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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 25 Жабаљ, 06.11.2018. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу  члана 7. став 1. Одлуке о наградама и признањима општине Жабаљ (''Службени лист општине 

Жабаљ'' број 6/97 и 8/08), Скупштина општине Жабаљ на 27.  седници одржаној дана  06.11.2018. године 

доноси 

ОДЛУКУ 

 О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Поводом 8. новембра - Дана општине Жабаљ, Скупштина општине Жабаљ  за 2018 годину додељује 

Митровданску награду,  Митровданску повељу  и једну Захвалницу. 

 

Члан 2. 

МИТРОВДАНСКА НАГРАДА у виду плакете са дипломом и новчаном наградом, додељује се: 

- за постигнуте изузетне резултате у области привреде: GLOBAL SEED Чуруг 

 

 

Члан 3. 

МИТРОВДАНСКА ПОВЕЉА у виду дипломе додељује се: 

- за постигнуте изузетне резултате у области јавне безбедности:  Полицијској станици Жабаљ 

 

Члан 4. 

ЗАХВАЛНИЦА у виду дипломе додељује се: 

- за постигнуте изузетне резултате у области друштвено-хуманитарног рада: Горану Салонском 

из Госпођинаца 

 

Члан 5. 

Митровданске награде,  Митровданске повеље  и Захвалнице биће уручене добитницима на свечаности 

поводом  Дана општине Жабаљ. 

 

Члан 6. 

Ова одлука, као појединачни правни акт, ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  ''Службеном листу 

општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 17-2/18-I Председник Скупштине општине 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 

26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 

135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС,  47/2013 и 68/2014) и члана 39. 

тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“  18/18-пр. текст), Скупштина општине 

Жабаљ, на 27. седници одржаној дана 06.11.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ У ОПШТИНИ 

ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2019. годину у општини Жабаљ. 

 

Члан 2. 

Констатује се да је на територији општине Жабаљ одређено три зоне за утврђивање пореза на 

имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 

централним деловима општине Жабаљ, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

Прва зона је најопремљенија зона и обухвата грађевински реон катастарске општине Жабаљ. 

Друга зона обухвата грађевински реон катастарске општине: Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. 

Трећа зона обухвата ванграђевински реон катастарске општине: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и 

Госпођинци, и непокретности које нису обухваћене првом и другом зоном.  

 

Члан 3. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на 

територији општине Жабаљ износе: 

Р.бр Врста непокретности Просечна цена (дин.) 

У првој зони  У другој зони  У трећој зони  

1 грађевинско земљиште 699 576 470 

2 пољопривредно земљиште 120 120 120 

3 шумско земљиште - - - 

4 станови - 32.176 32.176 

5 куће за становање 20.628 12.809 18.256 

6 пословне зграде и друге 

(надземне и подземне) 

грађевинске објекте за 

обављање делатности 

28.713 - 28.713 

7 гараже и гаражна места - - - 

 

Члан 4. 

Просечна цена из текуће године је просечна цена на основу које је утврђена основица пореза на 

имовину за 2018. годину на права на непокретностима пореског обвезника који не води пословне књиге, и то 

у зони која је, према Одлуци о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Жабаљ, 

утврђена као најопремљенија. 

Просечна цена из текуће године у најопремљенијој зони по врстама непокретности износи: 

Р.бр. Врста непокретности Просечна цена из текуће 

(2018.) године (дин/м2) 
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1. шумско земљиште 0,00 

2. станови 54.623,00 

3. пословне зграде и друге (надземне и подземне) 

грађевинске објекте за обављање делатности 

22.506,00 

4. гараже и гаражна места 6.500,00 

 

Члан 5. 

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Жабаљ“ и на интернет страни општине Жабаљ. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Жабаљ“, а 

примењиваће се од 1. јануара 2019. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 436-24/2018-I 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018- 

пречишћени текст) Скупштина општине на  27. седници, дана 06.11.2018. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА  РАДНИХ ТЕЛА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица, одборника и чланова 

радних тела у органима општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2005, 17/2006, 4/2008, 

6/2009, 16/2009, 9/2010, 17/2010, 3/2011, 5/2011, 23/2012, 3/2013, 11/2013, 10/2014, 22/2014, 15/2015, 24/2015, 

29/2015, 34/2016 ,50/2016,27/17)  члан 20а. брише се. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-123 /2018-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. 18/2018- 

пречишћени текст)  Скупштина општине на 27.  седници, дана 06.11.2018. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ 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 15/2015) у члану 2. иза алинеје седам додаје се нова алинеја која гласи: „ - заменик 

секретара Скупштине општине. “  

                                                                           Члан 2. 

             У члану 4. иза тачке 5. додаје се тачка 5а која гласи: „ заменик секретара Скупштине општине“. 

 

  Члан 3. 

              У члану 6.алинеја десет се брише. 

 

  Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-122 /2018-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић, с.р. 

 
На основу члана 14. став 1. Закона о библиотечко-информационој делатност ("Службени гласник РС", 

бр. 52/2011), члана 13. став 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/1991, 71/1994, 

79/2005 и 83/2014), члана 26. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) 

и члана 39. тачка 9. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ", број 18/2018 пр. текст), 

a у вези са чланом 16. тачка 17. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ", број 

18/2018 пр. текст) Скупштина општине Жабаљ на 27. седници одржаној дана 06.11.2018. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ ЖАБАЉ 

 

 

Члан 1. 

Одлука о оснивању општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ (''Службени лист општине 

Жабаљ'' број 7/1995)  допуњава се тако што се после чланa 1.  додаје нова члан 1а. који гласи: 

„Члан 1а. 

Оснивач Библиотеке је општина Жабаљ, у чије име оснивачка права остварује Скупштина општине Жабаљ, 

Жабаљ, Николе Тесле 45 (у даљем тексту: Оснивач).“ 

 

Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи: 

„Библиотека послује и учествује у правном промету под пословним именом: Општинска народна библиотека 

„Вељко Петровић“ Жабаљ. 

Библиотека може у пословању, поред пословног имена из става 1. овог члана, да користи и скраћено 

пословно име  ОНБ  „Вељко Петровић“ Жабаљ.“ 
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Члан 3. 

После члана 2. додаје се нови  члан 2а. који гласи: 

 

„Члан 2а. 

Седиште Библиотеке  је Николе Тесле 40, Жабаљ.“ 

 

Члан 4. 

После члана 3. додаје се нови члан 3а. који гласи: 

 

„Члан 3а. 

Библиотека може да има свој знак. 

Употреба, изглед и садржина знака ближе се уређује Статутом Библиотеке.“ 

 

Члан 5. 

Члан 4. мења се и гласи: 

„Претежна делатност Библиотеке је: 

- 91.01 делатност библиотека и архива 

Поред претежне делатности из става 1. овог члана Библиотека обавља и следеће делатности: 

- 18.12  остало штампање; 

- 1813  услуге припреме за штампу; 

- 18.20  умножавање снимљених записа;  

- 47.61  трговина на мало књигама у специјализованим продавницама 

- 47.99  остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца  

- 58.11 издавање књига 

- 58.12  издавање именика и адресара  

- 58.13 издавање нивуна, 

- 58.14 издавање часописа и периодичних издања, 

- 58.19 остала издавачка делатност, 

- 59.11  производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијских програма; 

- 59.14  делатност приказивања кинематографских дела; 

- 59.20  снимање  и издавањ звучних записа и музике; 

- 61.90  остале телекомуникационе делатности; 

- 63.12  веб портали; 

- 74.90  остале стручне, научне и техничке делатности; 

- 82.19 фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка, 

- 82.30 организовање састанака и ссајмова, 

- 85.52  уметничко образовање, 

- 85.59 остало образовање, 

- 90.03  уметничко стваралаштво; 

- 91.02   делатност музеја галерија и збирки,  

- 91.03  заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, 

зграда и сличних туристичких споменика,  

- 93.29  остале забавне и рекреативне делатности. 

 

Члан 6. 

После члана 8. додаје се нови члан 8а који гласи: 

 

„Члан 8а. 

Директор заснива радни однос на одређено време.  

Директор је јавни функционер у смислу закона којим се уређује област вршења јавних функција.“ 

 

Члан 7. 

Члан 9. мења се и гласи: 

 

„Директор представља и заступа Библиотеку, води пословање и одговоран је за његов законити рад. 
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Поред послова из става 1. овог члана, директор: 

1. организује и руководи радом Библиотеке, 

2. одговоран је за спровођење програма рада Библиотеке, 

3. доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом, овом 

одлуком и статутом Библиотеке, 

4. извршава одлуке Управног одбора, 

5. доноси друге опште акте који нису у надлежности Управног одбора, 

6. Број:одговоран је за материјално-финансијско пословање Библиотеке, 

7. врши и друге послове утврђене законом, овом одлуком и статутом Библиотеке.“ 

 

Члан 8. 

После члана 9. додаје се нови члан 9а. који гласи: 

 

„Члан 9а. 

Директор  Библиотеке именује се на основу предходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири 

године и може бити поново именован. 

Јавни конкурс расписује и спроводи Управни одбор Библиотеке. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се најмање 60 дана пре истека мандата директора. 

Јавни конкурс објављује се на сајту Националне службе запошљавања и најмање једним дневним новинама 

које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.  

Рок за подношење пријава не може бити краћи од осам нити дужи од 15 дана од дана оглашавања јавног 

конкурса на сајту Националне службе запошљавања.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба 

Општинском већу у року од три дана од дана достављања закључка.  

Жалба на закључак из става 6. овог члана не одлаже извршење закључка.  

Управни одбор Библиотеке обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 

30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Општинском већу  образложени предлог листе 

кандидата, а Општинско веће прелаже Скупштини општине кандидата са листе. Уколико Општинско веће не 

прихвати предлоге са листе дужно је да о разлозима обавести Скупштину општине.  

Скупштина општине именује директора Библиотеке са листе. 

Јавни конкурс није успео ако управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у 

изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, односно уколико оснивач не именује директора 

установе са Листе. 

На именовање, односно разрешење директора  Библиотеке сагласност даје директор Библиотеке која обавља 

матичне функције за Библиотеку (Градска библиотека Нови Сад). 

Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора Библиотеке, без претходно спроведеног 

јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс 

за директора није успео. 

 

Члан 9. 

Члан 10. мења се и гласи: 

 

„Дужност директора Библиотеке престаје истеком мандата и разрешењем.  

Оснивач Библиотеке разрешиће директора пре истека мандата: 

 1) на лични захтев; 

 2) ако обавља дужност супротно одредбама закона; 

 3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или тако занемарује 

или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду установе;  

4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности 

директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности директора Библиотеке;  

5) из других разлога утврђених законом или статутом Библиотеке .“ 
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Члан 10. 

После члана 11. додаје се нови члан 11а. који гласи: 

 

„Члан 11а. 

Председнику и члановима Управног одбора мандат престаје: 

1. истеком периода на који су именовани,  

2. разрешењем.  

 

Оснивач Библиотеке разрешиће председника или чланове Управног одбора пре истека мандата: 

1. на лични захтев, 

2. ако дужност обавља супротно одредбама закона, 

3. ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање 

дужности члана управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за 

кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана управног одбора установе  

4. из других разлога утврђених законом или статутом.“ 

 

Члан 11. 

Члан 12. мења се и гласи: 

 

„Управни одбор: 

1. доноси статут, уз сагласност Оснивача, 

2. доноси друге опште акте Библиотеке, предвиђене актом о оснивању, законом и статутом 

Библиотеке, 

3. утврђује пословну и  развјну политику, 

4. одлучује о пословању Библиотеке, 

5. доноси програм рада Библиотеке, на предлог директора 

6. доноси годишњи финансијски план, 

7. усваја годишњи извештај о раду и пословању,  

8. усваја годишњи обрачун, 

9. даје предлог о статусним променама, у складу са законом, 

10. расписује и спроводи јавни конкурс за именовање директора, 

11. даје предлог основачу о кандидату за директора, 

12. закључује уговор о раду са директором, 

13. врши и друге послове утврђене актом о оснивању, законом и статутом Библиотеке.“ 

 

Члан 12. 

После члана 14. додаје се нови члан 14а. који гласи: 

 

„Члан 14а. 

Председнику и члановима Надзорног одбора мандат престаје 

1. истеком периода на који су именовани,  

2. разрешењем.  

 

Оснивач Библиотеке разрешиће председника или чланове Надзорног одбора пре истека мандата: 

1. на лични захтев, 

2. ако дужност обавља супротно одредбама закона, 

3. ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање 

дужности члана управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за 

кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана управног одбора установе  

4. из других разлога утврђених законом или статутом.“ 

 

Члан 13. 

Управни одбор Библиотеке усагласиће Статут Библиотеке у року од шест месеци од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 
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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 ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

 

Број: 011-13 /2018-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС) и  члана 39.  тачка 7. Стаута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр.18/2018- пречишћени текст), а у складу са тачком 7. подтачком  80. 

Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних 

служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018 и 78/2018), Скупштина 

општине Жабаљ, на 27. седници, дана 06.11.2018. године,  доноси:  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 

СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1.  

У Одлуци о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног 

сектора општине Жабаљ за 2017. годину („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 23/2017, 28/2017) члан 2. 

мења се и гласи:  

„Члан 2. 

Максималан број запослених  на неодређено време  у систему јавног сектора општине Жабаљ јесте  

241, а по организационим облицима износи: 

р.бр. назив организационог дела максималан број 

запослених на 

неодређено време за 

2017.годину 

1. Општинска управа 88 

2. Скупштина општине  2 

3. Општинско правобранилаштво  2 

4. Служба за буџетску инспекцију  3 

5. Месна заједница Жабаљ 1 

6. Месна заједница Ђурђево 1 

7. Месна заједница Чуруг 1 

8. Месна заједниица Госпођинци 1 

9. Предшколска установа „Детињство“ Жабаљ 43 

10. Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ 

Жабаљ 

10 

11. Јавна установа „Спортски објекти“Жабаљ  3 

12. Туристичка организација општине Жабаљ 4 

13. Канцеларија за инклузију Рома 2 

14. Јавно комунално предузеће “Водовод општине Жабаљ“ 22 

15. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ 51 

16. Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител 7 
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„Слидарност“  Жабаљ 

   УКУПНО 241 

   

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-124/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 21/2016 и 113/2017) и члана 31. тачка 34. Статута 

општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018- пречишћени текст) Скупштина општине, на 

27. седници, дана 06.11.2018. године, доноси  

 

ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У Кадровском плану за 2018. годину („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 31/2017 и 6/2018) у тачки II 

Планирани број запослених за  2018. годину  под насловом 1. ФУНКЦИОНЕРИ (обухваћено обједињеним 

Правилником), табела 1. мења се и гласи:  

 

1. ФУНКЦИОНЕРИ  

(обухваћени обједињеним Правилником) 

 
функционери–постављена 

лица  
број 

систематизованих 

радних места  

број 

систематизованих 

извршилаца  

у радном 

односу у 

2018. 
помоћник Председника 

општине  
3 3 3 

правобранилац  1 1 - 
заменик правобраниоца 1 1 1 
секретар Скупштине општине  1 1 1 
заменик секретара Скупштине 

општине 

1 1 1 

укупно:  7 7 6 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-125  /2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 27. седници одржаној дана 06.11.2018.  године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе ''Детињство'' Жабаљ за школску 

2018/2019. годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 14.09.2018. године. 

 

2. 

 Установа ће организовати : 

у Жабљу 

-5 група целодневног боравка за децу узраста 3-5,5 година 

-4 групе полудневног боравка за децу узраста 5,5-6,5 година ( обавезни припремни програм пред полазак у 

основну школу ) 

у Ђурђеву 

-2 групе целодневног боравка за децу узраста 3-4,5 година 

-1 група полудневног боравка за децу узраста 4 -5,5 година 

-3 групе полудневног боравка за децу узраста 5,5-6,5 година (обавезни припремни програм пред полазак у 

основну школу )  

у Госпођинцима 

-2 група целодневног боравка за децу узраста 3-5,5 година 

-2 групе полудневног боравка за децу узраста 5,5-6,5 година (обавезни припремни програм пред полазак у 

основну школу ). 

3. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 022-45/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018 пр 

текст), Скупштина општине Жабаљ на својој 27. седници одржаној дана 06.11.2018.  године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада за предшколско образовање и васпитање Основне школе 

''Ђура Јакшић'' Чуруг за школску 2018/2019. годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 

14.09.2018. године. 

2. 

 Установа ће групе деце организовати на следећи начин: 

 

- 1 група јасленог узраста – целодневни боравак 

- 8 група целодневног боравка 

- 2 групе полудневног боравка (обавезног припремног предшколског програма пред полазак у основну 

школу). 
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3. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-44 /2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
На основу члана 39. тачка 12. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018 пр. 

текст), Скупштина општине Жабаљ на својој 27. седници одржаној дана 06.11.2018.  године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне школе ''Милош Црњански'' Жабаљ за школску 

2018/2019 годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 14.09.2018.године.  

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-40 /2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018 пр. 

текст), Скупштина општине Жабаљ је на својој 27. седници одржаној 06.11.2018. године донела 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне школе ''Ђура Јакшић'' Чуруг за школску 2018/2019 

годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 14.09.2018.године.  

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 022-41/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018 пр. 

текст), Скупштина општине Жабаљ је на својој 27.седници одржаној 06.11.2018. године донела 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' Ђурђево за 

школску 2018/2019 годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 14.09.2018.године.  

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-42/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018 пр. 

текст), Скупштина општине Жабаљ на својој 27. седници одржаној дана 06.11.2018.  године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Госпођинци за школску 

2018/2019 годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 13.09.2018.године.  

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-43/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

 

На основу члана 39. тачка 12. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011, 

8/2012 и 27/2018), Скупштина општине Жабаљ на својој 27. седници одржаној дана 06.11.2018.  године, 

донела је 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Средње школе ''22. октобар'' Жабаљ за школску 2018/2019. 

годину, који је усвојио Школски одбор на седници одржаној 04.09.2018.године.  
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2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-52/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

  

На основу члана 39. тачка 11. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018 пр. 

текст) и члана 44. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Водовод општине 

Жабаљ са Законом о јавним предузећима (''Службени лист општине Жабаљ'' број 38/2016) Скупштина 

општине на 27.  седници,  дана  06.11.2018. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност на Шесту измену Програма пословања ЈКП  „Чистоћа“ Жабаљ за 2018. годину  коју је 

донео Надзорни одбор на  19. седници одржаној  13.10.2018. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број:023-72 /2018-I 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“ број 88/2017 и 27/2018) и члана 3. став 4. Правилник о општинском савету родитеља 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 72/2018), Скупштина општине Жабаљ на 27. седници 

одржаној дана 06.11.2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА  

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

1. 

Именује се Општински савет родитеља за школску 2018/2019 годину ( у даљем тексти: Општински савет) у 

следећем саставу:  

1. Мирела Рац, члан,  представник ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево,   

2. Весна Кањух, заменик члан, представник ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево,   

3. Предраг Видић, члан, представник ОШ „Жарко Зрењанин“ Госпођинци, 

4. Драган Софинкић,  заменик  члан, представник ОШ „Жарко Зрењанин“ Госпођинци 

5. Зоран Рајков, члан, представник ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг 
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6. Драгољуб Ђурагин, заменик члан, представник ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг  

7. Милан Ђурић, члан, представник  ОШ „Милош Црњански“ Жабаљ 

8. Биљана Татарски, заменик члана ОШ „Милош Црњански“ Жабаљ 

9.  Соња Драпшин, члан, представник СШ „22.октобар“ Жабаљ 

10.  Драгана Митровић, заменик члана, представник СШ „22.октобар“ Жабаљ 

11. Милана Везилић, члан, представник ПУ „Детињство“ Жабаљ 

12.  Данијела Проле, заменик члана, представник ПУ „Детињство“ Жабаљ 

 

Координатор рада Општинског савета родитеља је Вукица Петровић, руководилац Актива директора. 

 

2. 

Општински савет обавља следеће послове:  

 

- доноси план рада; 

- даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 

образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 

- учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање 

образовања, васпитања и безбедности деце; 

- прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности 

образовања и васпитања за децу, односно ученике; 

- ради на спречавању социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и 

осетљивих група на територији општине; 

- пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из 

њихове надлежности; 

- заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање 

њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 

- сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, 

социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

- обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине, 

- израђује тромесечне и полугодишње извештај о свом раду. 

 

3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 011-12 /2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11, 

8/12 и 27/17), Скупштина општине Жабаљ на својој 27. седници одржаној 06.11.2018. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА   

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ - ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности члана  Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Жабаљ, разрешава се Тања Боришев  

– представник Савета родитеља. 
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2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-117/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

  

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/11, 8/12 и 

27/17), Скупштина општине Жабаљ на својој 27. седници одржаној 06.11.2018. године, доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА   

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ - ЖАБАЉ 

 

1. 

За члана   Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Жабаљ, на период до истека мандата 

Школског одбора, именује се Милан Ђурђев из Жабља– представник  Савета родитеља. 

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-116/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

  

 

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 27. седници одржаној 06.11.2018. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  

„СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Дужности председника Надзорног одбора „Спортски објекти“ Жабаљ, разрершава се Предраг Мијић. 
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2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-115 /2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

  

На основу члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018), 

Скупштина општине Жабаљ на својој 27. седници одржаној 06.11.2018.  године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  

„СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

За председника Надзорног одбора Јавне установе  „Спортски објекти“ Жабаљ, на период до истека мандата 

Управног одбора, именује се Тодор Лукић, професор физичког васпитања и образовања из Жабља, 

Видовданска 54, ЈМБГ                          . 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-114/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

На основу члана 16.  тачка 5. Одлуке о награђивању даровитих ученика, студената и младих људи 

(„Службени лист опшитне Жабаљ“, број 10/2014) Комисија за доделу награда на својој 7.седници одржаној 

дана 01.11.2018. године доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ НАГРАДА  ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ У 2017/2018 ГОДИНИ 

 

1. 

Додељује се награда „Ђацима генерације“ за школску 2017/2018 годину:  

 

1. Богдановић Огњен  из Жабља, „Ђаку генерације“  СШ „22. октобар“ Жабаљ 

2. Пајић Кристина  из Жабља,  „Ђаку генерације“  ОШ „Милош Црњански“ Жабаљ 

3. Блажевић Оливера  из Госпођинаца,  „Ђаку генерације“  ОШ „Жарко Зрењенин“ Госпођинци 

4. Вуковић Лука из Чуруга, Ђаку генерације ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг 
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2. 

Награде из става 1. додељује Председник општине  на свечаности која се одржава поводом обележавања 

Дана општина Жабаљ – 8. новембра. 

3. 

Висина награде износи 10.000,00 динара (нето).  

4. 

Ову Одлуку објавити у „Служеном листу општине Жабаљ“ 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

КОМИСИЈА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ 

Пословни број:06-111/2018- II 

 

Председник Комисије  

Лазар Чонкић с.р. 

 

На основу члана 19. став 2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018 и 41/2018), Општинско веће на својој  

106. седници одржаној дана   22.10.2018.  године, доноси 

 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА О  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У Програму   коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Жабаљ за 2018. годину мења се глава 2. тако да гласи:  

 

„Средства од новчаних казни из тачке 2. овог програма, у складу са  обавезама локалне самоуправе 

утврђених законима из области безбедности саобраћаја на путевима, користиће се наменски за финансирање:  

 

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС Начин утрошка средства 

СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ЗА   САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПРЕВЕНТИВНО – ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Отворени час  о безбедности у 

саобраћају   

Волонтерски рад Активност спроводи Савет у 

сарадљи са ОШ од 1-4, ПС 

Жабаљ,  

О времену и начину спровођења 

активности Савет ће донети 

посебан закључак.  

Показна вежба о безбедноном 

преласку деце преко улице – 

циљна група прваци 

Волонтерски рад Активност спроводи Савет у 

саради са ОШ од 1-4, ПС Жабаљ 

О времену и начину спровођења 

активности Савет ће донети 

посебан закључак 

Спровођење акције безбедан 

бициклиста – циљна група 

бициклисти 

50.000,00 – куповина светала 

 

50.000,00 светлодбојних прслука 

Активност спроводи Савет у 

саради са  ПС Жабаљ.  Набавку 

добара (светала за бицикле)  

потребних за реализацију ове 

акције ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 

намењених за унапређење 
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безбедности. 

О времену и начину спровођења 

активности Савет ће донети 

посебан закључак. 

 

Акција –  лако уочити трактор  170.000,00 Циљ акције је спречити 

саобраћајне незгоде које су 

дешавују због лоше осевтљених 

трактора.  

Акција се спорводи набавком 

светлећих трака за обележавање 

трактора и њиховом поделом.  

Активност спроводи Савет у 

саради са  ПС Жабаљ.  Набавку 

добара потребних за реализацију 

ове акције ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 

намењених за унапређење 

безбедности. 

Траке ће делити запослени ПС 

Жабља, приликом вршења својих 

редовних дужности и о томе 

саставити белешку.  

 

О времену активности Савет ће 

донети посебан закључак. 

 

Акција – едукација о значају 

вожње деце у аутоседишту 

 

 

набавка и подела 

аутоседишта 

 

 

 

 

 

250.000,00 

 

 

 

Активност спроводи Савет у 

саради са  ПС Жабаљ.  Набавку 

добара потребних за реализацију 

ове акције ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 

намењених за унапређење 

безбедности. 

Начин спровођења активности: 

јавни конкурс.  

Право учешћа: родитељи 

проворођење деце који поседују 

аутомобил у валсништву.  

О времену активности Савет ће 

донети посебан закључак. 

 

Предавање Савеза парпчлегичара 45.000,00 Активност спроводи Савет у 

саради са  Саветом параплегичара 

и ПС Жабаљ.   

Промоције акција 

 

1. штампани материјал 

2. најам билборда 

 

 

100.000,00 

50.000,00 

 

 

Набавку добара потребних за 

реализацију ове акције ће  

извршти стручна служба 

Општинске управе Жабаљ из 

средстава буџета општине 

намењених за унапређење 
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безбедности. 

 

Посебан медијски програм о 

безбедности саобраћаја 

150.000,00   

   

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

Покровитењство у организовању 

такмичења у безбедности у 

саобраћају за основце  

100.000,00 Активност спроводи Савет и ОШ 

„Јован Јовановић Змај“. 

 

Временски оквир  - април, мај 

2018. године 

 

О начину спровођења активности 

Савет ће донети посебан закључак 

 

Набавку добара (награда) 

потребних за реализацију ове 

акције ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ 

из средстава буџета општине 

намењених за унапређење 

безбедности, прем,а 

спецификацији из зкаључка 

Савета.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

 

 

Едукација чланова Савета  

(трошкови) 

190.000,00 Котизације за семиране чланова 

Савета  

Набавка рачунарске опреме за 

потребе чланова Савета из реса 

ПС Жабаљ 

80.000,00  

 
2. 

Овај програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 022-39 /2018-II 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Чедомир Божић с.р. 
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ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 64a став 19,22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09 и 112/2015 и 80/2017) – даљем тексту: Закон, и 

члана 1. став 1. тачка 9. Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања на 

коришћење, закуп и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“, број 38/2016 и 6/2017), Председник општине Жабаљ доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа 

на територији општине ЖАБАЉ, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ЖАБАЉ за 2018. годину за давање у 

закуп по основу права пречег закупа власницима система за наводњавање, одводњавање, рибњака, 

пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који 

су у роду) који се налазе на пољопривредном земљишту у државној својини (у даљем тексту: 

власницима пољопривредне инфраструктуре) и то: 
 

Култура Класа Цене закупа по праву пречег закупа у еврима по хектару 

Њива 

4 235,30 

5 205,89 

Ливада 3 
79,42 

Пашњак 

3 
52,94 

5 
41,18 

Трстик-мочвара 

1 
16,34 

2 
14,87 

 

 

2. Председник општине ЖАБАЉ је на основу табеле из тачке 1. утврдио висину закупнине за сваку 

јединицу јавног надметања која је предмет давања у закуп по основу права пречег закупа власницима 

пољопривредне инфраструктуре планираних Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине ЖАБАЉ за 2018. годину.  

 

3. Овај закључак објавити у Службеном листу општине ЖАБАЉ или на огласној табли Општинске 

управе ЖАБАЉ, као и на званичној интернет страници општине ЖАБАЉ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Одлуком о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања на коришћење, закуп и 

продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жабаљ, број 02-148/16-I од 



 06.11.2018.               Службени лист општине Жабаљ                 број 25                   страна 21 

 
02.09.2016. године, одређен је председник општине Жабаљ као орган надлежан за утврђивање висине 

закупнине по хектару земљишта у државној својини, које се даје у закуп по праву пречег закупа власницима 

пољопривредне инфраструктуре, а које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земњишта на територији општине Жабаљ за 2018. годину. 

Одредбом члана 64а. став 19, 22 и 23. Закона, прописано је да је закупнина пољопривредног 

земљишта у државној својини по праву пречег закупа просечно постигнута цена закупа по хектару. 

Просечно постигнута цена закупа по хектару је просечна постигнута цена на последњем одржаном јавном 

надметању за пољопривредно земљиште које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а 

ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута 

цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе. Висину 

закупнине утврђује јединица локалне самоуправе. 

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу права пречег 

закупа власницима пољопривредне инфраструктуре, а имајући у виду наведену законску одредбу, како је 

Општина ЖАБАЉ имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на 

основу тога износи 205,89 евра по хектару, односно 24.356,79 динара по хектару, а која цена одговара 

квалитету ЊИВА 5. класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе.  

Имајући у виду све напред наведено, увђена је закупнина као у диспозитиву овог закључка. 

                                                                                                                              

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 320-162/2018-IV 

Дана: 20.09.2018. године 

Председник општине 

                                                                                                                                   Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 64a став 19,20,22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09 и 112/2015 и 80/2017) – даљем тексту: Закон, и 

члана 1. став 1. тачка 9. Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања на 

коришћење, закуп и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“, број 38/2016 и 6/2017), Председник општине Жабаљ доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа 

на територији општине ЖАБАЉ, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ЖАБАЉ за 2018. годину за давање у 

закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства, и то: 
 

Култура Класа Цене закупа по праву пречег закупа у еврима по хектару 

Њива 

1 
240,10 

2 
218,49 

3 
194,48 
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4 
172,87 

5 
151,26 

6 
122,45 

Ливада 

2 
65,55 

3 
58,34 

4 
51,86 

6 
36,74 

Пашњак 

2 
43,70 

3 
38,90 

4 
34,57 

Трстик-мочвара 

1 
12,01 

2 
10,92 

3 
9,72 

 

 

2. Председник општине ЖАБАЉ је на основу табеле из тачке 1. утврдио висину закупнине за сваку 

јединицу јавног надметања која је предмет давања у закуп по основу права пречег закупа по основу 

сточарства планираних Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине ЖАБАЉ за 2018. годину.  

 

3. Овај закључак објавити у Службеном листу општине ЖАБАЉ или на огласној табли Општинске 

управе ЖАБАЉ, као и на званичној интернет страници општине ЖАБАЉ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Одлуком о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања на коришћење, закуп и 

продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жабаљ одређен је 

председник општине Жабаљ, број 02-148/16-I од 02.09.2016. године, као орган надлежан за утврђивање 

висине закупнине по хектару земљишта у државној својини, које се даје у закуп по праву пречег закупа 

власницима домаћих животиња, а које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земњишта на територији општине Жабаљ за 2018. годину. 

Одредбама члана 64а. став 19, 20, 22 и 23. Закона, прописано је да је закупнина пољопривредног 

земљишта у државној својини по праву пречег закупа просечно постигнута цена закупа по хектару. 

Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа по основу власништва на 

домаћим животињама је просечно постигнута цена закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег 

закупа по том основу не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије 

у последње три године. Просечно постигнута цена закупа по хектару је просечна постигнута цена на 

последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште које је дато у закуп на територијхи 

јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној 

години, просечна постигнута цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних 

јединица локалне самоуправе. Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе. 

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу права пречег 

закупа власницима домаћих животиња, а имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина 

ЖАБАЉ имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу 

тога износи 205,89 евра по хектару, односно 24.356,79 динара по хектару, а која цена одговара квалитету 

ЊИВА 5. класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе.  
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Како је просечно постигнута цена на јавном надметању за претходну годину већа од просечне цене 

закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године, закупнина се утврђује у висини 

од 194,48 евра по хектару, односно 23.006,98 динара по хектару, који износ представља просечну цену 

закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године. Наведена цена одговара 

квалитету ЊИВА 3. класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе, што је 

приказано у наведеној табели. 

Имајући у виду све напред наведено, увђена је закупнина као у диспозитиву овог закључка. 

                                                                                                                              

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 320-160/2018-IV 

Дана: 20.09.2018. године 

Председник општине 

                                                                                                                                   Чедомир Божић с.р. 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

На основу поглавља II "Опис планираних мера", тачка 100.2 "Кредитна подршка" тачка 100.2.2. Остали 

облици кредитне подршке, подтачка 2.1.12 "Административна поцедура", Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабаљ за 2018. годину ("Службени лист 

општине Жабаљ",бр.19/2018) који је донет од стране Скупштине општине Жабаљ, а под претходно 

прибављеном сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-4865/2018-09 

од дана 09.08.2018.године, Општинска управа Жабаљ - Начелник општинске управе, дана 04.09.2018. године, 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА МЕРЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

ФИНАНСИРАЊА НАКНАДЕ ЗА ОБРАДУ КРЕДИТНОГ ЗАХТЕВА ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ 

 

1. 

Образује се Комисија за спровођење поступка мере Субвенције финансирања накнаде за обраду кредитног 

захтева за краткорочне кредите  (у даљем тексту: Комисија). 

 

2. 

Комисију чине председник и три члана. 

Комисија има техничког секретара.  

 

3. 

У Комисију се именују: 

1. дипл. ветеринар Владимир Чонкић, члан Општинског већа-председник,  

2. дипл. правник Урош Радановић, Општинска управа  - члан, 

3. дипл.екон. Петар Симић, Општинска управа– члан, 

4. дипл.екон. Неда Петровић, Општинска управа – члан, 

 

За техничког секретара Комисије именује се Ивана Зивчевски,  

 

4. 

Задатак Комисије је да прегледа пристигле пријаве и сачини предлог да се са најповољнијом банком закључи 

споразум о међусобним правима и обавезама у реализацији мере подршке -  Субвенције на име финансирања 

накнаде за обраду кредитног захтева за краткорочне кредите –  за финансирање обртних средстава у 
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пољопривреди, врши пријем и обраду појединачних захтева (пријава) за субвенционисање накнаде за обраду 

кредитног захтева за краткорочне кредите као и да изврши контролу наменског коришћења средстава. 

 

5. 

Начелник општинске управе ће посебним решењем утврдити висину накнаде председнику, члановима и 

техничком секретару Комисије. 

6. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ 

                                                                                                      

 

Број: 02-108/2018-III  

 

НАЧЕЛНИК  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Стеван Деспотов с.р. 

 

 

САДРЖАЈ 

 

р.б. Назив акта стр. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
1. Одлука о додели награда и признања општине Жабаљ за 2018. годину 1 

2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање  пореза 

на имовину за 2019. годину 

2 

3. Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица, одборника и 

чланова радних тела у органима општине Жабаљ 

3 

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обављању функција у органима општине Жабаљ 4 

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању општинске  народне библиотеке „Вељко Петровић“ 

Жабаљ 

4 

6. Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору општине 

Жабаљ за 2017. годину 

8 

7. Измена Кадровског плана општине Жабаљ за 2018. годину 9 

8. Решење о давању сагласности на годишњн План рада Предшколске установе „Детињство“ Жабаљ за 

2018/2019 годину 

10 

9. Решење о давању сагласности на годишњн План рада Спомен вртића  „Ђура Јакшић“ Чуруг за 2018/2019 

годину 

10 

10. Решење о давању сагласности на годишњн План рада Основне школе „Милош Црњански“  Жабаљ за 

2018/2019 годину 

11 

11. Решење о давању сагласности на годишњн План рада Основне школе „Ђура Јакшић“ Чуруг  за 2018/2019 

годину 

11 

12. Решење о давању сагласности на годишњн План рада Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево  за 

2018/2019 годину 

12 

13. Решење о давању сагласности на годишњн План рада Основне школе „Жарко Зрењанин“ Госпођинци  за 

2018/2019 годину 

12 

14. Решење о давању сагласности на годишњн План рада Средње  школе „22. октобар“ Жабаљ  за 2018/2019 

годину 

12 

15. Решење о давању сагласности  на Шесту измену Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ за 2018. годину 13 

16. Решење о именовању Општинског савета родитеља за школску 2018/2019. годину 13 

17. Решење о разрешењу члана Школског одбора ОШ „Милош Црњански“ Жабаљ 14 

18. Решење о именовању члана Школског одбора ОШ „Милош Црњански“ Жабаљ 15 

19. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ 15 

20. Решење о именовању  председника Надзорног одбора ЈУ „Спортски објекти“ Жабаљ 16 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
21. Одлука о додели награда ђацима генерације у 2017/2018. години 16 



 06.11.2018.               Службени лист општине Жабаљ                 број 25                   страна 25 

 

 

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 60 

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

22. Програм о изменама Програма о коришћењу средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Жабаљ 

17 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

23. Закључак о утврђивању закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег 

закупа власницима пољопривредне инфраструктуре 

20 

24. Закључак о утврђивању закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег 

закупа по основу сточарства 

21 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

25. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка мере субвенције финансирања накнаде за обраду 

кредита захтева за краткорочне кредите 

23 


