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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 28 Жабаљ, 12.12.2018. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 7. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број  62/2006, 47/2011,93/2012, 99/2013-ускл. дин. изн., 125/2014-ускл. 

дин. изн., 95/2015-ускл.дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађ. дин. изн., 104/2016-др. закон и 96/2017-усклађени 

дин. изн.) и члана 39. тачка 3. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018- 

пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ на 29.. седници одржаној дана 12.12.2018. године донела je  

 

ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком општина Жабаљ уводи локалне административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и 

радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које Општинска управа и други органи општине 

Жабаљ издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности (у даљем тексту: орган) 

 

Члан 2. 

Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе прописује се Тарифом локалних административних 

такси ( у даљем тексту: Тарифа), која чини саставни део ове одлуке.  

Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописана, нити се може наплатити у износу већем или 

мањем од прописаног. 

 

II   ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 

Члан 3. 

Обвезник таксе јесте подносилац захтева, односно поднеска којим се поступак покреће, односно врши радња 

прописана Тарифом. 

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.  

Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана, за који се плаћа такса, обвезник је 

давалац изјаве на записник. 

 

III  НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 4. 

Ако Тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје: 

1) за поднеске - у тренутку када се предају, а на захтеве дате на записник -када се записник састави; 

2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 

3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

 

Члан 5. 

Такса се плаћа у корист буџета општине Жабаљ у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом одлуком није 

друкчије прописано. 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 12.12.2018.               Службени лист општине Жабаљ                 број 28                   страна 2 

 
 

IV  НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 

Члан 6. 

Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за обрачун таксе је 

вредност назначена у предмету, односно захтеву или поднеску којим се покреће поступак. 

Ако вредност предмета није назначена у захтеву, односно поднеску или је назначена мања вредност од 

стварне, вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем орган које води поступак. 

 

Члан 7. 

Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје решење, исправа, документ или 

писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се такса у висини 50% од прописане 

таксе.  

За примерке исправа који се поводом захтева или поднеска обвезника састављају, односно издају за потребе 

органа, такса се не плаћа. 

  Члан 8. 

Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни основ, а доноси се 

једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако Тарифом није друкчије одређено. 

 

V  НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 

Члан 9. 

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, на рачун буџета Општине Жабаљ прописан Правилником о 

условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, број 840-

742251843-73, број модела 97 са позивом на број 48-243. 

Обвезник је дужан да приложи доказ да је таксу платио. 

 

Члан 10. 

Такса се плаћа у прописаном износу. 

Члан 11. 

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који је 

плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена. 

 

Члан 12. 

Ако обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран захтев 

или поднесак, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева или поднеска затражиће од обвезника да 

плати прописану таксу у року од десет дана од подношења захтева или поднеска и упозорити га на 

последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву, односно поднеску сачињава забелешка. 

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне поштом, 

одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом 

опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу за опомену и упозорити 

га на последице неплаћања таксе. 

Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматраће се да је захтев, односно поднесак од 

почетка уредно таксиран. 

Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, наплата таксе и опомене из става 2. овог 

члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је 

радња извршена. 

Члан 13. 

Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге списе који нетаксирани или недовољно таксирани стигну 

поштом из иностранства, врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре 

саопштења обвезнику да је радња извршена. 

Члан 14. 

У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно прописано овом 

одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 
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VI  ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 

Члан 15. 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1) органи, организације и институције Републике Србије;  

2) органи и организације аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; 

3) организације обавезног социјалног осигурања; 

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; 

5) Црвени крст Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; 

6) јавна предузећа, организације и месне заједнице које је основала општина Жабаљ. 

 

Члан 16. 

Не плаћа се такса за: 

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 

2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним 

евиденцијама; 

4) поднеске  упућене органу за представке и притужбе, 

5) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-

инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се 

уређује финансијска подршка породици са децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права 

жртава породичног насиља; 

6) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем и образовањем 

студената. 

 

Члан 17. 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, таксу у том 

поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе. 

Члан 18. 

Страни држављани, под условом узајамности, имају иста права у погледу плаћања таксе као и држављани 

Републике Србије. 

Члан 19. 

У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха 

издавања и основ ослобађања од плаћања таксе. 

 

VII  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

  Члан 20. 

Динарски износи из Тарифе усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који 

објављује републички орган за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до 

пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.  

Приликом усклађивања динарских износа такси, у складу са ставом 1. овог члана, основица за усклађивање 

су последњи објављени усклађени динарски износи такси. 

Усклађени износ такси се објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

Новчаном казном од 1.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у Општинској 

управи ако: 

1) у решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена, не означи износ таксе који је плаћен и Тарифни 

број по којем је такса плаћена ( члан 11. ); 

2) не обавести обвезника да је за поднети захтев, односно поднесак, дужан да плати таксу прописану 

Тарифом за списе и радње у одређеној управној радњи, односно управним стварима или таксу не наплати, 

односно не обавести надлежни орган ради отпочињања поступка принудне наплате (члан 12. став1.); 
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3) не наплати таксу за захтеве, поднеске или друге списе који, нетаксирани или недовољно таксирани, 

стигну поштом пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је 

радња извршена (члан 12.став2.); 

4) не наплати таксу за захтеве, поднеске или друге списе који, нетаксирани или недовољно таксирани, 

стигну поштом из иностранства пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења 

обвезнику да је радња извршена (члан 13.); 

5) у решењу, исправи, документу или писменом, који се издају без плаћања таксе, не означи сврху издавања 

и на основу којег члана ове одлуке, односно Тарифног броја, је ослобађање од наплате таксе остварено           

( члан 20.). 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу, ако у 

поступку пред тим органом омогући коришћење решења, исправа, докумената или писмена издато без 

плаћене таксе, за сврху за коју није издато.“ 

 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 22. 

За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа за које су захтеви, односно 

поднесци, поднети до дана примене ове одлуке, примењиваће се Одлука о општинским 

административним таксама („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/2011 –пречишћен текст и 9/2015).  

 

Члан 23. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским административним таксама 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 3/2011 –пречишћен текст и 9/2015).  

 

Члан 24. 

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

примењиваће се од 01. јануара 2019. године.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 434-55/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Човић с.р. 

 

 
ТАРИФА  

ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

 висина у 

динарима 

 

1. за захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом одлуком 

није друкчије прописано  

310 

2. Захтев за давање мишљења о примени општинских прописа  1.550 

Напомена:  

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима 

обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву, односно 

поднеску. 
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Тарифни број 2. 

За решења која доноси надлежни орган, ако овом одлуком није друкчије 

прописано  

530 

Напомена:  

Ако се доноси решење по захтеву више лица – обвезника таксе, такса по 

овом тарифном броју плаћа се према броју обвезника, којима се решење 

уручује. 

 

 

Тарифни број 3. 

1. на жалбу против решења које доносе надлежни органи из 

изворне надлежности општине, ако овом одлуком није друкчије 

прописано 

2.  за ванредни правни лек 

470 

 

 

2.700 

 

Тарифни број 4. 

1. за издавање извода из матичних књига (рођених, венчаних и 

умрлих) 

2. за издавање уверења о држављанству 

50 

 

50 

Напомена:  

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за изводе и уверења који се 

издају приликом закључења брака. 

 

 

Тарифни број 5. 

1. за увид у документацију која се налази у архиви 

2. за издавање преписа из архиве, полутабака 

700 

 

410 

Напомена:  

Полутабаком се сматра лист хартије од две стране формата А4 или 

мањег. 

 

 

Тарифни број 6. 

1. за издавање уверења, односно друге исправе о чињеницама из 

евиденције надлежног органа (члан 29. Закона о општем 

управном поступку), ако овом одлуком није друкчије прописано 

2. за издавање уверења, односно друге исправе о чињеницама о 

којима надлежни орган не води евиденцију (члан 30. Закона о 

општем управном поступку), ако овом одлуком није друкчије 

прописано 

 

310 

 

 

 

 

310 

 

 

Тарифни број 7. 

1. за дупликат решења или уверења, ако овом одлуком није 

друкчије прописано  

2. за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 

400 

 

270 

 

Тарифни број 8. 

За пријаву венчања ван службених просторија 

Напомена: 

Такса се не наплаћује када за закључење брака ван службених 

просторија постоје оправдани разлози прописани правилником којим се 

уређује рад матичара у поступку закључења брака 

8.000 
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Тарифни број 9. 

За одобрење за заузеће јавне површине: 

1. за постављање киоска или бараке 

2. за постављање летње баште 

3. за постављање других објеката 

 

2.500 

 

1.000 

 

500 

за одобрење о постављању рекламне табле, паноа или другог    натписа у 

појасу поред пута 

500 

за одобрење за раскопавање јавне површине  2.000 

 

Тарифни број 10. 

1. за издавање услова из просторног плана општине  

2.  за давање услова из урбанистичког плана  

1.500 

 

1.000 

 

Тарифни број 11. 

1. за издавање потврде на урбанистичке пројекат и пројекат 

препарцелације и парцелације  

2. за потврђивање урбанистичког пројекта  

3.000 

 

6.000 

 

Тарифни број 12. 

1. за информацију о локацији  2.000 

 

Тарифни број 13. 

За локацијске услове за објекте у грађевинском реону: 

1. за пословне објекте 

2. за стамбено-пословне објекте 

3. за стамбене објекте 

4. за остале објекте 

За локацијске услове за објекте ван грађевинског реона: 

1. за пословне објекте 

2. за стамбено-пословне објекте 

3. за стамбене објекте 

4. за остале објекте 

 

7.000 

 

5.000 

 

2.500 

 

2.000 

 

11.250 

 

8.250 

 

6.000 

 

3.000 

 

Тарифни број 14. 

1. за издавање уверења о старости објекта 

2. за решења којима се утврђује конверзија права коришћења у 

право својине уз накнаду 

3. за решења којима се одређује земљиште за редовну употребу 

објеката у посебним случајевима 

4. за издавање решења о уклањању објекта 

300 

 

500 

 

500 

 

 

1.000 
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Тарифни број 15. 

1. за издавање дупликата одобрења за изградњу/грађевинске дозволе/ 

или употребне дозволе 

1.000 

 

Тарифни број 16.  

за решење о промени намене пољопривредног земљишта:  

1. за привремену промену намене  

2. за трајну промену намене  

 

900 

 

1.500 

 

Тарифни број 17. 

1. за издавање уверења из службене евиденције о предузетницима  300 

 

Тарифни број 18. 

     1. за оверу реда вожње  2.500 

 

Тарифни број 19. 

За такси легитимације: 

1. за издавање такси дозволе за возача 

2. за издавање такси дозволе за возило 

 

1.200 

1.200 

 

Тарифни број 20. 

    1. за захтев за категоризацију угоститељског објекта 1.200 

 

Тарифни број 21. 

      1. за захтев за издавање одобрења за обављање угоститељске   

делатности ван угоститељског објекта 

1.200 

 

Тарифни број 22. 

за захтев за издавање одобрења за пружање угоститељских услуга у 

покретном објекту 

1.200 

 

Тарифни број 23. 

1. за пријаву на јавни оглас за давање у закуп пословног простора 

којим располаже Општина Жабаљ 

2. за пријаву на јавни оглас за давање у закуп или отуђење 

грађевинског земљишта  

1.000 

 

 

1.000 

 

Тарифни број 24. 

    1. за учешће на конкурсу за доделу локације за привремено 

постављање киоска или бараке  

1.000 

 

Тарифни број 25. 

1. за решење о исељењу лица које без правног основа користи стан 

или заједничку просторију 

2. за административно извршење решења из тчке 1. овог тарифног 

броја 

3. за пријаву за регистрацију стамбене заједнице 

 

1.000 

 

1.200 

 

1.000 
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На основу члана 7. став 1. и став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-ускл. дин. изн., 125/2014-ускл. дин. изн., 95/2015-ускл. дин. изн., 

83/2016, 91/2016-усклађ. дин. изн., 104/2016-др. закон и 96/2017-усклађени дин. изн.) и члана 39. 

тачка 3. и тачка 16. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', бр. 8/2011, 8/2012 и 18/2018-

пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ на 29. седници одржаној дана 12.12.2018. године, донела је  

 

ОДЛУКУ    

О   ИЗМЕНАМА   ОДЛУКЕ   О  ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ   ТАКСАМА  

 

Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Жабаљ“, бр. 25/2012, 24/2014, 

50/2016 и 15/2018-пречишћен текст), у Тарифи локалне комуналне таксе, Тарифни број 3. мења се до 

Напомене и гласи: 

 „Тарифни број 3. 

Kомуналнa таксa за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима: 

1) за теретна возила  

- за камионе до 2 т носивости      1.690 динара,  

- за камионе од 2 т до 5 т носивости      2.250 динара,  

- за камионе од 5 т до 12 т носивости     3.940 динара,  

- за камионе преко 12 т носивости     5.620 динара,  

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)      560 динара,  

3) за путничка возила  

- до 1.150 cm3            560 динара,  

- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3      1.120 динара,  

- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3      1.680 динара,  

- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3      2.250 динара,  

- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3      3.400 динара,  

- преко 3.000 cm3        5.620 динара,  

4) за мотоцикле  

- до 125 cm3           450 динара,  

- преко 125 cm3 до 250 cm3         670 динара,  

- преко 250 cm3 до 500 cm3      1.120 динара,  

- преко 500 cm3 до 1.200 cm3      1.360 динара,  

- преко 1.200 cm3       1.680 динара,  

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту       50 динара,  

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз 

одређених врста терета  

- 1 т носивости           450 динара,  

- од 1 т до 5 т носивости          780 динара,  

- од 5 т до 10 т носивости       1.070 динара,  

- од 10 т до 12 т носивости       1.470 динара,  

- носивости преко 12 т       2.250 динара,  

7) за вучна возила (тегљаче)  

- чија је снага мотора до 66 киловата      1.680 динара,  

- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата     2.250 динара,  

- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата     2.830 динара,  

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата     3.400 динара,  

- чија је снага мотора преко 177 киловата     4.520 динара, 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела    1.120 динара. 
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Члан 2. 

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

примењује се од 01.01.2019. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 434-56/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Човић с.р. 

 

Ha основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи("Сл. глaсник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 

др. зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 47/2018), члана 6, став 1. тачка 10. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. глaсник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклaђeни дин. изн., 125/2014 - 

усклaђeни дин. изн., 95/2015 - усклaђeни дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклaђeни дин. изн., 104/2016 - др. 

зaкoн и 96/2017 - усклaђeни дин. изн.) и члана 39. тачка 3. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 18/2018–пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ на 29. седници одржаној 

12.12.2018. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Жабаљ  (Службени 

лист општине Жабаљ“ бр. 4/2005, 5/2007, 17/2010 и 48/16) члан 2. мења се и гласи: 

„Члан 2. 

Закупнина за пословни простор  у јавној својини општине Жабаљ утврђује се по зонама у следећим 

месечним износима: 

- у првој зони закупнина износи 450 дин/m2 , 

- у другој зони закупнина износи 350 дин/ m2 , 

- у трећој зони закупнина износи 200 дин/m2 .“ 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. бришу се речи „изузев броја 3.“ 

 

Члан 3. 

Члан 3. став 2. брише се. 

 

Члан 4. 

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службенoм листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број: 361-16/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Човић с.р. 
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На основу члана 39. став 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број: 18/2018 – 

пречишћен текст), а у вези са члановима 61. 61a. 62. 64. 64а. и 72в. Закона о пољопривредном земљишту 

(''Службени гласник РС'', број 62/2006, 41/2005, 65/2008 – др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) Скупштина 

општине Жабаљ, на 29. седници одржаној дана 12.12.2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

 О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ, ЗАКУП И ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Одлуци 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 18/2018 – пречишћен текст),  у члану 1. се после тачке 9. додају тачке 10) и 11) које гласе. 

 ''10) расписивање јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  

државној својини и  

 11) расписивање јавног позива за остваривање права коришћења без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Жабаљ.'' 

 

Члан 2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 320-185 /2018-I 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

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

пречишћен текст), а у вези са чланом 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(''Службени гласник Републике Србије“ број 113/2017 и 50/2018) Скупштина општине Жабаљ на 29.. 

седници, дана 12.12.2018.године,  доноси 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о новчаној помоћи породици са децом („Службени лист општине Жабаљ“ број 17/2006) члан 3. 

став 1. мења се и гласи: 

„Право на једнократну новчану помоћ утврђену чланом 2. ове одлуке има мајка детета под условом да има 

пребивалиште на територији општине Жабаљ, да непосредно брине о детету и да деца претходног реда 

рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење или да 

мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, односно да се о деци 

претходног реда рођења непосредно брине мајка.“ 

 

Члан 2. 

У  члану 4. став 2. мења се и гласи: 

Акт из става 1. овог члана доноси се најкасније до 25. децембра за наредну годину. 

 

Члан 3. 

Члан 5. став 2. мења се и гласи: 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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„Уз захтев за остваривање права утвређеног чланом 2. тачка 1. прилаже се: 

1. извод из матичне књиге рођених за дете; 

2. потврда о пребивалишту за дете; 

3. фотокопију личне карте или очитану личну карту мајке; 

4.  уверење Центра за социјални рад којим се доказује да се мајка непосредно брине о детету за које се 

подноси захтев и да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 

хранитељску породицу или дата на усвојење и да мајка није лишена родитељског права у односу на 

децу претходног реда рођења, односно да се мајка непосредно брине о деци претходног реда рођења, 

5. фотокопија картице текућег рачуна на који ће се извршити уплата новчане помоћи. 

 

Члан 4. 

После члан 5. додаје се нови члан 5а. који гласи: 

„Уколико захтев подноси отац или старатељ поред доказа из члана 5. доставља се и један од следећих 

доказа: 

1. извод из матичне књиге умрлих за мајку, 

2. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, 

3. решење да је мајка лишена родитељског права, 

4. решење да је мајка лишена пословне способности, 

5. потврду надлежне здравствене установе о тешкој болести мајке услед које је спречена да непосредно 

брине о детету или 

6. потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку.“ 

Члан 5. 

Члан 6. мења се и гласи: 

О захтеву за остваривање права на новчану помоћ одлучује одељење Општинске управе надлежно за дечију 

заштиту, у року од 30 дана од дана поднетог захтева. 

Поступак за остваривање права из ове одлуке води се по одредбама Закона о општем управном поступку. 

 

           Члан 6. 

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

примењиваће се од 01.01.2019. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 553-18 /2018-I 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 88/2017 и 27/2018-други закон), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта 

о мрежи јавних предшколских установа и акта о јавних мрежи основних школа (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 21/2018) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине 

Жабаљ'' 18/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ на својој 29. седници одржаној 12.12.2018. 

године, донела је 

ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа са седиштем на територији 

општине Жабаљ. 
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Члан 2. 

Мрежу предшколских установа чине: 

 

Ред. 

Број 

Назив 

Установе 

Седиште и 

Адреса 

Објекат у 

Седишту 

Објекат ван 

Седишта 

1.  Предшколска 

установа 

''Детињство'' 

Жабаљ 

Николе Тесле бб 

''Мудра сова'' 

Жабаљ 

Николе Тесле бб 

 

    ''Ђурђевак'' 

Ђурђево 

Краља Петра I број 

72 

    ''Маслачак'' 

Госпођинци 

Краља Петра I број 

16 

2.  Основна школа 

''Ђура Јакшић'' 

Чуруг 

Трг Слободе 4 

''Спомен вртић'' 

Чуруг 

Николе Тесле 80 

 

 

Члан 3. 

Предшколска установа ''Детињство'' Жабаљ обавља делатност предшколског васпитања и образовања у 

објекту у седишту установе у Жабљу и ван седишта установе у објектима у насељеним местима Ђурђево и 

Госпођинци. 

Делатност се врши у три наменски грађена објекта или адаптирана објекта за рад са децом предшколског 

узраста.  

Члан 4. 

Основна школа ''Ђура Јакшић'' Чуруг обавља делатност предшколског васпитања и образовања у седишту 

установе у Чуругу. 

Делатност се врши у наменски грађеном објекту за рад са децом предшколског узраста и то у улици Николе 

Тесле број 80. 

Члан 5. 

Предшколске установе из члана 2. ове одлуке обављају програм предшколског васпитања и образовања у 

различитом трајању као целодневни, полудневни и припремни предшколски програм 

 

Члан 6. 

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:02-149/18-I 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Човић с.р. 
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На основу члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 88/2017 и 27/2018-други закон), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи 

јавних предшколских установа и акта о јавних мрежи основних школа (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 21/2018) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' 

18/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ на својој 29. седници одржаној 12.12.2018. године, 

донела је 

ОДЛУКУ  

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред основних школа са седиштем на територији општине 

Жабаљ. 

Члан 2. 

Мрежу основних школа чине: 

Ред. 

Бр. 

Назив школе Седиште и адреса Разредност Број 

ученика 

1.  Основна школа ''Милош 

Црњански'' Жабаљ 

Жабаљ, Трг Светог Саве 4 I-VIII 833 

2.  Основна школа ''Ђура 

Јакшић'' Чуруг 

Чуруг, Трг Слободе 4 I-VIII 615 

3.  Основна школа ''Јован 

Јовановић Змај'' Ђурђево 

Ђурђево, Краља Петра I 

59 

I-VIII 473 

 

4.  Основна школа ''Жарко 

Зрењанин'' Госпођинци 

Госпођинци, Бранка 

Радичевића 56 

I-VIII 291 

 

Члан 3. 

Основне школе из члана 2. ове одлуке су редовне основне школе које обављају делатност основног 

образовања и васпитања у седишту установе. 

Члан 4. 

Основне школе из члана 2. ове одлуке врше делатност остваривањем школског програма, прилагођеног 

програма за ученике са сметњама у развоју и посебног школског програма за образовање одраслих. 

Основна школа ''Ђура Јакшић'' Чуруг остварује и делатност предшколског васпитања и образовања. 

 

Члан 5. 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о мрежи основних школа са седиштем на 

територији општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 5/2005). 

 

Члан 6. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ'' по добијању сагласности од Владе Аутономне 

Покрајине Војводине. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од  дана објављивања. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-150/18-I                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ, на 29. 

седници, дана 12.12.2018. године, доноси  

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I. Подаци о запосленима на дан 31.12.2018. године  

 

Према одредбама члана 3. обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ – Пречишћен 

текст („Службени лист општине Жабаљ“ брoj 18/2018) систематизовано је укупно 87 радних места за 99 

лица (запослени и функционери), од којих: 

- 79 радних места за 77 запослена на неодређено време  у Општинској управи и  

- 8 радних места за 8 лица (запослени и функционери) на одређено време.  

Према подацима надлежних служби Општинске управе на дан 31.12.2018. године у Општинској управи 

запослено је укупно на неодређено време 77 лице, и то: 

-  64 службеника,  

-  13 намештеника.  

Поред наведних запослених напомиње се да шест  запослених у Општинској управи на неодређено време 

остварује право на мировање радног односа у Општинској управи (пет службеника). 

На дан 31.12.2018. године у радном односу на одређено време је: 

- 5 функционера на сталном раду (обухваћених обједињеним Правилником), 

- 2 службеника на положају, 

- 6 службеника (због повећеног обима посла), 

 

1. ФУНКЦИОНЕРИ  

(обухваћено обједињеним правилником) 

фукнкционери–постављена 

лица  

број 

систематизованих 

радних места  

број 

систематизованих 

извршилаца  

у радном 

односу на 

дан 

31.12.2018. 

помоћник Председника 

општине  
3 3 3 

правобранилац  1 1 1 

заменик правобраниоца 1 1 - 

секретар Скупштине општине  1 1 1 

заменик секретара Скупштине 

општине 
1 1 - 

укупно:  7 7 5 

 

 

  2.ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА   

службеници на положају број 

систематизованих 

радних места  

број 

систематизованих 

извршилаца  

у радном 

односу на 

дан 

31.12.2018. 

службеник на положају –  

I група 

1 1 1 

службеник на положају – II 

група 

1 1 1 

укупно:  2 2 2 

 

 

3.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА 
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НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

3.1.службеници - извршиоци број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованих 

службеника 

у радном 

односу на 

дан 

31.12.2018. 

самостални саветник 14 14 12 

саветник 17 19 13 

млађи саветник 18 20 17 

сарадник 4 4 4 

млађи сарадник 5 5 5 

виши референт 9 11 9 

референт 3 3 3 

млађи референт 1 1 1 

укупно: 71 раднa места 77 службеника 64 

  

3.2. намештеници број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованихн

амештеника 

у радном 

односу на 

дан 

31.12.2018. 

прва врста радних места 1 1 1 

друга врста радних места 0 0 0 

трећа врста радних места 0 0 0 

четврта врста радних места 5 8 7 

пета врста радних места 2 5 5 

укупно: 8 радних места 14 намештеника 13 

укупно 3.1.+ 3.2. 79 91 77 

 

4. ЗАПОСЛЕНИ У КАБИНЕТУ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

4.1.службеници - 

извршиоци 

број радних места број службеника у радном односу 

на дан 31.12.2018. 

самостални саветник 0 0 0 

саветник 1 1 0 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 0 0 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 1 1 1 

укупно: 2  радна места 2 службеника 1 

 

 

   

4.2. намештеници број радних места број намештеника у радном односу 

на дан 31.12.2018. 

прва врста радних места 0 0 0 

друга врста радних места 0 0 0 

трећа врста радних места 0 0 0 

четврта врста радних места 0 0 0 

пета врста радних места 0 0 0 

укупно: 0 радних места 0 намештеника 0 

укупно 4.1. + 4.2. 2 2 1 
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4.2. СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ  

 

службеници - 

извршиоци 
број радних места број радних места 

запослено на дан 

31.12.2018. г. 

самостални саветник 2 2 2 

саветник 0 0 0 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 1 1 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 0 0 0 

укупно: 3 радна места 3 службеника 2 службеника 

 

 

 

5.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НА ДАН 31.12.2018.  

(службеници и намештеници)  

 

 

службеници – 

извршиоци 

 
повећан 

обим посла 

приправн

ици 
укупно 

 

самостални 

саветник 

1 0 1 

саветник 4 0 4 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 0 0 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 1 0 1 

укупно: 6 0 6 
 

 

 

 

намештеници 

повећан 

обим посла  

укупно  

четврта група 0 0 

пета група 0 0 

укупно: 0 0 

 

II. Планирани број запослених за 2019. годину  

За 2019. годину планира се исти број лица запослених на неодређено време као и у 2018. години.  

Планира се исти број функционера на сталном раду.  

У 2019. години очекује се закључивање уговора на повремени и привремене послове са 8 извршилаца на 

пословима спровођења Закона о озакоњењу објеката.  
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2. ФУНКЦИОНЕРИ  

(обухваћено обједињеним правилником) 

фукнкционери–постављена 

лица  

број 

систематизованих 

радних места  

број 

систематизованих 

извршилаца  

у радном 

односу у 

2019. 

помоћник Председника 

општине 
3 3 3 

правобранилац 1 1 1 

заменик правобраниоца 1 1 - 

секретар Скупштине општине 1 1 1 

заменик секретара Скупштине 

општине 
1 1 - 

укупно:  7 7 5 

 

  2.ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА   

службеници на положају број 

систематизованих 

радних места  

број 

систематизованих 

извршилаца  

у радном 

односу у 

2019. 

службеник на положају –  

I група 

1 1 1 

службеник на положају – II 

група 

1 1 1 

укупно:  2 2 2 

 

 

3.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА 

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

 

3.1.службеници - извршиоци број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованих 

службеника 

у радном 

односу у 

2019. 

самостални саветник 14 14 12 

саветник 17 19 13 

млађи саветник 18 20 17 

сарадник 4 4 4 

млађи сарадник 5 5 5 

виши референт 9 11 9 

референт 3 3 3 

млађи референт 1 1 1 

укупно: 71 раднa места 77 службеника 64 

  

3.2. намештеници број 

систематизованих 

радних места 

број 

систематизованихн

амештеника 

у радном 

односу у 

2019. 

прва врста радних места 1 1 1 

друга врста радних места 0 0 0 

трећа врста радних места 0 0 0 

четврта врста радних места 5 8 7 

пета врста радних места 2 5 5 

укупно: 8 радних места 14 намештеника 13 

укупно 3.1.+ 3.2. 79 91 77 

 

4. ЗАПОСЛЕНИ У КАБИНЕТУ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

4.1.службеници - број радних места број службеника у радном односу 
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извршиоци у 2018. 

самостални саветник 0 0 0 

саветник 1 1 0 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 0 0 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 1 1 1 

укупно: 2  радна места 2 службеника 1 

 

 

   

4.2. намештеници број радних места број намештеника у радном односу 

у 2018. 

прва врста радних места 0 0 0 

друга врста радних места 0 0 0 

трећа врста радних места 0 0 0 

четврта врста радних места 0 0 0 

пета врста радних места 0 0 0 

укупно: 0 радних места 0 намештеника 0 

укупно 4.1. + 4.2. 2 2 1 

 

4.2. СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ  

 

службеници - 

извршиоци 
број радних места број радних места 

у радном односу у 

2018. год. 

самостални саветник 2 2 2 

саветник 0 0 0 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 

млађи сарадник 0 0 0 

виши референт 1 1 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 0 0 0 

укупно: 3 радна места 3 службеника 2 службеника 

 

 

 

5.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

(службеници и намештеници)  

 

 

службеници – 

извршиоци 

 повећан 

обим посла  

приправн

ици 

укупно  

 

самостални 

саветник 

1 0 1 

саветник 4 0 4 

млађи саветник 0 0 0 

сарадник 0 0 0 
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млађи сарадник 1 0 1 

виши референт 0 0 0 

референт 0 0 0 

млађи референт 1 0 1 

укупно: 7 0 7 
 

 

Не може се тачно разврстати по звањима 8 запослених  за које се очекује да се запосле на пословима 

спровођења Закона о озакоњењу објеката  

 

 

намештеници 

повећан 

обим посла  

укупно  

четврта група 0 0 

пета група 0 0 

укупно: 0 0 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-145/2018-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) Скупштина општине на својој 29. седници одржаној дана 12.12.2018. године доноси 

 

             РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ 

Жабаљ, који је усвојио Управни одбор на својој седници одржаној 29.11.2018. године.  

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-65/2018-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“ бр. 18/2018 – пр. 

текст) Скупштина општине на својој 29. седници одржаној дана 12.12.2018. године доноси  

 

            РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ са посебним 

програмом коришћења субвенција за 2019. годину дел. број 928-1/18, који је усвојио Надзорни одбор 

предузећа Одлуком 924-5/18 на својој седници одржаној 23.11.2018. године 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 023-80/2018-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) Скупштина општине на својој 29.  седници одржаној  дана 12.12.2018. године, доноси 

 

           РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ 

Жабаљ са посебним програмом коришћења субвенција за 2019.годину дел . број 353-1, који је усвојио 

Надзорни одбор предузећа Одлуком 352-2/18 на својој седници одржаној 27.11.2018. године 2. 

 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 023-81/2018-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) Скупштина општине на својој 29.  седници одржаној  дана 12.12.2018. године, доноси 

 

          РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Програм рада  Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ за 2019. 

годину, који је усвојио Управни одбор на својој седници одржаној 30.11.2018. године.  
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2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-66/2018-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) Скупштина општине на својој 29. седници одржаној  дана 12.12.2018. године, доноси 

 

           РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на на Програм рада Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ за 2019.годину, који је 

усвојио Управни одбор на својој 8. седници одржаној 30.11.2018. године под дел. бр. 52/182. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-67/2018-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) Скупштина општине на својој 29. седници одржаној 12.12.2018., доноси:  

 

           РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Годишњи план рада Туристичке организације Жабаљ 2019. годину, који је усвојио 

Управни одбор на својој седници 51.одржаној 28.11.2018. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-68/2018-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“ бр. 18/2018 – пр. 

текст) Скупштина општине на својој 29.  седници одржаној  дана 12.12.2018. године, доноси 

 

           РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2019.годину, који је усвојио Управни 

одбор на својој седници одржаној 26.11.2018. године под дел. бр. 71/18. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-69/2018-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) Скупштина општине на својој 29.  седници одржаној  дана 12.12.2018. године, доноси 

 

           РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на на План рада Месне заједнице Жабаљ за 2019. годину, који је усвојио Савет Месне 

заједнице  под пословним бројем 107218. 

 

 

 

 

 

     2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-70/2018-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) Скупштина општине на својој 29. седници одржаној  дана 12.12.2018. године, доноси 

 

         РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на План рада Месне заједнице Чуруг 2019. годину, који је усвојио Савет Месне заједнице  

на својој седници 15.одржаној 11.10.2018. године. 
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2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-71/2018-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) Скупштина општине на својој 29. седници одржаној дана 12.12.2018. године, доноси 

 

         РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на сагласности на План рада Месне заједнице Ђурђево за 2019. годину коју је усвојио 

Савет  Месне заједнице на својој седници одржаној 28.11.2018. године. 

 

              2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-72/2018-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) Скупштина општине на својој 29.  седници одржаној  дана 12.12.2018. године, доноси 

 

             РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на на План рада Месне заједнице Госпођинци 2019. годину, који је усвојио Савет Месне 

заједнице  на својој седници 28.одржаној 26.11.2018. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 022-73/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу  члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/18 – 

пречишћен текст), Скупштина општине Жабаљ  на својој 29. седници одржаној 12.12.2018. године донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ЗА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ И ТИТЕЛ „СОЛИДАРНОСТ“ – ЖАБАЉ 

 

1. 

Функције вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ 

Жабаљ – у даљем тексту: Центар, разрешава  се Наташа Лукић, мастер психолог из Новог Сада. 

2. 

Ово решење    доставити Скупштини општине Тител на даљу надлежност.  

 

3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-135/2018-I  

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласникРС“ број 24/2011) и члана 39. тачка 

10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/18 – пречишћен текст), попретходно 

прибављеној сагласности Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова број 022-943/2018  од 29.11.2018. године, Скупштина општине Жабаљна 29. седници одржаној дана 

12.12.2018. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ЗА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ И ТИТЕЛ „СОЛИДАРНОСТ“ – ЖАБАЉ 

 

1. 

За директора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ“ у даљем тексту: 

Центар, именује се Наташа Лукић, мастер психолог из Новог Сада, на мандантни период од четири године. 

 

2. 

Ово решење без цифара јединственог матичног броја из тачке 1. диспозитива, објавити у „Службеном листу 

Општине Жабаљ“. 

3. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 
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4. 

Решење доставити Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова 

и Скупштини општине Тител. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-109/2018-I  

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. став 22. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/18 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Жабаљ на својој 29. седници одржаној 12.12.2018. године доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ 

 

1. 

У Решењу о образовању Комисије за израду предлога Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у Општини Жабаљ за 2019. и 2020. годину („Службени лист општине Жабаљ“ 

број 26/2018), члан 3. став 1. мења се и гласи: 

 

„У Комисију се именују: 

1.dr vet.med. Владимир Чонкић, члан Општинског већа – председник, 

2.дипломирани економиста Петар Симић, Општинска управа – заменик председника, 

3.Синиша Тривуновић, геодетски техничар – члан, 

4.Јелена Вујков, дипломирани економиста– члан, 

5.Симо Васић, дипломирани економиста – члан, 

6.Тања Вукајловић, Општинска управа Жабаљ – члан, 

7.Горан Николин, дипл.инжењер информатике – члан“. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-146/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 53. став 2.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/18 

пречишћен текст) и члана 2. Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у на 

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

(''Службени лист општине Жабаљ'' број 38/2016 и 6/2017), Скупштина општине Жабаљ на својој 29. седници 

одржаној 12.12.2018.   године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА  

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ  

ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ 

 

1. 

Разрешава се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини Жабаљ за 2017. и 2018. годину у следећем саставу: 

 

1. Милован Мирков– председник, 

2. Горан Стојшић – заменик председника, 

3. Драгана Дејановић  – члан, 

4. Светлана Петаков - члан, 

5. Нада Вечански – члан, 

6. Милан Мијин, – члан и 

7. Петар Симић – члан. 

 

Секретар: Петар Самоловац 

Заменик секретара: Љиљана Узелац 

Технички секретар: Снежана Милаковић 

 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-147 /2018-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Радован Чолић с.р. 
 

На основу члана 53. став 2.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/18 

пречишћен текст) и члана 2. Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у на 

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

(''Службени лист општине Жабаљ'' број 38/2016 и 6/2017), Скупштина општине Жабаљ на својој 29. седници 

одржаној 12.12.2018.   године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА  

ДАВАЊЕ У ЗАКУП, КОРИШЋЕЊЕ И ПРОДАЈУ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

ЗА 2019. и 2020. ГОДИНУ  
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1. 

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају  

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жабаљ за 2019. и 2020. годину  (у даљем тексту: 

Комисија). 

2. 

Комисију чине председник, заменик председника и пет чланова. 

Комисија има секретара.  

Секретар Комисије има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља 

своју дужност. 

Комисија има техничког секретара. 

3. 

У Комисију се именују: 

1. Милован Мирков – председник, 

2. Горан Стојшић – заменик председника, 

3. Драгана Дејановић  – члан, 

4. Драгана Лазукић - члан, 

5. Нада Вечански  – члан, 

6. Милан Мијин – члан и 

7. Сандра Ђурић – члан. 

Секретар: Петар Симић 

Заменик секретара: Петар Самоловац 

Технички секретар: Снежана Милаковић. 

 

4. 

Лица из тачке 3. овог решења  именују се на период од две године. 

 

5.  

Задатак Комисије је: 

1.  спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, на коришћење и продају државног 

земљишта у државној својини у Општини Жабаљ; 

2.  утврђивање предлога:   

- одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп, на коришћење без плаћања накнаде и о 

продаји пољопривредног земљишта у државној својини; 

- одлука о давању у закуп, на коришћење и о продаји пољопривредног земљишта у државној 

својини; 

- одлука о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној 

својини; 

- одлука о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини з накнаду 

правним и физичким лицима за непољопривредну производњу; 

- одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег 

закупа;  

- одлука о скидању усева и њиховој продаји уколико постоји противправно коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини; 

- аката о утврђивању  почетне цене по хектару закупа земљишта у државној својини које се 

даје у закуп јавним оглашавањем; 

- аката о утврђивању  висине закупнине по хектару земљишта у државној својини које се даје у 

закуп по праву пречег закупа и 

3.  обављање других послова у вези са реализацијом набројаних задатака. 
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6. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02- 148 /2018-I ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Радован Чолић с.р. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 59.став 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15,  99/16 и 113/17), члана 38. Одлуке о 

буџету Oпштине Жабаљ за 2018.годину („Службени лист Општине Жабаљ“ број 30/2017, 5/2018, 12/2018 и 

20/2018) и члана 70. тачка 17. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“, бр. 8/2011, 

8/2012 и 27/2017), Председник Општине доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Жабаљ на рачун 

извршења буџета Општине Жабаљ 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених 

средстава која су у складу са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2018. годину („Сл. лист општине Жабаљ“ 

број 30/2017, 5/2018, 12/2018 и 20/2018), до истека фискалне године пренета индиректним корисницима 

буџетских средстава и корисницима трансфера, а нису утрошена у тој фискалној години. 

 

Члан 2. 

Повраћај неутрошених средстава из члана 1.овог правилника, врше индиректни корисници буџетских 

средстава, корисници трансфера за расходе и издатке буџета Општине Жабаљ (у даљем тексту: Корисници 

буџетских средстава буџета Општине Жабаљ) до истека фискалне године, закључно са 31. децембром 

2018.године, на рачун – Извршење буџета Општине Жабаљ, број 840-141640-68. 

Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.исказује се на Обрасцу СВС – Спецификација 

враћених буџетских средстава. 

Корисници буџетских средстава Општине Жабаљ одговорни су за истинитост и тачност исказаних 

података у Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава. 

 

Члан 3. 

Корисници буџетских средстава буџета Општине Жабаљ достављају директном кориснику 

спецификације враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност према 

разделима, односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских 

средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године. 

Уколико су средства Корисницима буџетских средстава буџета Општине Жабаљ пренета са 

опредељених апропријација два или више директних корисника буџетских средстава у обавези су да доставе 

Обрасцe СВС – Спецификација враћених буџетских средстава за сваког директног корисника по 

јединственом броју буџетског корисника. 

На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1.овог члана директни корисник 

буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фискалне године врши корекцију 

трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за Кориснике буџетских средстава буџета 

Општине Жабаљ којима су пренели средства. 
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Образац СВС – Спецификација враћених буџетских средстава одштампан је уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

Члан 4. 

Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који су неутрошена 

средства пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне године нису у систему 

консолидованог рачуна трезора Општине Жабаљ. 

Члан 5. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку преноса 

неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Жабаљ, број 40-91/2017-IV  од 

18.12.2017.године. 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у „Службеном листу општине 

Жабаљ“. 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број:  40-81/2018-IV 

Дана:12.12.2018. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Чедомир Божић с.р.  
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Образац  СВС 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

Назив Корисника буџетских средстава који враћа 

средства____________________________________________________________________ 

Седиште__________________________адреса____________________________________ 

ПИБ_________________МБ______________________ЈББК_________________________ 

Назив Директног корисника буџетских средстава који је пренео средства 

(*):________________________________________________________________________ЈББК______

_______ 

(*у случају када спецификацију саставља директан корисник буџетских средстава на овој линији 

уписује свој назив) 

Раздео/глава_________функција________ 

Спецификација враћених буџетских средстава: 

Економска 

класификација 

ОПИС Износ 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 УКУПНО:  

 

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четири цифре, без узимања ознаке 49, 

будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у процесу сравњивања. 

Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани. 

 

Број:_______________ 

_________________________ 

Име и презиме одговорног лица 

(штампаним словима) 

_________________________ 

Место и датум:____________________        М.П Потпис 
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На основу члана  58. став 3. Закона о локалној („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018)  и члана 93. Статута општине Жабаљ („Службени 

лист општине Жабаљ“ број 18/2018 –пр.текст) Председник општине дана 03.12.2018. године доноси:  

 

РЕШЕЊЕ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

 ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

1. 

 

Утврђује се престанак мандата РАДОВАНУ ПЛАЧКИЋУ, дипл. инг. пољопривреде  из ЖАБЉА  помоћнику 

Председника општине за област националних заједница и цивилне заштите, са даном  03.12.2018. године, 

због подношења оставке. 

 

2. 

 

Ово решење објавити  у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  020-41/2018-IV 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                                          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 по претходно 

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

од дана 09.08.2018.године, Општинска управа Жабаљ дана 08.11.2018. године расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ О ИЗМЕНИ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАДУ КРЕДИТНОГ ЗАХТЕВА 

ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ - ФИНАНСИРАЊЕ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I. У Јавном позиву пољопривредним произвођачима са територије општине Жабаљ заинтересованим за 

субвенционисање накнаде за обраду кредитног захтева за краткорочне кредите – финансирање обртних 

средставау пољопривреди за 2018. годину („Службени лист општине Жабаљ",бр.23/2018), у тачки II. став 2. 

речи: „у минималном износу од 50.000,00 динара“ замењује се речима:“у минималном износу од 100.000,00 

динара“ и у тачки IV. став 2. речи: „до 15.12.2018. године“ замењује се речима: „до 30.11.2018. године“. 
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II. Текст јавног позива о измени јавног позива биће објављен 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. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
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