гласи:
„- 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;“
Члан 2.
У члану 10. иза алинеје педесет, додаје се нова алинеја која гласи:
“- пружа стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања;“
Иза алинеје педесет два додаје се нова алинеја која гласи:
“ - води евиденцију домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника, односно
пољопривредника који обавља превоз терета за сопствене потребе;“
Члан 3.
У члану 12. став 2. брише се.
Члан 4.
У члану 13. став 1. алинеја шест се брише.
Алинеја једанаест мења се и гласи:
„- решева у другом степену о жалбама на решење Центра за социјални рад којим је одбијен захтев за
коришћење услуга које обезбеђује јединица локалне самоуправе“;
Алинеја петнаест се брише.
Алинеја двадесет један се мења и гласи:
„- обавља стручне и административне послове за Комисију за процену потреба за пружање додатне
образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику“;
Алинеја двадесет седам се брише.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-18/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
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На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине на 16. седници, дана 27.07. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О OБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
У Одлуци о обављању функција у органима општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“
бр.23/2012 , 25/2012 и 24/2015 ) члан 3. брише се.
Члан 2.
У члану 4. тачке 6. и 7. бришу се.
Члан 3.
У члану 5. тачка 3. брише се.
Члан 4.
У члану 6. алинеје шест и седам бришу се.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-16/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
На основу члана 39. став 1. Закона о туризму (Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012
и 84/2015) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012 ), Скупштине општине Жабаљ на 16. седници одржаној дана 27.07. 2017. године донела je
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању туристичке организације општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број
16/2006, 3/2007 и 5/2011) члан 4. став 1. мења се и гласи:
„Туристичка организација обавља послове:
1) промоције и развоја туризма јединице локалне самоуправе;
2) координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који
непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима
едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;
3) доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским
маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;
4) обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу
туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео
промотивни материјал, on line средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже
и пратеће дигиталне активности, сувенири итд);
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5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој
територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
6) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских,
културних и других скупова и манифестација;
7) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних
информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање
туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама
туриста и др.);
8) управљача туристичког простора;
9) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;
10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области
туризма;
12) припреме и прикупљањa података, састављање упитника, анализа и других информација;
13) друге активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом.“
Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи:
„За директора Туристичке организације може бити именовано лице које поред општих услова прописаних
законом којим се уређује радни однос испуњава и следеће посебне услове:
1. стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
2. радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима,
3. активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете.
Директор:
1. представља и заступа Туристичку организацију,
2. организује и руководи радом Туристичке организације,
3. доноси правилник о организацији и систематизацији послова,
4. предлаже акте које доноси управни одбор,
5. извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење,
6. стара се о законитости рада Туристичке организације,
7. одговара за коришћење и располагање имовином и
8. врши и друге послове утврђене законом и статутом Туристичке организације.“
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
„Управни одбор Туристичке организације има пет чланова.
У Управни одбор именују се по један представник оснивача и представник запослених, а остали чланови
Управног одбора именују се из реда научних и стручних лица из области туризма, као и из привредних
субјеката и других организација које обављају делатност из области туризма.
Управни одбор:
1. доноси статут Туристичке организације,
2. доноси пословник о свом раду;
3. усваја годишњи програм рада са финансијским планом,
4. усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун,
5. доноси одлуку о оснивању представништва у иностранству и информативних центара у земљи,
6. доноси правилник о раду,
7. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.“
Члан 4.
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Члан 11. мења се и гласи:
Надзорни одбор Туристичке организације има три члана.
Један члан Надзорног одбора је представник оснивача.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над пословањем,
2. прегледа извештај о пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са
прописима,
3. доноси пословник о свом раду и
4. врши друге послове у складу са законом и статутом.
Члан 5.
Члан 13. се брише.
Члан 6.
Члан 14. мења се и гласи:
„Скупштина општине даје сагласност на акта која доноси Управни одбор: Статут Туристичке организације,
годишњи програм рада са финансијским планом, годишњи извештај о пословању и завршни рачун и
правилник о раду.“
Члан 7.
Члан 15. се брише.
Члан 8.
Чланови Управног одбора, чланови Надзорног одбора и директор који су именовани до доношења ове
одлуке остају на функцијама до истека мандата на који су именовани.
Управни одбор Туристичке организације дужан је да у року од 60 дана од доношења ове одлуке усагласи
Статут Туристичке организације са овом одлуком и достави га Скупштини општине на сагласност.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 332-6/2017-I
Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник републике Србије број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС , 50/2013 и 98/2013одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и на основу члана 39. став 6. Статута општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ на 16. седници, дана 27.07. 2017.
године, доноси
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ
ЂУРЂЕВО
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План генералне регулације за насељеЂурђево. Измена плана одштампана је уз ову
одлуку и чини њен саставни део.
Члан 2.

27.07.2017.
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План садржи текстуални и графички део.
Члан 3.
Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу општине Жабаљ".
Текстуални и графички део Плана објављује се на интернет страници општине Жабаљ.
Комплетан план (текстуални и графички део) израђује се у три примерка, а графички део својим потписом
оверава овлашћено лице органа који је донео плански документ.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-89/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Радован Чолић с.р.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Измени Плана генералне регулације за насеље Ђурђево приступило се на основу Одлуке о приступању изради
Измене Плана генералне регулације за насеље Ђурђево („Службени лист општине Жабаљ“, бр. 24/15 и 29/15, у
даљем тексту: Измене Плана). Саставни део Одлуке о изради Измене Плана генералне регулације за насеље
Ђурђево је Решење да се не израђује стратешка процена утицаја Измене Плана генералне регулације за насеље
Ђурђево на животну средину („Службени лист општине Жабаљ“, број 29/15).
Носилац израде Измене Плана је Општинска управа општине Жабаљ, Служба за урбанизам, имовинске,
стамбено - комуналне послове и саобраћај, а Обрађивач Измене Планаје ЈП„Завод за урбанизам Војводине“
Нови Сад, Железничка 6/III.
Циљ израде Измене Плана је редефинисање постојеће намене и регулације у делу грађевинског подручја насеља,
део блока број 18и текстуална допуна правила уређења и грађења, која се односи на зону становања и зону
комуналија (термин преузет из важећег Плана генералне регулације насеља Ђурђево, у даљем тексту „зона
инфраструктурних и комуналних садржаја“), ради стварања услова за озакоњење изграђених објеката.
Изменом Плана су обухваћене целе катастарске парцеле: 1836/1, 1836/2, 1836/3, 1838/39, 1838/40, 1848/41и делови
парцела1822 и 1838/35,КО Ђурђево (Улица Видовданска), у површини од око 1,74 ha.
Оглас за Рани јавни увид у Измене Плана је објављен у дневном листу „Дневник“, дана 01.03.2016. године. Јавни
увид у Измену Плана завршен је 22.03.2016. године. Током раног јавног увида није било пристиглих примедби и
сугестија од стране правних и физичких лица, нити мишљења органа, организација и јавних предузећа(Извештај о
обављеном раном јавном увиду,број 35-4/2016-III-01, од 24.03.2016. године)
За потребе израде Измене Плана затражени су посебни услови за заштиту и уређење простора и изградњу
објеката од органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да их утврђују.
Измена Плана садржи текстуални и графички део.
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2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Правни основ за израду Измене Плана је:
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, број 64/15) и
- Одлука о приступању изради Измене Плана генералне регулације за насеље Ђурђево („Службени
лист општине Жабаљ“, бр. 24/15 и 29/15).
Плански основ за израду Измена Плана представља Просторни план општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“, број 6/11).
3. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Граница обухвата Измене Плана генералне регулације за насеље Ђурђево обухвата целе катастарске парцеле
1836/1, 1836/2, 1836/3, 1838/39, 1838/40 и 1848/41, као и делове катастарских парцела 1822 (Улица Видовданска) и
1838/35, у површини од око 1,74 ha.
Предметна локација Измене Плана се налази у катастарској општини Ђурђево.
4. ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА
У Плану генералне регулације насеља Ђурђево(„Службени лист општине Жабаљ“, број 13/03, у даљем
тексту План), у текстуалном делу Плана врше се следеће измене:
У Плану мењају се одређени појмови на следећи начин:
 речи „грађевински реон“ у одређеном падежу замењују се речима „грађевинско подручје“ у
одговарајућем падежу;
 речи „зона комуналија“у одређеном падежу замењују се речима „зона инфраструктурних и комуналних
садржаја“ у одговарајућем падежу;
 речи „телекомуникациона“ у одређеном падежу замењују се речима „електронска комуникациона“ у
одговарајућем падежу;
 речи „степен искоришћености“ у одређеном падежу замењују се речима „индекс заузетости парцеле“ у
одговарајућем падежу.
У поглављу5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉАврше се следеће измене:
• У тачки 5.3. НАМЕНА И БИЛАНС ПОВРШИНА У ГРАНИЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
НАСЕЉА, табела се мењаи гласи:

„
Ред.
бр.
1.

ЗОНА

САДРЖАЈ ЗОНЕ

•
центар насеља
•
предшколска установа
•
основна школа
Зона централних садржаја укупно
2.
Зона становања
породично становање
Зона становања укупно
3.
Радне зоне
•
привредне радне зоне (индустрија, мала
привреда, економије, стоваришта,
складишта)
Зона централних
садржаја

Радне зоне укупно
4.
Зона спорта и
рекреације

•
•

спортски терени
рекреативно-туристичка површина

Површинау ха
13,72
0,25
0,71
14,68
257,60
257,60

41,41
41,41
8,28
8,17

%

3,17
55,67

8,95
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Зона спорта и рекреације укупно
5.
Зона
•
гробље
инфраструктурних и
•
зелена пијаца
комуналних садржаја
•
вашариште
•
комплекс МРС
•
црпна станица
•
канали и ретензија
•
улични коридори
•
парк и сквер
•
заштитно зеленило
Зона инфраструктурних и комуналних садржаја укупно
Површина грађевинског подручја насеља укупно
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16,45
12,17
0,29
1,35
0,05
0,47
3,47
93,30
1,27
20,23

3,56

132,60
462,74

28,65
100%

“

• У подтачки 5.4.2. ЗОНА СТАНОВАЊА,у првом пасусу прва реченица мења се и гласи:
„Планом генералне регулације насеља Ђурђево зона становања обухвата површину од 257,60 ha, а просечна
густина насељености износи око 21 ст/ha.“
• У подтачки 5.4.5. ЗОНА ИНФРАСТРУКТУРНИХ И КОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА,после постојећег текста,
додаје се текст који гласи:
„У насељу постоје канали који полазе од постојећих ретензија по ободу насеља и који примају и одводе
вишак атмосферских вода са површине грађевинског подручја насеља. Ови канали су повезани и са
мелиоративном каналском мрежом која се налази непосредно уз насеље.Затечена каналска мрежа у
насељу представљаоснов за прихватање и одвођење свих сувишних вода са површине грађевинског
подручја насеља. Део ретензије у западном делу грађевинског подручја насељасе задржаваза прихватање
сувишних атмосферских вода, из којих ће се вода поступно празнити у систем канала, након проласка
киша екстремно јаког интензитета.Укупна површина коју заузимајуканали и ретензијау насељу износи
око 3,47 ha.“
• У тачки 5.5. „ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ, ВОДОПРИВРЕДНЕ,
КОМУНАЛНЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подтачки 5.5.2. ВОДОПРИВРЕДНА
ИНФРАСТРУКТУРА, у поднаслову „Одвођење атмосферских вода“, врше се следеће измене:
- после трећег пасуса додаје се пасус 4. који гласи: „Дуж обала канала мора се обезбедити стално проходна и
стабилна радно-инспекцијска стаза ширине минимум 5,0 m у грађевинском подручју насеља за пролаз и рад
механизације која одржава канал. У овом појасу се не смеју градити надземни објекти (зграде, шахтови,
вентили, садити дрвеће, постављати ограда и сл.)“
- Досадашњи четврти пасус постаје пети, а пети пасус постаје шести.
• У тачки 5.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ, ВОДОПРИВРЕДНЕ,
КОМУНАЛНЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у подтачки 5.5.6. ХОРТИКУЛТУРНО
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У НАСЕЉУ,у поднаслову „Зелене површине специјалне намене“,врше се следеће
измене:
- после првог пасуса додаје сепасус 2. који гласи: „Избегавати примену инвазивних врста током подизања
заштитног зеленила. Учешће аутохтоних врста треба да буде минимално 20%, а оптимално 50%.“
- Досадашњи други пасус постаје трећи, а табела и четврти пасус се мењају и гласе:

„Биланс зелених површина:
Ред.број
Биланс зелених површина
1.
Јавно зеленило
паркови и скверови
улично зеленило
2.
Зелене површине ограниченог коришћења
спортско-рекреативне површине
зелене површине школе и предшколске установе

Површина (у hа)
29,55
1,56
27,99
96,31
5,09
0,38
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∑
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зелене површине радних зона
зелене површине породичног становања
Зелене површине специјалне намене
заштитно зеленило
зелене површине гробља
Свега зелених површина
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13,56
77,28
22,66
20,23
2,43
148,52

Све категорије зелених површина чине укупно 148,52hа. Ниво озелењености насеља је 32,10 %. Степен
задовољености (однос јавних зелених површина према броју становника) чини 54,72m2/становнику,што у
односу на препоруке од 25 m2/становнику за нашу земљу испуњава све потребне захтеве.“
• У тачки 5.6. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ, у поднаслову „План регулације“,после другог
пасуса додајe се нови текст који гласи:
„У делу блока број 18 планом регулације су дефинисане парцеле површина јавне намене и то:
- ретензија (парцела А) се образује од дела парцеле 1836/1;
- заштитно зеленило (парцеле Б и В) се образује од дела парцеле 1836/1.
Регулационе линије парцела површина јавне намене су дефинисане постојећим међним тачкама и
новоодређеним међним тачкама које су одређене аналитичким елементима.“
• У тачки 5.7. „УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ“,
уподнаслову„Електроенергетска инфраструктура“, текст се мења и гласи:
„Електроенергетска мрежа у насељу ће бити надземна, грађена на бетонским и гвоздено-решеткастим
стубовима, а по потреби се може градити и подземно, у складу са условима надлежног оператора
дистрибутивног система електричне енергије.
Услови за изградњу надземне и подземне електроенергетске мреже:
- електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“,број 65/88
и „Службени лист СРЈ“,број 18/92);
- стубове надземног вода градити као слободностојеће;
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница;
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m;
- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих каблова, најмање
растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;
- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око
90;
- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих каблова, сем
при укрштању, при чему мин. вертикално растојање мора бити 0,5 m;
- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m;
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације;
- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће од
0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.
Услови за изградњу јавног осветљењa:
- светиљке за осветљење саобраћајница у зони централних садржаја, радним зонама, спортскорекреативним и парковским површинама и зони вишепородичног становања поставити на стубове
расвете и декоративне канделабре поред саобраћајница и пешачких стаза;
- у осталим зонама расветна тела поставити на стубове електроенергетске мреже;
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја и принципима енергетске
ефикасности.
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Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV:
- дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном коридору градити као
монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на осталим површинама типа стубне, монтажно-бетонске,
компактне, зидане или узидане, у складу са важећим законским прописима и техничким условима
надлежног ЕД предузећа;
- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката је мин. 3,0 m;
- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти;
могуће је градити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и могућношћу
прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630
kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода);
- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног облика минималних
димензија 5,5 m х 4,0 m за изградњу једноструке, а 6,5 m х 5,5 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске
трансформаторске станице, са колским приступом са једне дуже и једне краће стране;
- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика минималних димензија 5,0 m
х 3,0 m, за постављање стуба за трансформаторску станицу;
- поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно предвидети слободан простор
за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије
јавног осветљења;
- напајање трансформаторске станице извести двострано, кабловски са места прикључења, по условима
надлежнoг оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката ТС 20/04 kV:
- реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на основу овог Плана и услова
надлежног предузећа, а подразумева замену стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и
заштиту, као и трансформацију напона, поштујући постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4
kV.
Зона заштите електроенергетских водова:
- у заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно закону, техничким и
другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго
растиње;
- оператор преносног, односно дистрибутивног система надлежан за енергетски објекат, дужан је да о
свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које угрожава рад енергетског објекта;
- власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод или поред енергетског
објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског
објекта без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта;
- заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) и износи за напонски ниво од
1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1 m;
- заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала износи за напонски
ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m;
- Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи за напонски ниво од 1 kV до 35 kV,
10 m.
Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак,
подземни или надземни, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ). За
објекат који се прикључује на постојећу нисконапонску мрежу, орман мерног места поставити на
регулациону линију парцеле на којој се објекат налази или на јавну површину поред најближег
постојећег стуба нисконапонске надземне мреже.
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- За кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 70 kW прикључење ће се вршити
нисконапонским подземним водом директно из трансформаторске станице.
- За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 70 kW прикључење ће се вршити из
трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле;
- За кориснике са предвиђеном једновременом снагом мањом од 70 kW, удаљености између 40 m и 150 m
прикључење ће се вршити на нисконапонску мрежу, а за удаљености веће од 150 m из
трансформаторске станице 20/0,4 kV на парцели или у оквиру јавне површине, уличног коридора.“
• У тачки 5.7.УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ, у
поднаслову „Гасоводна инфраструктура“,после постојећегтекста, додаје сетекст који гласи:
„За подручје обухвата Измене Плана важе следећи услови за изградњу гасоводне инфраструктуре:
За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове који су дати Правилником о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног raca гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник PC", број 86/15).
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима
стално или повремено борави већи бројљуди (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

Гасовод од челичних цеви
Гасовод од полиетиленских цеви

MOP<4bar(m)
1
1

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода МОР
≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:
Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање

Паралелно
вођење

Гасоводи међусобно

0,20

0,40

Од гасовода до водовода и канализације

0,20

0,40

Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода

0,30

0,50

0,50

1,00

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова

0,20

0,40

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова

0,20

0,40

Од гасовода до шахтова и канала

0,20

0,30

Од гасовода до високог зеленила

-

1,50

Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода je 80 cm мерено од горње ивице гасовода.
Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода, мерена од горње ивице цеви, код
укрштања са другим објектима je:
Објекат

Минимална дубина укопавања (cm)

до дна одводних канала путева

100

до дна регулисаних корита водених токова

100

до горње коте коловозне конструкције пута

135

до дна нерегулисаних корита водених токова

150

Приликом укрштања гасовода са путевима, каналима, далеководимаи другим инфраструктурним објектима,
гасовод се no правилу води под правим углом.
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Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до 90°.
Акосе гасовод поставља испод путева бушењем no правилу се поставља у заштитну цев одговарајуће
чврстоће.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају бити удаљени
минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке.
Ради контролисања евентуалног пропуштања raca у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном крају
заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 50 mm.
Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница, на
спољну страну мора бити најмање 3 m.
У случају ако je удаљеност регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница
мања од 3 m одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од 1 m.
Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и заштићен од атмосферских
утицаја.
Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода
су:
Минимално растојање
Називни напон

при укрштању (m)

при паралелном вођењу (m)

1 kV≥U

1

1

1 kV < U ≤ 20 kV

2

2

20 Kv<U≤35kV

5

10

10

15

35 kV < U

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не сме угрозити
стабилност стуба.
Приликом извођења било каквих радова потребно je да се радни појас формира тако да тешка возила не
прелазе преко гасовода на местима где није заштићен.
Забрањено je изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.
У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се поправити о трошку
инвеститора.“
• У тачки 5.8. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА, у подтачки „5.8.1.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, у наслову „Заштита земљишта“, врше се следеће измене:
- прва алинеја се мења и гласи:
„одлагање комуналног отпада вршити у за то одређене контејнере,чије пражњење врши надлежно
комунално предузеће, уз примену мера којима се спречава расипање отпада по околини из посуда за
сакупљање;“
- другипасус се мења и гласи:
„За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може прописати обавезу
израде Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине,
Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
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средину („Службени гласник РС“, број 114/08), као и Уредбом о одређивању активности чије обављање
утиче на животну средину.“
• У тачки 6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА,текст се мења и гласи:
Општа правила грађења, која важе за све целине и зоне у обухвату Плана, су следећа:
- Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475
година, утврђен VII-VIII степен сеизмичког интензитета. У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су
класе повредивости, односно очекиване деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица за VII
степен манифестује се силан земљотрес, а за VIII степен штетан земљотрес.При пројектовању и утврђивању
врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката уважити могуће ефекте за наведене степене
сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98), како би се максимално
предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.Ови сеизмички услови не представљају
део техничке документације-нису основ за прорачун у фази главног пројекта за објекте ван категорије и
објекте I категорије. Грађевинско-техничке и урбанистичке мере заштите подразумевају строгопоштовање и
примену важећих законских и подзаконских прописаза изградњу објеката на сеизмичком подручју.
- Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће природне и друге
појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету већег обима на простору за
који се План ради, као и прописивање мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање
њиховог дејства.Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања,
проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама.
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са
Законом о заштити животне средине иподзаконским актима.
- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште
или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести
надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не униште или оштете
и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.
- За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о
културним добрима обавеза је инвеститора да прибави услове и сагласност надлежног завода за
заштиту споменика културе.
- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали
и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да то пријави
надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и да предузме мере њихове заштите
од уништења, оштећивања или крађе.
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара и Закона о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима.
- Повећање енергетске ефикасности зграда у насељу обезбедити: пројектовањем и позиционирањем
зграда према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају суседних објеката; подизањем
зелених кровова, као компензација окупираном земљишту; изградњом објеката за производњу
енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије који су одговарајући за предметни
простор (сунце, ветар, геотермалне воде, биомасе и др.) и изградњом даљинских или централизованих
система грејања и хлађења.
- Повећање енергетске ефикасности постојећих објеката обезбедити:
✓ приликом реконструкције објеката, чији је циљ постизање енергетске ефикасности, дозвољено је
накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у складу са законом, при
чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде и у складу је са
мерама заштите надлежног органа за објекте који су у режиму заштите;
✓ ако се зид који се санира налази на регулационој линији, односно граници са суседном парцелом,
дозвољава се реконструкција за потребе постизања енергетске ефикасности објекта уз сагласност
власника суседне јавне/приватне парцеле;
✓ дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке могућности и ако
се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде), елиминисање „хладних
мостова“ и смањење енергетских губитака постављањем топлотне изолације на зидове, кровове и
подове, замена столарије новом која има добре термоизолационе карактеристике, а све у циљу
спречавања неповратних губитака дела топлотне енергије;
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✓

-

-

-

-

-

-

-

-

примењивати мере за постизање енергетске ефикасности прописане за планиране објекте у максималној
мери у којој услови постојећег објекта дозвољавају;
✓ систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и горионика,
уградња нових енергетских система, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско
грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере).
Јавне површине и објекте јавне намене и за јавно коришћење пројектовати и градити у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“,
број 22/15).
За објекте са делатностима које су под санитарним надзором (објекти дефинисани чл. 8. Закона о санитарном
надзору: здравствена делатност, производња и промет животних намирница и предмета опште употребе,
јавно снабдевање становништва водом за пиће, угоститељска делатност, пружање услуга одржавања
хигијене, неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција, којима се нарушава
интегритет коже, социјална заштита, васпитно-образовна делатност, као и делатности културе, физичке
културе, спорта и рекреације и јавног саобраћаја), важе општи и посебни услови дефинисани условима
Одељења за санитарну инспекцију Нови Сад и Правилником о општим санитарним условима које морају да
испуне објекти који подлежу санитарном надзору („Службени гласник PC“, број 47/06).
При грађењу стамбених објеката придржавати се Правилника о условима и нормативима за
пројектовање стамбених зграда и станова („Службени гласник РС“, бр. 58/12, 74/15 и 82/15). За остале
објекте придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.
Гараже градити у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле
од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05).
Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза.
Ако је постојећа парцела мања од минимално дозвољене, може се задржати постојећа парцелација, уз
услов да су задовољени остали услови за изградњу дати овим Планом, за конкретну зону, односно
намену.
Такође, ако је постојећа парцела већа од максимално дозвољене, може се задржати постојећа
парцелација, уз услов, да се индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле рачунају у
односу на површину парцеле максимално дозвољене овим Планом за одређену намену, односно врсту
објеката.
Уз примену правила грађења дефинисаних овим Планом за одређену зону и целину реконструкција и
доградња постојећих објеката је дозвољена, под условом да се тиме не нарушавају урбанистички индекси и
други параметри дефинисани Планом.
Изузетно, реконструкција и доградња може се дозволити и ако нису испуњени услови прописани овим
Планом, ако се тиме обезбеђују основни минимални санитарно-хигијенски услови за живот (нпр.
купатило и санитарни чвор).
Адаптација постојећих објеката дозвољенаје у оквиру услова датих овим Планом.
За све што није дефинисано Планом могу се применити правила дефинисана Правилником о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број 22/15).
На свакој грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални
отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за
прикупљање истог. Бетонирани простор за контејнере на парцели лоцирати тако да се омогући лак
приступ комуналне службе, а у складу са условима заштите животне средине.
5. ИЗМЕНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У графичком делу Плана генералне регулације насеља Ђурђевомењају се следећи графички прикази:
 „Графички приказ број 5- План намене површина и објеката са условима заштите“
(Р – 1: 5000);
 „Графички приказ број 6 - План саобраћајне инфраструктуре са нивелацијом и регулацијом“ (Р–1:5000);
 „Графички приказ број 7 -План водопривредне инфраструктуре“(Р–1:5000);
 „Графички приказ број 8 -План електроенергетске, ЕК и гасне инфраструктуре“(Р –1:5000)“.
После графичког приказа број 6. додаје се нови графички приказ:
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 „Графички приказ 6.1 -План регулације–детаљ 1 (нова регулација у делу блока број 18)(Р – 1: 1000)“.
6. ПРИМЕНА ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Доношењем Измене Плана генералне регулације за насељеЂурђево, План генералне регулације насеља
Ђурђево(„Службени лист општине Жабаљ“, број 13/03)остаје на снази и примењује се у свему, осим у
деловима за које се доноси Измена Плана.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10) и члана 39. тачка 6. Статута општине Жабаљ ("Службени лист
општине Жабаљ", број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ, по прибављеном мишљењу Комисије за
планове број 06-64/2017-I на 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“,
број 6/11, у даљем тексту: Измене и допуне Плана).
Члан 2.
Измена и допуна Плана односи се на текстуални део Просторног плана општине Жабаљ, односно на измену
правила уређења и грађења у делу електронске комуникационе инфраструктуре у грађевинским подручјима
насеља општине Жабаљ.
Овом одлуком утврђује се граница обухвата Измена и допуна Плана.
Границом Измена и допуна Плана обухваћена су грађевинска подручја насеља општине Жабаљ.
Катастарске општине: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци.
Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дати су:
 развојним документом: Стратегијом развоја електронских комуникација у Републици Србији од
2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10),
 планским документом вишег реда: Регионалним просторним планом Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11).
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана су: равномерност развоја и
доступност савремене мреже електронских комуникација за потребе дистрибуције радио и телевизијских
програма и пружање других телекомуникационих услуга.
Принципи изградње потребно је да се реализују уз поштовање: важећих законских и подзаконских аката,
којом се обезбеђује заштита од негативних утицаја на животну средину, природу, природне и културне
вредности.
Члан 5.
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Визија плана је развој савремене електронске комуникационе мреже кабловског дистрибутивног система
КДС у свим насељима, са квалитетним пријемом и дистрибуцијом радио и телевизијских програма, као и
пружање других телекомуникационих услуга, који може бити засебан или у оквиру широкопојасне
телекомуникационе мреже.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: стварање планског основа за
изградњу надземне модерне приступне кабловске мреже за обезбеђење широкопојасних сервиса, развој
јавних, комерцијалних и локалних радио и телевизијских програма, уз константно праћење и укључивање
нових технологија у складу са светским трендовима; као и изградња микроталасних система за дистрибуцију
радио и телевизијских програма у сеоским и мањим градским срединама изолованим острвима КДС.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја обухвата
утврђивањеправила уређења, грађења и постављање електронских комуникационих каблова на постојеће
стубове електроенергетске мреже у уличним коридорима у грађевинским подручјима насеља.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измене и допуне Плана је 60 (шездесет) радних дана, од достављања
Обрађивачу Измена и допуна Плана Извештаја о изршеном раном јавном увиду и прибављања услова од
надлежних органа и организација.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбеђује DOO ТЕАМ NET KDS, из Чуруга, Трг слободе бр. 1.
Оквирна финансијска средства потребна за израду Измена и допуна Плана износе 492.000,00 динара.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Члан 10.
После доношења ове одлуке, носилац израде Измена и допуна Плана организоваће упознавање јавности са
општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна Плана, могућим решењима за развој просторне целине,
као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и траје 15
дана од дана објављивања.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана подлежу стручној контроли
и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна Плана на
јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и
допуне Плана, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење да се не израђује се стратешка процена утицаја израдe измена и допуна
Просторног плана општине Жабаљ на животну средину, које је донела Служба за урбанизам, имовинске
послове, заштиту животне средине, стамбено комуналне послове и саобраћај, Општинскe управе општине
Жабаљ, број 501-35/2017-III-01, од дана 02.06.2017. године.
Члан 13.
Измене и допуне Плана биће сачињене у: 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у
дигиталном облику, од чега ће по 1(један) примерак потписаногплана у аналогном облику и по 1
(један)примерак плана у дигиталном облику, чувати у својој архиви Инвеститор и Обрађивач, а преостали
примерци ће се чувати у надлежним службама Општине.
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Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-92/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010) и члана 9. Одлуке о организацији општинске управе ("Службени
лист општине Жабаљ" 3/2010, 3/2011, 9/2015 и 46/2016), Општинска управа Жабаљ, Служба за урбанизам,
имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено комуналне послове и саобраћај доноси
РЕШЕЊЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ИЗРАДE ИЗМЕНA И
ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1.
Не израђује се стратешка процена утицаја израдe измена и допуна Просторног плана општине Жабаљ на
животну средину.
2.
I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА
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План који је предмет измене је Просторни план општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број
6/11).
Израда измена и допуна Плана односе се на текстуални део Просторног плана општине Жабаљ, односно на
измену правила уређења и грађења у делу електронске комуникационе инфраструктуре у грађевинским
подручјима насеља општине Жабаљ.
3.
II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ
ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Доношењем овог плана прецизираће се правила уређења и правила грађења у делу електронске
комуникационе инфраструктуре у грађевинским подручјима насеља општине Жабаљ. Принципи изградње
потребно је да се реализују уз поштовање важећих законских и подзаконских аката, којим се обезбеђује
заштита од негативних утицаја на животну средину, природу, природне и културне вредности.
Имајући то у виду , сматрамо да измене и допуне овог плана немају утицаја на животну средину.
4.
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 501-35/2017-III-01
Дана: 02.06.2017.године.
Шеф Службе
дипл.правник, Светлана Петаков с.р.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10) и члана 39. тачка 6. Статута општине Жабаљ ("Службени лист
општине Жабаљ", број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ, по прибављеном мишљењу Комисије за
планове број 06-64/2017-I на 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЂУРЂЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ђурђево („Службени лист
општине Жабаљ“, број 13/03, у даљем тексту: Измене и допуне Плана).
Члан 2.
Измене и допуне Плана односе се на текстуални део Плана генералне регулације насеља Ђурђево, односно
на измену правила уређења и грађења у делу електронске комуникационе инфраструктуре у грађевинском
подручју насеља Ђурђево.
Овом одлуком утврђује се граница обухвата Измена и допуна Плана.
Граница обухвата Измена и допуна Плана је идентична граници грађевинског подручја насеља Ђурђево.
Предметна локација Измена и допуна Плана се налази у катастарској општини Ђурђево.
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Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана износи око 468,60 hа.
Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дати су:
 развојним документом: Стратегијом развоја електронских комуникација у Републици Србији од
2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 68/10),
 планским документом вишег реда: Просторним планом општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“, број 6/11).
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана су: равномерност развоја и
доступност савремене мреже електронских комуникација за потребе дистрибуције радио и телевизијских
програма и пружање других телекомуникационих услуга.
Принципи изградње потребно је да се реализују уз поштовање: важећих закона, прописа и правилника, којом
се обезбеђује заштита од негативних утицаја на животну средину, природу, природне и културне вредности.
Члан 5.
Визију представља развој савремене електронске комуникационе мреже кабловског дистрибутивног система
КДС у свим насељима, са квалитетним пријемом и дистрибуцијом радио и телевизијских програма, као и
пружање других телекомуникационих услуга, који може бити засебан или у оквиру широкопојасне
телекомуникационе мреже.
Циљ планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: стварање планског основа за
изградњу надземне модерне приступне кабловске мреже, за обезбеђење широкопојасних сервиса, развој
јавних, комерцијалних и локалних радио и телевизијских програма, уз константно праћење и укључивање
нових технологија у складу са светским трендовима као и изградња микроталасних система за дистрибуцију
радио и телевизијских програма у сеоским и мањим градским срединама изолованим острвима КДС.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја обухвата утврђивање
правила уређења, грађења и постављање електронских комуникационих каблова на постојеће стубове
електроенергетске мреже у уличним коридорима у грађевинском подручју насеља.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 60 (шездесет) радних дана, од достављања Обрађивачу Измена и
допуна Плана, Извештаја о изршеном раном јавном увиду и прибављања услова од надлежних органа и
организација.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује DOO ТЕАМ NET KDS, из Чуруга,Трг слободе бр. 1. Оквирна
финансијска средства потребна за израду Измена и допуна Плана износе 300.000,00 динара.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде Измена и допуна Плана организоваће упознавање јавности са
општим циљевима и сврхом израде Измена и допуна Плана, могућим решењима за развој просторне целине,
као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и траје 15
дана од дана објављивања.
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Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана подлежу стручној контроли
и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и траје 30 дана од дана
оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна Плана на јавни увид, о
начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допунеПлана,
као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење да се не израђује се стратешка процена утицаја израде Измена и допуна
Плана генералне регулације насеља Ђурђево на животну средину, које је донела Служба за урбанизам,
имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено комуналне послове и саобраћај, Општинскe управе
општине Жабаљ, број 501-36/2017-III-01, од дана 02.06.2017. године.
Члан 13.
Измене и допуне Плана биће сачињене у: 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у
дигиталном облику, од чега ће по 1(један) примерак потписаног плана у аналогном облику и по 1 (један)
примерак плана у дигиталном облику, чувати у својој архиви Инвеститор и Обрађивач, а преостали
примерци ће се чувати у надлежним службама Општине.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-90/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010) и члана 9. Одлуке о организацији општинске управе ("Службени
лист општине Жабаљ" 3/2010, 3/2011, 9/2015 и 46/2016), Општинска управа Жабаљ, Служба за урбанизам,
имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено комуналне послове и саобраћај доноси
РЕШЕЊЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ИЗРАДE ИЗМЕНA И
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЂУРЂЕВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1.
Не израђује се стратешка процена утицаја Израде измена и допуна Плана генералне регулације насеља
Ђурђево на животну средину.
2.
I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА
План који је предмет измене је План генералне регулације насеља Ђурђево („Службени лист општине
Жабаљ“ број 13/03).
Израда измена и допуна Плана односе се на на текстуални део Плана генералне регулације насеља Ђурђево,
односно на измену правила уређења и грађења у делу електронске комуникационе инфраструктуре у
грађевинском подручју насеља Ђурђево.
3.
II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ
ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Доношењем овог плана прецизираће се правила уређења и правила грађења у делу електронске
комуникационе инфраструктуре у грађевинском подручју насеља Ђурђево.
Принципи изградње потребно је да се реализују уз поштовање важећих законских и подзаконских аката,
којим се обезбеђује заштита од негативних утицаја на животну средину, природу, природне и културне
вредности.
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Имајући то у виду , сматрамо да измене и допуне овог плана немају утицаја на животну средину.
4.
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВE
Број: 501-36/2017-III-01
Дана: 02.06.2017.године.
Шеф Службе
дипл.правник, Светлана Петаков с.р.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10) и члана 39. тачка 6. Статута општине Жабаљ ("Службени лист
општине Жабаљ", број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ, по прибављеном мишљењу Комисије за
планове број 06-64/2017-I на 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПАРЦЕЛУ БРОЈ 8902 К.О. ЖАБАЉ-БЛОК БРОЈ 14 У НАСЕЉУ ЖАБАЉ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за парцелу број 8902 к..о. Жабаљ-блок број 14 у насељу
Жабаљ (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна граница
обухвата Плана дефинисаће се Нацртом Плана.
Оквирни обухват Плана чини катастарска парцела број 8902 к.о. Жабаљ.
Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског подручја је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Основе за израду Плана представљају планови вишег реда, Просторни план општине Жабаљ ("Службени
лист Општине Жабаљ" број 6/2011) и Генерални план насеља Жабаљ ("Службени лист Општине Жабаљ" број
13/2003) којима је дата концепција уређења и организације простора према планираним наменама и
функцијама.
Према Генералном плану насеља Жабаљ парцела се налази у блоку број 14 који се намењује за индивидуално
становање, хидромелиоративни канал,заштитно зеленило, регионалну обилазницу и улице.
За израду плана потребан је катастарско-топографски план.
Члан 4.
Планом детаљне регулације неопходно је обезбедити простор за изградњу пословног објекта аутоперионица.
Члан 5.
Израдом ПДР-а ће се постићи уређење простора према захтевима будуће намене.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана биће:
-планирање уз заштиту и унапређење коришћења земљишта у циљу одрживог развоја,
-минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја,
-заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи.
Члан 6.
Ефективни рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће инвеститор "Аутоцентар злоколица" ДОО Жабаљ, из Жабља, улица
Лазе Костића број 1/б.
Члан 8.
После доношења ове одлуке, носилац израде Плана, орган надлежан за послове урбанизма општине Жабаљ,
ће организовати упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за
развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и траје
15 дана од дана објављивања.
Члан 9.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на
јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни
увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 10.
Саставни део ове одлуке је Решење Општинскe управе општине Жабаљ, Службe за урбанизам, имовинске
послове, зашиту животне средине, стамбено-комуналне послове и саобраћа, број 501-45/2017-III-01, од дана
02.06.2017. године, да се не израђује стратешка процена утицаја за израду Плана детаљне регулације за
парцелу број 8902 к.о. Жабаљ- блок број 14 у насељу Жабаљ на животну средину.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-91/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010) и члана 9. Одлуке о организацији општинске управе ("Службени
лист општине Жабаљ" 3/2010, 3/2011, 9/2015 и 46/2016), Општинска управа Жабаљ, Служба за урбанизам,
имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено комуналне послове и саобраћај доноси
РЕШЕЊЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 14 У НАСЕЉУ ЖАБАЉ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1.
Не израђује се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за део блока број 14 у насељу Жабаљ на
животну средину.
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2.
I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА И ПРОГРАМА
Генерални план насеља Жабаљ ("Службени лист Општине Жабаљ" број 13/2003) за блок број 14, прописује
израду детаљног плана за изградњу и уређење овог блока.
Парцела која је обухваћена Планом налази се у граници грађевинског реона насеља Жабаљ, зона становања.
3.
II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ
ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Доношењем овог плана прецизираће се услови за изградњу аутоперионице, а све у складу са Генералним
планом насеља Жабаљ. Имајући у виду , намену блока 14-индивидуално становање, хидромелиоративни
канал,заштитно зеленило, регионалну обилазницу и улице сматрамо да израда овог плана нема утицаја на
животну средину.
Планирани садржаји неће у великој мери угрожавати ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски
свет, насеље, нити било које друге вредности.
У близини комплекса нема заштићених природних добра, нити културно историјске баштине.
4.
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 501-45/2017-III-01
Дана:02.06.2017.године.
Шеф Службе
дипл.правник, Светлана Петаков с.р.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10) и члана 39. тачка 6. Статута општине Жабаљ ("Службени лист
општине Жабаљ", број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ, по прибављеном мишљењу Комисије за
планове број 06-64/2017-I на 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПОСТАВЉАЊЕ НАДЗЕМНЕ
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ГОСПОЂИНЦИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу и постављање надземне електронске
комуникационе мреже у насељу Госпођинци (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се
дефинисати Нацртом плана.
Оквирна граница обухвата Плана је дефинисана постојећом границом грађевинског подручја насеља
Госпођинци.
Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Госпођинци.
Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 341,74hа.

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 19

страна 83

Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду плана садржани су и плану вишег реда Просторном плану општине
Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 6/2011).
За израду Плана потребни су катастарски планови у размери 1:1000.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана су равномерност развоја и
доступност савремене мреже електронских комуникација за потребе дистрибуције радио и телевизијских
програма и пружање других телекомуникационих услуга.
Принципи изградње потребно је да се реализују уз поштовање важећих законских и подзаконских аката,
којом се обезбеђује заштита од негативних утицаја на животну средину, природу, природне и културне
вредности.
Члан 5.
Визија плана је развој савремене електронске комуникационе мреже кабловског дистрибутивног система
КДС у свим насељима, са квалитетним пријемом и дистрибуцијом радио и телевизијских програма, као и
пружање других телекомуникационих услуга, који може бити засебан или у оквиру широкопојасне
телекомуникационе мреже.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: изградња модерне приступне
кабловске мреже за обезбеђење широкопојасних сервиса, развој јавних, комерцијалних и локалних радио и
телевизијских програма, уз константно праћење и укључивање нових технологија у складу са светским
трендовима; као и изградња микроталасних система за дистрибуцију радио и телевизијских програма у
сеоским и мањим градским срединама изолованим острвима КДС.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја обухвата утврђивање
правила уређења, грађења и постављање електронских комуникационих каблова на постојеће стубове
електроенергетске мреже у уличним коридорима у грађевинском подручју насеља.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 90 (деведесет) радних дана, од достављања Обрађивачу плана
Извештаја о изршеном раном јавном увиду и прибављања услова од надлежних органа и организација.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује DOO ТЕАМ NET KDS, изЧуруга,Трг слободе бр. 1. Оквирна
финансијска средства потребна за израду Измена и допуна Плана износе 450.000,00 динара.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана организоваће упознавање јавности са општим циљевима
и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у
поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и траје
15 дана од дана објављивања.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се на
јавни увид.
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Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, о
начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење Решење да се не израђује се стратешка процена утицаја Плана детаљне
регулације за изградњу и постављање надземне електронске комуникационе мреже у насељу Госпођинци на
животну средину, које је донела Служба за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине,
стамбено комуналне послове и саобраћај, Општинскe управе општине Жабаљ, број 501-37/2017-III-01, од
дана 02.06.2017 године.
Члан 13.
План ће бити сачињен у: 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику, од чега
ће по 1(један) примерак потписаног плана у аналогном облику и по 1 (један) примерак плана у дигиталном
облику, чувати у својој архиви Инвеститор и Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у надлежним
службама Општине.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 135-93/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010) и члана 9. Одлуке о организацији општинске управе ("Службени
лист општине Жабаљ" 3/2010, 3/2011, 9/2015 и 46/2016), Општинска управа Жабаљ, Служба за урбанизам,
имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено комуналне послове и саобраћај доноси
РЕШЕЊЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПОСТАВЉАЊЕ НАДЗЕМНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ГОСПОЂИНЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1.
Не израђује се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за изградњу и постављање надземне
електронске комуникационе мреже у насељу Госпођинци на животну средину.
2.
I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА И ПРОГРАМА
Услови и смернице од значаја за израду плана садржани су у плану вишег реда, Просторном плану општине
Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 6/11). Парцеле које су обухваћене Планом су дефинисане
постојећом границом грађевинског подручја насеља Госпођинци.
3.
II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ
ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Доношењем овог плана прецизираће се услови за изградњу и постављање надземне електронске
комуникационе мреже у насељу Госпођинци.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана су равномерност развоја и
доступност савремене мреже електронских комуникација за потребе дистрибуције радио и телевизијских
програма и пружање других телекомуникационих услуга.
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Принципи изградње потребно је да се реализују уз поштовање важећих законских и подзаконских аката,
којом се обезбеђује заштита од негативних утицаја на животну средину, природу, природне и културне
вредности.
Имајући то у виду , сматрамо да израда овог плана нема утицаја на животну средину.
4.
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 501-37/2017-III-01
Дана:02.06.2017.године.
Шеф Службе
дипл.правник, Светлана Петаков с.р.
На основу члана 39. тачка 1. а у вези са чланом 146. Статута општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине, на 16. седници, дана 27.07.2017. године доноси
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Члан 1.
Прихвата се предлог за промену Статута општине Жабаљ који је Скупштини општине поднело
Општинско веће под бр. 011-12/2017-II, дана 24.07.2017. године.
Члан 2.
Промена Статута односи се на усаглашавање члана 38. са одредбама члана 36. став 3. Закона о
локалној самоуправи.
Члан 3.
Радни текст акта о промени Статута у складу са предлогом Општинског већа и овом одлуком
припремиће комисија у саставу:
1. Марија Тодоровић,
2. Светлана Петаков,
3. Љиљана Чонкић.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-17/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
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На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), а у вези са чланом 15. став 1. Закона о библиотечко-информационој делатности
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 52/2011) и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине на 16.. седници, дана
27.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Статут Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ који
је донео Управни одбор на седници одржаној дана 17.07.2017. године, под бројем
83/2017.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-38/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
На основу члана 39. тачка 12. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 27.07.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Програм рада Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' Жабаљ за
2018. годину, који је усвојио Управни одбор Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' Жабаљ, на
седници одржаној 17.07.2017. године.

2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-39/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

27.07.2017.
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На основу члана 59. став 7. у вези са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) Скупштина Општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 27.07.2017.
године доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на 3. измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ за 2017.
годину која је усвојена на седници Надзорног одбора од 24.07.2017. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-53/2017-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број
11920/12 и 44/2014) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници, одржаној
27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ
1. Радомир Злоколица, дипломирани правник, именује се за директора Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Жабаљ (у даљем тексту: Јавно предузеће), на мандатни период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије, „Службеном
листу општине Жабаљ“ и на интернет страници Општине Жабаљ www.zabalj.rs.
5. Ово решење доставити Радомиру Злоколици и Марку Субашићу.
Образложење
Скупштина општине Жабаљ је на својој 13. седници одржаној 13.04.2017. године донела Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 11/2017). Оглас је достављен „Службеном гласнику Републике
Србије“ на објављивање, дана 19.04.2017. године, а у овом гласилу је објављен у броју 41/17 од 28.04.2017.
године. Оглас је 19.04.2017. године дат на објављивање и дневном листу „Дневник“ Нови Сад, а у овом
дневном гласилу је објављен дана 22.04.2016. године. Дана 03.05.2017. године Оглас је, уз напомену о
датуму објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, објављен и на официјелној интернет
страници општине Жабаљ www.zabalj.rs.
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До последњег дана рока за подношење пријава, односно закључно са 29.05.2017. године на
писарницу Општинске управе Жабаљ пристиглe су две пријаве и то од Марка Субашића и Радомира
Злоколице.
Комисија за именовања директора јавних предузећа (у даљем тексту: Комисија) је дана 14.06.2017.
године одржала своју 1. седницу на којој је размотрила горе наведене пријаве. Благовремена пријава Марка
Субашића је одбачена закључком број 06-68/2017-I са образложењем да именовани није приложио доказ о
стручној спреми којим доказује да је испунио услов у погледу стеченог високог образовања на основним
студијама у трајању од најмање четири године односно на основним академским стуидјама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама.
Пријава Радомира Злоколице је била благовремена, уредна и потпуна.
На истој седници Комисија је утврдила Листу питања за проверу стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата као и термин одржавања провере.
Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата Радомира Злоколице извршена је
на 2. седници Комисије одржаној 23.06.2017. године, након чега је извршено оцењивање од стране чланова
Комисије, бодовањем од један до три од стране сваког члана Комисије појединачно за сваки дати одговор.
Кандидат Радомир Злоколица освојио је максималних 45 бодова. На основу резултата провере кандидата,
утврђена је Ранг листа кандидата који испуњавају мерила за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ а на којој се налази Радомир Злоколица.
Записник са Ранг листом кандидата који испуњавају мерила за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ прослеђен је Скупштини општине Жабаљ на даљу надлежност.
Скупштина општине је утврдила да је у току поступка именовања директора Јавног предузећа
правилно примењен Закон, Статут општине Жабаљ и Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ, као и да кандидат Радомир Злоколица
испуњава Огласом тражене услове, те је решила као у диспозитиву.
Поука о
средству:

правном Против овог решења се може се поднети тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 60 дана од дана достављања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-1-25/17-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број
11920/12 и 44/2014) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист
општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници, одржаној
27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ
1. Милан Дамјановић, дипломирани правник, именује се за директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ (у даљем тексту: Јавно предузеће), на мандатни период од
четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије, „Службеном
листу општине Жабаљ“ и на интернет страници Општине Жабаљ www.zabalj.rs.
5. Ово решење доставити Милану Дамјановићу.
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Образложење
Скупштина општине Жабаљ је на својој 13. седници одржаној 13.04.2017. године донела Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине
Жабаљ“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 11/2017). Оглас је достављен „Службеном гласнику
Републике Србије“ на објављивање, дана 19.04.2017. године, а у овом гласилу је објављен у броју 41/17 од
28.04.2017. године. Оглас је 19.04.2017. године дат на објављивање и у дневном листу „Дневник“ Нови Сад,
а у овом дневном гласилу је објављен дана 22.04.2016. године. Дана 03.05.2017. године Оглас је, уз напомену
о датуму објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, објављен и на официјелној интернет
страници општине Жабаљ www.zabalj.rs.
До последњег дана рока за подношење пријава, односно закључно са 29.05.2017. године на
писарницу Општинске управе Жабаљ пристигла је једна пријава поднета од стране Милана Дамјановића.
Пријава Милана Дамјановића је била благовремена, уредна и потпуна.
На истој седници Комисија је утврдила Листу питања за проверу стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата као и термин одржавања провере.
Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата Милана Дамјановића извршена је на
2. седници Комисије одржаној 23.06.2017. године, након чега је извршено оцењивање од стране чланова
Комисије, бодовањем од један до три. Кандидат Милан Дамјановић освојио је максималних 45 бодова. На
основу резултата провере кандидата, утврђена је Ранг листа кандидата који испуњавају мерила за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ а на којој се налази Милан
Дамјановић.
Записник са Ранг листом кандидата који испуњавају мерила за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ прослеђен је Скупштини општине Жабаљ на даљу
надлежност.
Скупштина општине је утврдила да је у току поступка именовања директора Јавног предузећа
правилно примењен Закон, Статут општине Жабаљ и Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ, као и да кандидат Милан
Дамјановић испуњава Огласом тражене услове, те је решила као у диспозитиву.
Поука о
средству:

правном Против овог решења се може се поднети тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 60 дана од дана достављања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-1-26/17-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ И ТИТЕЛ „СОЛИДАРНОСТ“ – ЖАБАЉ
1.
За вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ
– у даљем тексту: Центар, именује се Наташа Лукић мастер психолог из Новог Сада, ЈМБГ _____________,
на период до именовања директора Центра, а најдуже годину дана од дана достављања позитивног
мишљења на ово решење Скупштини општине Жабаљ од стране Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова.
2.
Ово решење доставити Скупштини општине Тител на надлежност.
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3.
По прибављању позитивног мишљења Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова исто доставити Скупштини општине Тител и Центру.
4.
Даном доношења овог решења престаје да важи Решење Скупштине општине Жабаљ о именовању вршиоца
дужности Центра број 06-42/17-I од 13.04.2017. године.
5.
По прибављању позитивног мишљења из тачке 1. овог диспозитива, решење без образложења и цифара
јединственог матичног броја објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ и „Службеном листу општине
Тител“.
Поука о
средству:

правном Против овог решења се може се поднети тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 60 дана од дана достављања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-1-27/17-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

На основу члана 134. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 107/2005,
72/2009 - други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - други закон, 93/2014, 96/2015 и
106/2015) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине
Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАБАЉ
1.
Никола Дукић, специјалиста ургентне медицине, ЈМБГ _____________
именује се за вршиоца дужнсти
директора Дома здравља Жабаљ на период до избора директора Дома здравља Жабаљ а не дуже од шест
месеци, почев од дана ступања на дужност.
2.
Ово решење, без образложења и цифара јединственог матичног броја а са поуком о правном средству,
објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
Поука о
средству:

правном Против овог решења се може се поднети тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 60 дана од дана достављања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-1-28/17-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 19

страна 92

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.
Дужности члана у Савету за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, разрешава се
Илија Џамбас.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-39/17-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.
За члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, именује се Радослав
Солдат на период до истека трајања мандата Савета.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-29/17-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

Службени лист општине Жабаљ

27.07.2017.

број 19

страна 93

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
1.
Дужности члана Савета за финансије и привреду разрешава се Милан Вуковљак.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-40/17-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
1.
За члана Савета за финансије и привреду именује се Ново Доведан на период до истека мандата Савета.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-30/17-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 19

страна 94

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И
НОРМАТИВНА АКТА
1.
Дужности заменика председника Комисије за статутарна питања и нормативна акта разрешава се
Немања Кенић.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-41/17-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р.

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И
НОРМАТИВНА АКТА
1.
За заменика председника Комисије за статутарна питања и нормативна акта именује се Даница Дрљача на
период до истека мандата Комисије.

2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-31/17-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 19

страна 95

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА
1.
Дужности члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања разрешава се
Жељко Бајић.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-42/17-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА
1.
За члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања именује се Нада Петровић
из Ђурђева, на период до истека мандата Комисије.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-32/17-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Чолић с.р

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 19

страна 96

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07 и 54/11) –
у даљем тексту: Закон и члана 53. став 2. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11и 8/12)
Скупштина општине Жабаљ у 10.30 часова на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
У СТАЛНОМ САСТАВУ
1.
У Решењу о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу („Службени лист општине Жабаљ“
број 23/16) тачка 3. мења се и гласи:
„Комисију чине:
председник: дипломирани правник Урош Радановић – Српска напредна странка,
- заменик председника: дипломирани правник Марија Малиновић – Српска напредна странка
2. члан: Анкица Пињић - Српска напредна странка,
- заменик члана: Зоран Ђурђев - Српска напредна странка,
3. члан: Сандра Ђурић - Српска напредна странка,
- заменик члана: Предраг Тепић - Српска напредна странка,
4. члан: Милан Мијин - Српска напредна странка,
- заменик члана: Новак Костић - Српска напредна странка,
5. члан: Милана Колбас - Српска напредна странка,
- заменик члана: Милован Мирков - Српска напредна странка,
6. члан: Ђокица Добановачки - Лига социјалдемократа Војводине
- заменик члана: Славомир Рамач - Лига социјалдемократа Војводине
7. члан: Александар Блитвин - Лига социјалдемократа Војводине
- заменик члана: Габријела Гаџић - Лига социјалдемократа Војводине
8. члан: Драго Вученовић - Српска радикална странка
- заменик члана: Димитрије Марјанов - Српска радикална странка
9. члан: Ружица Лугоња – Социјалистичка партија Србије
- заменик члана: Михајло Миловац - Социјалистичка партија Србије
10. члан: Нада Петровић - Партија уједињених пензионера Србије
- заменик члана: Јелена Ђорђић - Партија уједињених пензионера Србије
11. члан: Смиљана Вогањац - Јединствена Србија
- заменик члана: Маријана Бузаџин - Јединствена Србија
12. члан: Чедо Живковић - Група грађана Грађанска иницијатива
- заменик члана: Љиљана Лакићевић - Група грађана Грађанска иницијатива.“
2.
Тачка 4. мења се и гласи:
„За секретара Комисије именује се дипломирани правник Миленко Шугин, а за заменика секретара дипломирани
правник Љиљана Узелац.“
3.
Ово решење у целости објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
1.

Образложење
Дана 14.06.2017. године Комисији за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања,
Одборничка група Српске напредне странке доставила је предлог да се за председника Општинске изборне комисије у
сталном саставу уместо Марка Миличевића именује Урош Радановић,
са прилогом у виду уверења о пријави
пребивалишта и потврде о изборном праву за предложеног Радановића.
Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања је за секретара Општинске изборне
комисије уместо Уроша Радановића предложила Миленка Шугиног дипломираног правника из Чуруга.
Узевши у обзир изнето, Скупштина општине је применом члана 12. став 1., члана 13. став 3. и 4. и члана 14.
став 1, 3. и 5. Закона о локалним изборима, решила као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 24 часа од доношења истог.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-33/17-I

Председник Скупштине општине, Радован Чолић .с.р.

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 19

страна 97

На основу члана 53. став 2. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
1.
Дејан Виславски се разрешава дужности члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-43/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

На основу члана 53. став 2. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
1.
За члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у општини Жабаљ именује се Споменка Грујић из Госпођинаца, на период до истека
мандата Комисије.

2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-34/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 19

страна 98

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
1.
Дужности председника Комисије за планове разрешава се doc dr Бојан Матић а дужности заменика
председника дипл. инж арх. Андреа Говедарица.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-49/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

На основу члана 39. тачка 22. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
1.
За председника Комисије за планове именује се дипломирани инжењер грађевине Милорад Војчић а за
заменика председника дипломирани инжењер архитектуре Иван Бракочевић, на период до истека
мандата Комисије за планове.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-50/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ
1.
Дужности председника Надзорног одбора Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ,
разрешава се Светозар Попов – представник оснивача.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-1-44/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' - ЖАБАЉ
1.
За председника Надзорног одбора Општинске народне библиотеке ''Вељко Петровић'' - Жабаљ, на период до
истека мандата Надзорног одбора, именује се Жељана Миклош – представник оснивача.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-35/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

Службени лист општине Жабаљ
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На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ
1.
Дужности председника Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител
„Солидарност“ Жабаљ разрешава се Светлана Пакашки.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-45/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11 и 8/12),
Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ
1.
За председника Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“
Жабаљ, на период до истека мандата Надзорног одбора, именује се Tамара Мандић.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-36/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

27.07.2017.

Службени лист општине Жабаљ

број 19

страна 101

На основу члана 39. тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11
и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ
1.
Дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ, разрешава се Ана
Васиљевић – представник локалне самоуправе.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-46/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

На основу члана 39. тачка 34. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11
и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 27.07.2017.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ
1.
За члана Управног одбора Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ, на период до истека мандата
Управног одбора, именује се Рајка Николић – представник локалне самоуправе.
2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-37/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

Службени лист општине Жабаљ
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На основу члана 134. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 107/2005,
72/2009 - други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - други закон, 93/2014, 96/2015 и
106/2015) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине
Жабаљ'' број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној 16.07.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАБАЉ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА
1.
Утврђује се да др Душану Благојевићу, специјалисти дечије и превентивне стоматологије престаје мандат
директора Дома здравља Жабаљ, пре истека мандата а због подношења оставке на наведену функцију ради
одласка у старосну пензију.
2.
Ово решење, без образложења а са поуком о правном средству, објавити у ''Службеном листу општине
Жабаљ''.
Поука о
средству:

правном Против овог решења се може се поднети тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 60 дана од дана достављања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-1-38/17-I

Председник Скупштине општине
Радован Чолић с.р.

На основу члана 50. став 4. Пословника Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 16/13 – пречишћен текст и 15/14), Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници
одржаној 27.07.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Утврђује се да даном доношења овог решења Милошу Ковачевом из Чуруга, престаје мандат члана
Општинског већа пре времена на које је изабран, због поднете оставке на ову функцију.

2.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1-47/17-I

Председник Скупштине
општине
Радован Чолић с.р.

27.07.2017.
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На основу члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије''
број 129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон) и члана 39. тачка 15. Статута
општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ
на својој 16. седници одржаној 27.07.2017. године донела је

РЕШЕЊЕ
о избору чланa Општинског већа

1.
За члана Општинског већа општине Жабаљ изабран је Борис Страживук из Госпођинаца.
2.
Именовани почиње са обављањем функције члана Општинског већа даном доношења овог решења.
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-1-47/17-I

Председник Скупштине
општине
Радован Чолић с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 49. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015), члана 29.
Закона о пољопривредном земљишту („Службени Гласник РС“, број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 i
112/2015), Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Сл. гласник РС" бр. 27/84)
и члана 59. Пословника Општинског већа ("Службени лист општине Жабаљ" бр.24/2016), Општинско веће
на својој 49.седници одржаној дана 05.06.2017. године, доноси
П Л А Н
ЗАШТИТЕ СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА У 2017. ГОДИНИ
I Опште одредбе
Тачка 1.
Планом заштите од пожара за време жетве (у даљем тексту: План) уређена су питања:
- преглед засејаних површина и обим послова,
- преглед механизација,
- план жетве,
- мере за обављање прегледа учествујућих машина,
- организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање пожара,
- друге мере заштите од пожара.
Општина Жабаљ се простире у четири катастарске општине и то:
к.о. Жабаљ површине 10.333 ha
к.о. Чуруг површине 11.755 ha
к.о. Госпођинци површине 4.790 ha и
к.о. Ђурђево површине 6.928 ha.
Опремљена је са 144 km категоризованих путева и са око 1.500 ha некатегоризованих путева. Окружена је
рекама Тисом, Јегричком и Мртвом Tисом што има утицаја, поред водопривреде и за узимање воде
приликом гашења пожара. Поред професионалне јединице (ПВСЈ Жабаљ) у општини делују и четири
добровољна ватрогасна друштва: ДВД Жабаљ, ДВД Чуруг, ДВД Госпођинци и ДВД Ђурђево.
Ватрогасна јединица Жабаљ опремљена је са три цистерне од 5.000, 7000 и 7.000 литара, а у свом саставу
има осам професионалних ватрогасаца. Седиште јединице је у Жабљу, Чурушка бр. 1/а, а пријава пожара
може се извршити и позивом на број 021/830-815. Добровољно ватрогасно друштво у Жабљу има 21 члана.
ДВД Чуруг опремљено је са цистерном од 5.000 литара, а у раду учествује 52 добровољца. Друштво се
налази у Чуругу у улици Николе Тесле бр. 73 а позив се врши на 021/833-330. ДВД у Ђурђеву има седиште у
улици Краља Петра I 71 у Ђурђеву, бр. телефона 021/838-200 а опремљено је цистерном од 7500 литара и 30
добровољаца. ДВД Госпођинци у улици Бранка Радичевића 53. опремљено је цистерном од 5000 литара, а у
раду друштва учествује 60 добровољаца. Позив се врши на број 021/836-007.
II Преглед засејаних површина, обим послова и преглед механизације
Тачка 2.
Процењује се да је на територији општине засејано око 6200 ha пшеницом и 720 ha јечмом. Оцена је да би у
престојећој жетви могло да учествује 650 пољопривредних машина (комбајна, трактора и преса) и то у
Жабљу 200, Чуруг 150, Ђурђево 200 и Госпођинци 100.
Велики број учествујућих машина због своје
приликом употребе.

старости, представља већи ризик од изазивања пожара

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

пожара
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Тачка 3.
Општински ватрогасни савез је дужан да у сваком добровољном ватрогасном друштву сва четири
насељена места општине Жабаљ организује редовна дежурства. Општински ватрогасни савез ће доставити
Општинском штабу за заштиту стрних усева од пожара распоред дежурстава. Општина Жабаљ ће
финансирати дежурства и друге трошкове ангажовања Општинског ватрогасног савеза у току радова на
заштити стрних усева од пожара.
Осматрање, обиласком пољопривредног земљишта у току жетве вршиће пољочуварска служба.
Осматрање, посматрањем пољопривредног земљишта засејаног стрним усевима вршиће се са доминирајућих
врхова, са којих постоји добар преглед подручија.
За осматрачка места се одређују силоси у сва четири насељена места.
Служба везе врши се међусобним обавештавањем између пољочуварске службе, ПВСЈ Жабаљ и
довровољно ватрогасних друштава у спровођењу мера сталног дежурства и осматрања.
У случају да се уочи пожар, активира се ПВСЈ Жабаљ и месно добровољно ватрогасно друштво.
Битнији бројеви телефона
Ватрогасна јединица Жабаљ
Добровољно ватрогасно друштво Чуруг
Добровољно ватрогасно друштво Госпођинци
Добровољно ватрогасно друштво Ђурђево
Општа ватрогасна бригада Нови Сад
ОУП Жабаљ
Општина Жабаљ, Штаб
Општина Жабаљ, Председник општине
Пољочуварска служба
Руководилац Пољочуварске службе

830-815
062 1576-879
836-007
838-200
193 и 527-888
192 и 831-445
210-2260 и 210-2255
210-2288
2100-431
064 8009700

IV Друге мере заштите од пожара
Tачка 4.
За време трајања скидања стрних усева строго су забрањене следеће активности:
-

паљење ватре на отвореном
спаљивања остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање
биљних остатака.
пушење на месту где се врши откос.

Парцеле са површином од 50 ha под стрним усевима покосити пре скидања на 15m ширине захвата и
извршити орање.
Парцеле поред железничких пруга засејаним стрним усевима покосити у захвату од 60 m и исту површину
заорати до пруге.
На местима где се врши скидање усева ставити видне натписе о забрани пушења.
На свим местима јавног окупљања (дом здравља, пијаца, веће продавнице, пошта, месне заједнице и слично)
истаћи обавештења о забрани паљења, такође о томе обавестити грађане путем медија (интернет странице
општине Жабаљ и радио станице)
Поступање у случају пожара
У случају да дође до пожара исти се објављује гласом:
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„ПОЖАР – ГОРИ ЖИТО“ или „ПОЖАР – ГОРИ КОМБАЈН“
На дату узбуну заустављају се све машине и све радње и приступа се гашењу пожара.
У случају да дође до пожара на пољопривредној машини исти угасити, извршити преглед исправности и
утврдити да ли је машина способна за наставак рада. Неисправна машина не сме обављати радове на
угроженим подручјима од пожара.
Тачка 5.
Овај План објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 217- 6 /17-II
Дана: 05.06.2017.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 73. став 1 тачка 13. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" бр.8/11 и
8/12) Општинско веће на својој 49.седници одржаној дана 05.06.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА У 2017.
ГОДИНИ
1.
Образује се Општински штаб за жетву и заштиту стрних усева од пожара у 2017. години (у даљем тексту
Штаб) у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Борис Плесковић, председник,
Радослав Бркић, заменик председника,
Драгомир Ковачев, члан,
Горан Берић, члан
Мирко Далчековић, члан
Синиша Шавија, члан
Станко Миланов,члан
Горан Стојшин, члан

За секретар Штаба именује се: Давор Шатара
2.
Задатак Штаба је:
1. да реализује План заштите стрних усева од пожара у 2017. години;
2. да се стара о организовању сталног дежурства, осматрачке службе, службе веза и обавештавања;
3. да координира рад ватрогасне јединице и добровољних друштава на подручју општине;
4. да врши надзор над спровођењем мера заштите стрних усева од пожара;
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5. да пресузима и друге активности ради успешног спровођења жетве и вршидбе у 2017. години.
3.
Овлашћује се Штаб да у сарадњи са Општинским ватрогасним савезом општине Жабаљ образује комисије
за преглед пољоприведне механизације и обуку учесника у жетви и да именује њихове чланове за сва четири
насељена места.
Чланови комисија из става 1. ове тачке и лица која обављају стална дежурства и осматрачке послове имају
право на накнаду за рад, чију висину на предлог Штаба утврђује Председник општине, а која ће бити
исплаћена из Буџетског фонда за ванредне ситуације и противпожарну заштиту.

4.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Штаба обављаће секретар Штаба.
5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Жабаљ».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 217- 7 /2017-II
Дана: 05.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Божић,с.р.
САДРЖАЈ
р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назив акта
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одлука о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2017. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе
Одлука о изменама Одлуке о обављању функција у органима општине Жабаљ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине
Жабаљ
Одлука о доношењу измене Плана генералне регулације за насеље Ђурђево
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Жабаљ
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ђурђево
Одлука о изради Плана детаљне регулације за парцелу број 8902 к.о. Жабаљ блок број 14
у насељу Жабаљ
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу и постављање подземне
електронске комуникационе мреже у насељу Госпођинци
Одлука о прихватању предлога за промену Статута општине Жабаљ
Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Општинске народне
библиотете „Вељко Петровић“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на Програм рада Општинске народне библиотеке „Вељко
Петровић“ Жабаљ за 2018. годину
Решење о давању сагласности на трећу измену Програма рада ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за
2017. годину
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ
решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине
Жабаљ“ Жабаљ
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Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине
Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Жабаљ
Решење о именовању члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту
животне средине
Решење о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту
животне средине
Решење о именовању члана Савета за финансије и привреду
Решење о разрешењу члана Савета за финансије и привреду
Решење о именовању заменика председника Комисије за статутарна питања и
нормативна акта
Решење о разрешењу заменика председника Комисије за статутарна питања и
нормативна акта
Решење о именовању члана Комисије за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања
Решење о разрешењу члана Комисије за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања
Решење о изменама Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном
саставу
Решење о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Жабаљ
Решење о разрешењу члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Жабаљ
Решење о именовању председника и заменика председника Комисије за планове
Решење о разрешењу председника и заменика председника Комисије за планове
Решење о именовању председника Надзорног одбора Општинске народне библиотеке
„Вељко Петровић“ Жабаљ
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Општинске народне библиотеке
„Вељко Петровић“ Жабаљ
Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за социјални рад за
општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за социјални рад за
општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ
Решење о именовању члана – представника локалне самоуправе у Управном одбору
Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ
Решење о разрешењу члана – представника локалне самоуправе у Управном одбору
Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ
Решење о утврђивању престанка мандата директора Дома здравља Жабаљ
Решење о утврђивању престанка мандата пре истека мандата члану Општинског већа
Милошу Ковачевом због подношења оставке
Решење о избору Бориса Страживука за члана Општинског већа
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
План заштите стрних усева од пожара у 2017. години
Решење о образовању Општинског Штаба за заштиту стрних усева од пожара у 2017.
години

Издавач: Скупштина општине Жабаљ
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине Марија Тодоровић
Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута.
Телефон: 021/210 22 68
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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