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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:19 Жабаљ, 31.07.2019. године Година 46 Цена овог броја 60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 66. тачка 24.  статута општине Жаба  ( „Службени  лист  општине Жабаљ“ број 

4/2019)  Општинско веће општине Жабаљ, на својој 141. седници одржаној  03.07.2019 године, 

донело је следеће 

РЕШЕЊЕ  

о образовању  

Стручног тима  општине Жабаљ  за реализацију пројекта Подршка реформи система 

предшколског васпитања и образовања  

Еurope Aid/138045/IH/SER/RS 

 

1. 

Образије се Стручни тим  општине Жабаљ  за реализацију пројекта Подршка реформи система 

предшколског васпитања и образовања Еurope Aid/138045/IH/SER/RS у саставу:  

 

1. Светлана Бошков, диреторица Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ 

2. Никола Дукић, директор Дома здравља Жабаљ 

3. Наташа Лукић, директорица Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител 

„Солидарност“ Жабаљ 

4. Лазар Чонкић, члан Општинског већа општине Жабаљ задужен за образовање 

 

2. 

За координатора стручног тима се одређује Светлана Бошков.  

 

3. 

Стручни тим има задатак да реализује обавезе у складу са захтевима пројекта Подршка реформи 

система предшколског васпитања и образовања Еurope Aid/138045/IH/SER/RS Министарства 

финасија, Сектор за уговарање и финасирање програма из средства CHCU, а на ком је партнер 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, са 50 општина као ученика, а чији је циљ 

обезбеђивање континуитета реформских промена у предшколском васпитању и образовању у 

Србији развијањем квалитетног предшколског васпитања и образовања као сатавног циклуса 

целоживотног учења, кроз подршку локланим самоуправама и предшколским установама.  

 

4. 

Стручни тим се образује на период трајања пројекта, односно од дана доношења решења до 

10.03.2021. године.  
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5.  

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-81/2019-II 

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомри Божић с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

На основу члана 60. став 3.  Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) и члана  

61. тачка 25. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број: 4/2019) Председник 

општине Жабаљ, дана  15.07.2019. године доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. 

Образује се Комисија за давање мишљења на Годишњи  програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Жабаљ за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија). 

 

2. 

У Комисију се именују: 

1. Јовица Тодоровић – пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, БПГ: 

801321000874 – председник; 

2. Радослав Новаков - пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, БПГ: 

801321002443 – члан; 

3. Зоран Пињић - пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, БПГ: 

801330009528 – члан; 

4. Стеван Злоколица - пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, БПГ: 

801321001994 – члан; 

5. Драгана Дејановић – дипломирани инжењер пољопривреде - члан; 

6. Весна Павлов – дипломирани економиста - члан. 

 

3. 

Задатак Комисије је да размотри предлог програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Жабаљ за 2019. годину и да своје мишљење на исти. 

 

4. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                     

Број: 02-79 /2019-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

   Чедомир Божић с.р. 
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На основу члана 20 став 4. Закона о угоститељству („Службени гласник РС“, бр. 17/2019) и 

члана 44. тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- 

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. тачка 22 Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“, бр. 4/2019) Председник општине Жабаљ дана 10.07.2019. 

године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                      I 

 

Образује се комисија за категоризацију угоститељских објеката на подручју општине 

Жабаљ (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Марија Чупић, дипл. географ- туризмолог, председник 

2. Ново Доведан, дипл. економиста, члан 

3. Весна Павлов, дипл. економиста, члан 

                                                                       II 

Задатак Комисије је да на захтев физичких и правних лица који су власници смештајних 

објеката и угоститељи проверава и утврђује испуњеност услова прописаних за одређивање 

категорије угоститељског објекта за смештај-кућа, апартман, соба и сеоско туристичко 

домаћинство, о чему сачињава записник о свом раду, који заједно са предлогом  решења за 

одређивање категорије доставља Одељењу за локални економски развој и привреду општинске 

управе Жабаљ.   

                                                                                   III 

Председник општине ће посебним решењем утврдити висину накнаде председнику и 

члановима  Комисије. 

IV 

Чланови комисије се именују на мандатни период од четири године. 

V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 332-2/2019-IV                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 18а. Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената („Службени 

лист општине Жабаљ“ број 15/2018-пречишћен текст и 7/2019) Пресдедник општине Жабаљ, дана 

24.07.2019. године расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

1. 

Раписује се Јавни позив за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика у 

школској 2019/20 години (у даљем тексту: Позив) који свакодневно путују на релацији од места 
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становања до образовне установе, а имају пребивалиште најмање две године пре подношења 

захтева на територији општине Жабаљ. 

 

2. 

Право на регресирање трошкова превоза могу остварити: 

1. ученици средњих школа, које се финансирају из буџета, и који први пут уписују разред,  

2. ученици који су треће и четврто дете из породица са троје и четворо деце,  

3. ученици чији један родитељ сам врши родитељско право јер је други родитељ непознат, 

или је умро, или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а 

родитељ који врши родитељско право не остварује приходе, 

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

и пратилац детета, 

5. дете са сметњама у развоју смештено у образовну установу са домом и пратилац за викенд  

доласке, 

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

установу у Новом Саду и пратилац детета, ако је пратња детету неопходна и 

7. ученици основне школе за образовање одраслих. 

 

3. 

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

(старатеља), ако је корисник малолетан. 

4. 

Ученик уз захтев доставља одговарајуће доказе: 

- фотокопију личне карте или очитану личну карту са чипом као доказ о пребивалишту за 

корисника односно за једног родитеља, ако је корисник малолетан,  

- потврду о пребивалишту за ученика који нема личну карту, 

- потврду средње школе да је редован ученик средње школе која се финансира из буџета 

Републике Србије и да први пут уписује разред, 

- потврду да је дете са посебним потребама уписано у предшколску установу или основну 

школу, 

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

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

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

трећег и четвртог детета (само за ученике који су треће или четврто дете у породици), 

- за лица са неутврђеним родитељским правом извод из матичне књиге рођених за ученика и 

уверење да познати родитељ не остварује приходе, (само за ученике чији  родитељ сам 

врши родитељско право, а други родитељ је непознат), 

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

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

односно пословне способности  и уверење да други родитељ не остварује приходе (само за 

ученике чији родитељ сам врши родитељско право, а други родитељ је умро или 

лишен родитељског права)      

- потврду Центра за социјални рад или установе у Новом Саду да дете долази у Дневни 

центар или у установу ( само за децу којима је, према Мишљењу Комисије за процену 

додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима, потребан 

одлазак и помоћ стручног радника Дневног центра или установе у Новом Саду). 

 

5. 

Ученици који су стекли право на регресирање трошкова превоза у предходној школској години 

(осим ученика чији родитељ сам врши родитељско право), уз захтев прилажу потврду образовне 
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установе да испуњавају услове везане за школовање, односно потврду Дневног центра или 

Установе у Новом Саду да су и даље корисници истог и фотокопију личне карте или очитану 

личну карту са чипом подносиоца захтева односно  једног родитеља, ако је корисник малолетан 

 

6. 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог позива је до 25. у текућем месецу за 

наредни месец. 

7. 

Образац захтева може се преузети непосредно у Шалтер сали Општинске управе Жабаљ, Николе 

Тесле 45, Жабаљ или на званичној интернет страници општине Жабаљ www.zabalj.rs 

 

8. 

Захтев са потребном документацијом се подноси Одељењу за општу управу и друштвене 

делатности, непосредно у Шалтер сали Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле 45, Жабаљ. 

 

9. 

Позив се објављује на званичној интернет страници општине Жабаљ www.zabalj.rs и на огласним 

таблама Општине Жабаљ и Месних канцеларија. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 451-24/2019-IV 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Чедомир Божић с.р. 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

На основу поглавља II "Опис планираних мера", тачка 2.2 "Кредитна подршка" подтачка 2.2.12 

"Административна поцедура", Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Жабаљ за 2019. годину ("Службени лист општине 

Жабаљ",бр.15/2019) који је донет од стране Скупштине општине Жабаљ, а по претходно 

прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-

3930/2019-09 од дана 13. маја 2019. године, Општинска управа Жабаљ дана 24.07.2019. године 

расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАДУ КРЕДИТНОГ 

ЗАХТЕВА ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ - ФИНАНСИРАЊЕ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I. Јавни позив се упућује регистрованим пољопривредним произвођачима са територије 

општине Жабаљ (у даљем тексту: општина), који су заинтересовани за пољопривредне 

http://www.zabalj.rs/
http://www.zabalj.rs/
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краткорочне кредите код пословних банака за финансирање обртних средстава, на период до 12 

месеци, уз учешће општине у субвенционисању накнаде, у висини од 100 %. 

Банка која је испунила услове Јавног позива који је расписала Општинска управа и која ће 

одобравати пољопривредним газдинствима субвенционисане кредите за финансирање 

обртних средстава је: 

Директна Банка ад Крагујевац, Крагујевац, Булевар краљице Марије бр. 54 б 

Укупна средства за субвенционисање накнаде за одобрене краткорочне кредите износе 

3.000,000,00 динара и обезбеђена су у буџету општине за 2019. годину. 

II. Право и услови учешћа на јавном позиву имају: 

- физичка лица - носиоци активног пољопривредног газдинства која су уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар)  са пребивалиштем на територији 

општине Жабаљ.  

Износ кредита исплаћује пословна банка подносиоцу захтева у минималном износу од 100.000,00 

динара и максималном износу до 1.000.000,00 динара, са роком отплате до 12 месеци, без валутне 

клаузуле. 

Банка са којом је општина закључила споразум о пословној сарадњи подносиоцу захтева 

(кориснику кредита) може одобрити само један кредит који може обухватити више намена. 

Право на субвенционисање накнаде се може остварити за реализацију текућих сезонских 

активности у пољопривредној производњи, односно финансирање набавке обртних средства - за 

набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за 

заштиту, сточна храна и друго). 

III. Потребна документација 

• Захтев (пријава) за учешће по јавном позиву (преузима се у згради Општине Жабаљ, 

Општинска управа Жабаљ – Одељење за ЛЕР и привреду, соба број: 208 и 210) , 

• Потврда о активном статусу за 2019. годину, не старија од 3 месеца (Управа за трезор); 

• Лична карта (на увид) , 

У случају потребе, од подносиоца захтева може се тражити додатна документација. 

IV. Начин подношења захтева (пријаве) 

Пријаве за учешће на јавном позиву са потребном документацијом подносе се предајом на 

писарници Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле 45, Жабаљ, у затвореној коверти са назнаком 

"Захтев за субвенционисање накнаде за обраду кредитног захтева за краткорочне кредите - за 

финансирање обртних средстава у пољопривреди за 2019. годину". Захтеви (Пријаве) који нису 

сачињени у складу са овим јавним позивом неће бити разматрани. 

Рок за подношење захтева (пријаве) са потребном документацијом је до утрошка средстава а 

најкасније до 25.12.2019. године. 

Захтеви (Пријаве) које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом , неће 

се разматрати. 

Поднете захтеве (пријаве) Комисија за спровођење поступка мере Субвенције  финансирања 

накнаде за обраду кредитног захтева за краткорочне кредите (у даљем тексту: Комисија) разматра 

по редоследу пристизања. 

Након разматрања приспелих захтева Општинска управа ће подносиоцима захтева који испуне 

услове за одобрење кредита са субвенционисаном накнадом за обраду кредитног захтева издати 

писану Сагласност о испуњености услова за отпочињање поступка тражења субвенционисаних 

кредита код пословне банке из тачке I. овог јавног позива, у складу са одредбама Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији 

општине Жабаљ за 2019. годину, а по редоследу пријема захтева. 

 

Текст јавног позива објавити у Службеном листу општине Жабаљ, на интернет страници 

општине www.zabalj.rs и на огласној табли општине Жабаљ као и огласним таблама месних 

канцеларија: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. 

https://www.vrbas.net/docsmix/2017/2017_prijava_subvencije_poljo.docx
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Додатне информације могу се добити на телефон: 021/210-2256 и 021/210-2255. 

Конкурсна документација се не враћа.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

         

Број: 320-156 / 2019-III 

 

НАЧЕЛНИК  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Стеван Деспотов с.р. 

 

 ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТОВИ 

 

На основу члана 82. Пословника Скупштине општине Жабаљ („Службени лист Општине 

Жабаљ“ број 7/2019) Комисија за статутарна питања и нормативна акта на  својој 31. седници 

одржаној дана 31.07.2019. године утврдила је пречишћени текст Одлуке о социјалној заштити. 

Пречишћени текст Одлуке социјалној заштити садржи:  

 

1. Одлуку о социјалној заштити („Службени лист општине Жабаљ“ број 11/2011) 

2. Одлуку о изменама Одлуке о социјалној заштити („Службени лист Општине Жабаљ“ број  

23/2012), 

3. Одлуку о допуни Одлуке о социјалној заштити („Службени лист општине Жабаљ“ број 

18/2014) 

4. Одлуку  о допуни Одлуке о социјалној заштити („Службени лист општине Жабаљ“ број 

24/2014) 

5. Одлуку о изманама и допунама Одлуке о социјалној заштити („Службени лист општине 

Жабаљ“ број 29/2015) 

6. Одлуку о допунама Одлуке о социјалној заштити („Службени лист општине Жабаљ“ број 

27/2016) 

7. Одлуку о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити („Службени лист општине 

Жабаљ“ број 11/2017) 

8. Одлуку о допунама Одлуке о социјалној заштити („Службени лист општине Жабаљ“ број 

15/2019) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за статутарна питања и нормативна акта 

 

 

Број:560- 39/2019-I 

 

 

Председник 

Комисијe за статутарна питања и нормативна акта  

Марија Малиновић с.р. 
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ОДЛУКУ 

 О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

- пречишћен текст -  

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања социјалне заштите, које у складу са 

Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон), обезбеђује општина Жабаљ (у даљем 

тексту: Општина).  

Члан 2. 

Социјална заштита из члана 1. ове одлуке обезбеђује се пружањем услуга социјалне заштите, 

материјалном подршком и другим облицима материјалне помоћи, као и програмима унапређења 

социјалне заштите, у складу са Законом и овом одлуком. 

 

Члан 3. 

Услуге социјалне заштите из ове одлуке за којима постоји потреба, обезбеђују установе социјалне 

заштите које је основала Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, односно Општина. 

Услуге социјалне заштите из ове одлуке за којима постоји потреба, а не могу их обезбедити у 

потребном обиму установе социјалне заштите које је основала Република Србија, Аутономна 

Покрајина Војводина, односно Општина, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који 

је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са законом. 

Права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи, утврђене Законом и овом 

одлуком,  поверавају се Центру за социјални рад за општине Жабаљ и Тител ''Солидарност'' Жабаљ  

(у даљем тексту: Центар за социјални рад). 

 

Члан 4. 

Средства за финансирање услуга социјалне заштите и права на материјалну подршку и   друге 

облике материјалне помоћи утврђених овом одлуком обезбеђују се у буџету Општине, учешћем 

корисника права и њихових сродника обавезних на издржавање и од домаћих и страних спонзора 

и донатора, као и из других извора. 

Члан 5. 

Корисници услуга социјалне заштите и материјалне подршке су лица која су Законом одређена као 

корисници социјалне заштите, а која имају пребивалиште на територији  општине Жабаљ. 

Изузетно, корисници у смислу става 1. овог члана могу бити и лица која немају пребивалиште  

на територији општине Жабаљ, ако се нађу у стању социјалне потребе која  неодложно захтева 

пружање услуге односно обезбеђење социјалне заштите. 

Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица без држављанства,  у складу 

са законом и међународним уговорима. 

 

Члан 6. 

Услуге социјалне заштите су: 

1. дневнe услуге у заједници: 

-дневни боравак у Дневном центру  

-помоћ у кући 

2. услуге подршке за самосталан живот: 

-додатна социјална подршка детету и ученику 

 

3. додатна подршка у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у 

развоју у васпитној групи и школи 
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4. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

5. услуге смештаја – смештај у прихватилиште и прихватну станицу 

6. друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном 

окружењу (у даљем тексту: друге услуге социјалне заштите) 

7. подршка ученицима основне школе за образовање одраслих у Основној школи 

„Јован Јовановић Змај“ Ђурђево 

8. Услуге мобилног тима 

 

Члан 7. 

Материјална подршка обезбеђује се у виду: 

1. новчане помоћи: 

-једнократна помоћ 

-интервентна једнократна помоћ 

-помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите 

 или другу породицу 

2. накнаде трошкова: 

-сахрањивања 

-месечне карте за ученике и студенте 

-неопходних лекова и здравствених интервенција 

3. друге врсте материјалне помоћи. 

  

II. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

1. ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 

1.1. Дневни боравак у Дневном центру 

 

Члан 8. 

Дневни боравак за одређене категорије лица организује се и спроводи у Дневном центру, а у 

оквиру Центра за социјални рад. 

Коришћење простора Дневног центра, начин организовања рада и пружања услуга, зависно од 

потреба корисника уредиће се Правилником о раду Дневног центра који доноси Управни одбор 

Центра за социјални рад. 

Члан 9. 

Право на дневни боравак имају деца са сметњама у развоју, сами или у пратњи њихових 

родитеља или пратилаца који брину о њима или чија помоћ им је неопходна за долазак и 

боравак. 

Дневни центар обезбеђује забавно рекреативне и корективно стимулативне активности, ужину, 

дружење, односно социјалну интеграцију и рехабилитацију, едукативне и друге духовне 

потребе, уз поштовање стандарда и норматива за овакав начин рада. 

 

Члан 10. 

Право на дневни боравак имају деца и омладина са сметњама у развоју. 

 

Члан 11. 

Дневни центар обезбеђује лицима из члана 10. ове одлуке (повремено или према потреби) 

дневни боравак, васпитно-образовни рад, културно-забавне и рекреативне активности и 

саветодавно терапијске услуге ради отклањања поремећаја у понашању. 

 

1.2.  Помоћ у кући 

Члан 12. 
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Помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим хронично оболелим лицима која нису у стању 

да се сама старају о себи. 

 

Члан 13. 

Помоћ у кући лицима из члана 12. ове одлуке обезбеђује се обављањем неопходних кућних 

послова и неге у њиховим домаћинствима, пружањем помоћи у набавци прехрамбених и 

других производа, помоћи у одржавању личне хигијене, хигијене веша и стана, обављањем 

послова ради задовољавања егзистенцијалних потреба, као што је набавка лекова, плаћање 

рачуна, и обављањем и других послова зависно од потреба корисника. 

Помоћ у кући из става 1. овог члана организује и спроводи Центар за социјални рад као и друга 

правна и физичка лица која испуњавају законом прописане услове за обављање тих послова. 

Центар за социјални рад помоћ у кући може да организује под условом да су средства унапред 

обезбеђена.  

Члан 14. 

Корисници права на помоћ у кући и њихови сродници који имају обавезу да их издржавају 

учествују у трошковима који настају обезбеђивањем овог облика заштите у складу са својим 

материјалним могућностима, а на основу мерила и критеријума која утврђује Општинско веће. 

Посебним правилником који доноси Општинско веће ближе ће се уредити питања у вези са 

остваривањем права на овај облик заштите. 

 

2. УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ 

 

Члан 15. 

Услуга  додатне  социјалне подршке детету и ученику коме је због сметњи у развоју  или 

инвалидитета потребна додатна подршка у социјалној заштити обезбеђује се ангажовањем 

пратиоца за личну помоћ детету ( у даљем тексту: пратилац ), ради лакшег функционисања и 

комуникације са другима током остваривања васпитно - образовног рада у  предшколској установи 

или образовно васпитног рада у школи,током целодневне наставе или продуженог боравка, 

ваннаставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора и слично, под 

условом да ово право није остварио по другом правном основу. 

Врсту  додатне социјалне подршке и учесталост послова на пружању подршке процењује 

Интерресорна комисија, у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету и ученику ( "Службени гласник Републике Србије, број 63/10 ). 

Центар за социјални рад решењем утврђује потребу за ангажовањем пратиоца, као и врсту и 

учесталост послова на пружању додатне социјалне подршке. 

Центар за социјални рад ће закључити уговор са ангажованим пратиоцем 

За ангажовање пратиоца обезбеђују се средства за накнаду која одговара вредности сата рада, 

без пореза и доприноса, неговатељице у установама за смештај корисника оболелих од 

аутизма, теже и тешко ометених у развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и деце у 

стационару до три године старости, са највишим степеном стручне спреме (III степен), у 

складу са актом надлежног државног органа којим се уређује обрачун и исплата плата 

запослених у јавним службама, у области социјалне заштите. 

Средства за накнаду из става 4. овог члана месечно се исплаћују пружаоцима услуга према 

извештају који садржи број сати ангажовања на пружању додатне социјалне подршке детету и 

ученику на путу од куће до школе, у току боравка у школи и на путу од школе до куће, а према 

наставном плану и програму, односно распореду наставних и ваннаставних активности школе 

у које је дете, односно ученик укључен. 
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3.  ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА И 

ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ВАСПИТНОЈ ГРУПИ И 

ШКОЛИ 

Члан 15а. 

Услугом додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној 

групи и школи обезбеђује се скуп стручних послова дефектолога и логопеда којима се пружа и 

унапређује развој и учење деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју, а у складу са „Стручним 

упутством о начину пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у 

развоју у васпитној групи, односно другој школи и породици од стране школе за ученике са сметњама у 

развоју“. 

Општина Жабаљ ће закључити уговор са Школом за основно и средње образовање „Милан Петровић“ 

Нови Сад за пружање услуга утврђених у ставу 1. овог члана 

 

4. САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ СЛУГЕ 

 

Члан 16. 

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и 

породицама, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања 

вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. 

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге у у смислу ове одлуке су:  превентивне 

саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, терапијске услуге,  медијацијска услуга , 

социјално-едукативна услуга и саветовање у социјалном раду.  

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају  установе социјалне заштите које 

је основала Општина односно Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина. 

 

Члан 16а. 

Превентивне саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге  обављају се  у предшколским 

установама и основним школама на територији општине Жабаљ.  

Предшколске установе и основне школе ће закључити уговор са пружаоцем услуга. 

Средства за пружање ове услуге се обезбеђују у буџету општине Жабаљ. 

Превентивне саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге су бесплатне за кориснике. 

 

Члан 16 б. 

Терапијске услуге обухватају (системску) породичну психотерапију и друге психотерапије које су 

усмерене на функционисање појединца и породице у социјалном контексту. Системска породична 

терапија у социјалној заштити је један од психотерапијских приступа усмерених на системску 

промену односа унутар и изван породице у циљу разумевања и решавања проблема на психолошки 

здравији и социјално прихватљивији начин и за добробит појединца, пара и породице. 

Корисници услуга породичне терапије могу користити услугу непосредним самоиницијативним 

обраћањем установи у којој се та услуга реализује или другим пружаоцима те услуге или посредно, 

упућивањем од стране Центра за социјални рад и других релевантних служби. 

Услуга породичне терапије реализује се у складу са сврхом услуге, потребама, мотивацијом и 

капацитетима корисника, а у зависности од процене пружаоца услуге породичне терапије, где се 

услуга спроводи. 

Члан 16в. 

Медијацијска услуга је услуга посредовања у конфликту или преговарању преко прихватљиве, 

непристрасне и неутралне треће стране која нема ауторитативну моћ доношења одлуке, већ помаже 

странама у конфликту да својом вољом постигну властити, обострано прихватљив договор и 

споразум у случајевима где је процењено да нема насиља. Услуга је намењена корисницима ако су 
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за њу мотивисани, где нема насиља и имају потребу за посредовањем у конфликту а у циљу мирног 

преговарања и решавања истог без притиска и присиле. 

Услугу медијације корисници могу добити непосредним, самоиницијативним обраћањем установи 

у којој се та услуга реализује или посредно упућивањем од стране Центра за социјални рад и 

других релевантних служби. 

Члан 16г. 

Социјално-едукативна услуга спроводи се у оквиру основних послова социјалне заштите. Обухвата 

унапред структурисане активности на стицању компетенција и вештина дефинисаних група 

корисника, како би корисници стекли социјалне вештине и компетенције за решавање проблема, 

ресоцијализацију и унапређење социјалног функционисања. 

 

Члан 16д. 

Саветовање у социјалном раду је услуга намењена свим корисницима у зависности од њихових 

потреба и процене стручних радника установе где се саветовање спроводи. Саветодавне услуге 

могу бити правне, психолошке и социјалне у склопу редовних делатности установе односно 

пружаоца ове услуге. 

Сврха саветовања у социјалној заштити је разноврсна и усмерена у раду на појединца, групу или 

породицу, у зависности од специфичних корисничких потреба. 

 

Члан 16 ђ. 

Мобилни тим за превенцију и борбу против насиља и неодложне интервенције поступања у 

случајевима када је угрожена безбедност, здравље и егзистанција корисника. 

Мобилни тим поступа у ситуацијама када је неопходно извршити неодложну интервенцију ван 

радног времена Центра за социјални рад. 

Запосленима, који су извршили неодложну интервенцију ван радног времена Центра за социјални 

рад, време ефективног рада по позиву рачуна се и исплаћује као прековремени рад. 

Директор Центра за социјални рад организује рад мобилног тима. 

 

5. СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ 

 

Члан 17. 

Услуга смештаја у прихватилиште и прихватну станицу обезбеђује се деци и омладини без 

родитељског старања и деци и омладини чији је развој ометен породичним приликама, женама и 

деци угроженим породичним насиљем, и одраслим лицима, која испуњавају услове за смештај у 

установу или другу породицу предвиђене Законом, ако је пружање овог облика заштите 

најцелисходније. 

Члан 18. 

У прихватилишту се корисницима обезбеђује привремено збрињавање, здравствена заштита, 

културно-забавне и друге потребе. Осим тога, женама и деци угроженим породичним насиљем у 

прихватилишту се обезбеђује и емоционална, физичка и егзистенцијална сигурност, 

психосоцијална подршка и правна помоћ у процесу осамостаљивања и организовања живота без 

насиља, а деци и омладини и васпитање и образовање, до утврђивања одговарајућег облика 

заштите. 

Деци и омладини у прихватној станици обезбеђује се прихват и краткотрајни смештај, исхрана, 

примена здравствено-хигијенских мера, утврђивање њиховог идентитета и пребивалишта, 

сачињавање налаза о њиховом стању и понашању и предузимају се мере за обезбеђење 

одговарајућег облика трајног збрињавања. 

Женама и деци угроженим породичним насиљем у прихватној станици обезбеђује се краткотрајни 

прихват и збрињавање, до утврђивања одговарајућег облика заштите. 
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Одраслим лицима у прихватној станици обезбеђује се прихват и збрињавање, док се за корисника 

не утврди одговарајући облик заштите. 

 

Члан 19. 

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу деци и омладини организује се у 

хранитељским породицама или у одговарајућим установама у хитним случајевима. 

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу женама и деци угроженим 

породичним насиљем организује се у хранитељским породицама или у одговарајућим установама 

у хитним случајевима. 

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу одраслих лица организује се у 

установи са којом Центар за социјални рад склопи уговор. 

 

6. ДРУГЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

Члан 20. 

Корисницима услуга социјалне заштите могу се обезбедити и друге услуге које подржавају боравак 

корисника у породици и непосредном окружењу, као и друге врсте врсте подршке неопходне за 

активно учешће корисника у друштву. 

Услуге из става 1. овог члана обезбеђују се на основу акта Општинског већа, у складу са Законом и 

могућностима буџета Општине. 

 

III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА 

1. НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

1.1. Једнократна помоћ 

Члан 21. 

Једнократна помоћ се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађу у стању социјалне 

потребе, коју не могу сами превазићи, и то нарочито у случајевима: задовољавања основних 

животних потреба, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама 

према процени Центра за социјални рад. 

 

Члан 22. 

Једнократна помоћ пружа се у новцу. 

 

Члан 23. 

Висина једнократне помоћи утврђује се зависно од потреба и стања појединца односно породице. 

Једнократна помоћ појединцу по правилу се обезбеђује у висини једнодневне зараде за вршење 

повремених (сезонских) послова, на предлог социјалног радника Центра. 

Једнократна помоћ  може се остварити највише три пута у току календарске године. 

 

1.2.  Интервентна једнократна помоћ 

 

Члан 24. 

Право на интервентну једнократну помоћ обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у 

стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да 

превазиђу, изазване пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је потпуно уништен или 

знатно оштећен стамбени објекат који користе, смрћу, тешком болешћу или тешком 

инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени стручног тима Центра за 

социјални рад. 
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Члан 25. 

Центар за социјални рад у сваком појединачном случају цени потребу и целисходност пружања 

интервентне једнократне помоћи, а уз претходну сагласност Председника општине. 

 

Члан 26. 

Висина интервентне једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и стања појединца, 

односно породице, према процени стручног тима Центра за социјални рад у сваком појединачном 

случају, највише у висини износа две просечне месечне зараде исплаћене у Републици Србији, 

према последњем објављеном статистичком податку. 

Висину интервентне једнократне помоћи за случај лечења тежих болести утврђује Општинско 

веће у зависности од потреба и стања појединца, односно породице, према процени стручног тима 

Центра за социјални рад у сваком појединачном случају. 

 

1.3. Помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 

породицу 

Члан 27. 

Помоћ за  опрему за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу има лице које се 

упућује на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, а ту опрему не може сам да 

обезбеди нити могу да је обезбеде сродници који су према прописима о породичним односима 

дужни да учествују у његовом издржавању. 

 

Члан 28. 

Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, у зависности 

од  потреба, узраста и пола корисника, обухвата: четири пара доњег зимског и летњег веша, 

одело, четири пешкира (два мала и два велика), две пижаме, пет пари чарапа, две џепне 

марамице и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. 

 

Члан 29. 

Опрема и путни трошкови до установе, односно до породице у коју се корисник упућује на 

смештај, подразумевају стварне трошкове и признају се уз приложену документацију. 

 

2. НАКНАДЕ ТРОШКОВА 

 

2.1. Накнада трошкова сахрањивања 

Члан 30. 

Право на накнаду трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: 

- лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији општине Жабаљ, а која 

немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или 

су та лица одбила да изврше сахрањивање, 

- неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а 

која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији општине Жабаљ, и 

- социјално угрожена лица. 

Сахрањивање лица из става 1. овог члана извршиће јавно предузеће, привредно друштво или 

предузетник основан за обављање те комуналне делатности, по налогу Центра за социјални 

рад. 

Центар за социјални рад је дужан да, пре издавања налога за сахрањивање, за свако умрло лице 

из става 1. овог члана утврди да ли постоје сродници или лица која су била дужна да умрлог за 

живота издржавају или да се старају о његовом сахрањивању, да ли умрло лице има 

заоставштину, социјални статус породице умрлог лица и друге околности које могу утицати на 

сахрањивање и накнаду трошкова сахрањивања. 
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Центар за социјални рад ће, у случају да утврди постојање заоставштине умрлог лица или 

постојање лица која су била дужна да обезбеде његово сахрањивање, о томе обавестити 

Општинског јавног правобраниоца ради покретања поступка накнаде трошкова сахрањивања, у 

корист  Општине. 

Социјално угроженим лицима, у смислу ове одлуке, сматрају се корисници новчане социјалне 

помоћи, као и лица која су поднела захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ и 

у току поступка су умрла, а утврди се да су испунила услове за остваривање овог права. 

 

Члан 31. 

Минимум потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање лица из члана 30. став 1. је: 

ковчег, опремање ковчега, надгробни знак, сахрањивање на месном гробљу, коришћење капеле 

и уређење и формирање хумке. 

За лица која умру у установама социјалне заштите ван територије Општине, трошкови 

сахрањивања обезбедиће се према рачуну који достави Центру за социјални рад организација 

која је извршила сахрањивање, у складу са ставом 1. овог члана. 

Уколико сахрањивање лица из члана 30. става 1. овог члана изврши лице које није то било у 

обавези, има право на накнаду учињених трошкова сахрањивања у висини минимума потребне 

опреме и погребних услуга за сахрањивање утврђених ставом 1. овог члана. 

Средства за трошкове сахрањивања преносе се из општинског буџета,  по захтеву Центра за 

социјални рад, након сахрањивања умрлог лица, уз приложену документацију. 

 

2.2. Накнада трошкова месечне карте за ученике и студенте 

 

Члан 32. 

Право на накнаду трошкова месечне карте за ученике и студенте може остварити породица која се 

нађе у стању социјалне потребе по налазу стручног тима Центра за социјални рад, с тим да то 

право може користити највише два пута у току школске године. 

Центар може месечно одобрити највише пет накнада трошкова за месечне карте. 

 

Члан 33. 

Право на накнаду трошкова у висини месечне карте за ученике средњих школа које се 

финансирају из буџета и студенте (на буџету) током школске године могу да остваре: 

 -породица ученика и студента која остварује право на новчану социјалну помоћ у смислу    

Закона и 

 -породица код које је ученик и студент на породичном смештају. 

 

2.3. Накнада трошкова неопходних  лекова  и здравствених интервенција 

 

Члан 34. 

Право на накнаду трошкова за купљене неопходне лекове који нису на позитивној листи лекова, а 

животно су неопходни, имају корисници права на новчану социјалну помоћ по предлогу стручног 

тима Центра. 

Право на накнаду трошкова за здравствене интервенције имају кориснице права на   новчану 

социјалну помоћ по предлогу стручног тима Центра у следећим случајевима: 

-абортус, када је у питању рађање више од четворо деце  

-уградња утерине спирале, када у породици има четворо деце.  
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IV. ДРУГЕ ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

 

1. Помоћ у натури 

Члан 35. 

Помоћ у натури (огрева, одеће и обуће, уџбеника и школског прибора за ученике) може се 

обезбедити лицима у стању социјалне потребе и корисницима права на новчану социјалну помоћ по 

предлогу стручног тима Центра за социјални рад под следећим условима: 

-ако је обезбеђен донатор средстава у натури 

-ако су средства у натури прикупљена хуманитарном акцијом и 

-ако су за ову намену обезбеђена новчана средства из општинског буџета, домаћих и 

страних донатора и спонзора. 

 

Члан 36. 

Актом Општинског већа могу се утврдити и друге врсте материјалне помоћи, у складу са Законом 

и могућностима Општине. 

  

V. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 37. 

О захтевима за остваривање права из члана 6. и 7. ове одлуке решава у првом степену Центар за 

социјални рад. 

О жалби на решење првостепеног органа о правима из члана 6. и 7. ове одлуке одлучује 

Општинска управа, као другостепени орган. 

 

Члан 38. 

Општинска управа врши једном годишње ревизију признатих права из ове одлуке. 

 

Члан 39. 

Поступак за коришћење услуга и остваривање права из ове одлуке покреће се по захтеву 

корисника, односно његовог законског заступника или стараоца, а може се покренути и по 

службеној дужности. 

 

Члан 40. 

Поступак за коришћење услуга и остваривање права из ове одлуке води се по одредбама Закона о 

општем управном поступку. 

 

Члан 41. 

Обављање послова поверених овом одлуком Центру за социјални рад   обезбеђује се на основу 

уговора (обухвата и Дневни центар), који Председник општине закључује са Центром за социјални 

рад.  

 

Члан 42. 

Брисан 

 

Члан 43. 

Методологију формирања цена услуга социјалне заштите предвиђених овом одлуком прописује 

Општинско веће. 

Услове за коришћење услуга социјалне заштите предвиђених овом одлуком, цену услуга и 

критеријуме и мерила за учешће корисника у цени, односно трошковима услуга, уређује 

Општинско веће. 
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    Члан 44. 

Учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима смештаја деце и 

омладине и одраслих лица, накнаде трошкова за обезбеђење овог облика заштите за лица која 

имају пребивалиште ван територије Општине, као и накнаде трошкова за лица која имају 

пребивалиште на територије Општине, а смештена су у прихватилиште и прихватну станицу на 

територији друге општине, утврђује се у складу са Законом и Правилником о учешћу сродника у 

издржавању корисника права у социјалној заштити. 

 

Члан 45. 

Услуге социјалне заштите предвиђене овом одлуком обезбеђују се у складу са       стандардима за 

пружање и остваривање услуга које прописује министар надлежан за социјалну заштиту. 

Општинско веће може прописати примену виших стандарда од стандарда из става 1. овог члана за 

остваривање услуга које обезбеђује Општина. 

 

 

VI. ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

1. Програм унапређења социјалне заштите Општине 

 

Члан 46. 

Програм унапређења социјалне заштите Општине обухвата мере и активности за подстицај и 

развој постојећих и нових услуга социјалне заштите. 

Програм из става 1. овог члана утврђује Општинско веће, у складу са стратегијом развоја 

социјалне заштите коју доноси Влада Републике Србије. 

 

2. Програми Црвеног крста Жабља 

 

Члан 47. 

Црвени крст Жабља (у даљем тексту: Црвени крст) у вршењу јавних овлашћења: покреће, 

организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ 

социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и 

оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције, и 

организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништву у 

наведеним ситуацијама, на територији Општине. 

Средства за обављање послова из става 1. овог члана Црвеном крсту обезбеђују се у буџету 

Општине на основу годишњег програма рада и финансијског плана. 

 

Члан 48. 

Црвени крст за потребе Општине реализује и програме којима се развија солидарност међу 

људима, организују различити облици међусобне помоћи грађана и спроводе програми помоћи 

деци, особама са инвалидитетом, старим и немоћним лицима, са територије Општине, у сарадњи са 

донаторима и надлежним државним органима и оганима територијалне аутономије и локалне 

самоуправе. 

3. Програми удружења 

 

Члан 49. 

Удружења која својим програмима остварују и реализују циљеве од интереса за Општину у 

социјалној заштити могу да остваре средства из буџета Општине за подстицање програма или део 

средстава за финансирање програма. 
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Средства из става 1. овог члана удружењима грађана обезбеђују се у буџету Општине на основу 

годишњег програма рада и финансијског плана. 

 

Члан 50. 

Под програмима од интереса за Општину сматрају се програми рада које спроводе удружења особа 

са инвалидитетом, као и програми који имају за циљ унапређење положаја породице и деце, старих 

особа, интеграцију Рома, и сензибилизацију јавности, послодаваца и потенцијалних донатора за 

проблеме наведених социјалних група. 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 51. 

Општинско веће ће акте за спровођење ове одлуке донети у року годину дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 

Сви акти донети до дана ступања на снагу ове одлуке примењиваће се, ако нису у супротности са 

Законом и овом одлуком. 

Члан 52. 

Права из члана 6. и 7. ове одлуке за која буџетом Општине нису предвиђена средства    

 оствариваће се након обезбеђивања средстава за њихову реализацију. 

 

Члан 53. 

Центар за социјални рад и Општина су у обавези да закључе уговор из члана 39. ове одлуке у року 

60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, а до закључивања новог уговора примењиваће се 

постојећи Уговор о накнадама по основу вршења поверених послова социјалне заштите број 400-

45/2008-IV од 16.09.2008.године. 

Члан 54. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о остваривању посебних права у области 

социјалне заштите у општини Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ", бр. 16/2008 и 2/2009). 

 

Члан 55. 

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