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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 41 Жабаљ, 03.10.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

На основу члана 8.став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 

41/2009, 53/2010 и 101/2011) и на основу члана 73. тачка 13. Статута општине Жабаљ („Службени гласник 
РС“ број  8/2011 и 8/2012) Општинско веће  на својој 14.седници одржаној дана 03.10.2016. године  доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

O ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

1. 

У Решењу о именовању Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 32/2016) после у члана 1. става 1 редног броја 9. додаје се нови став 
који гласи:  

За придруженог члана именује се: Ружица Лугоња, запослена у Републичком геодетском заводу.  

 
2. 

Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-168/16-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 
 

На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр.16/97 и 42/98) и 

члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање сагласности на цене комуналних производа и 

комуналних услуга („Службени лист општине Жабаљ“ број 11/09)  Општинско веће на својој 14. седници 
одржаној дана 03.10.2016. године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.  

Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број  650-5/2016 од 
30.08.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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2.  

Ово решење и Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ број  650-5/16 објавити у 

"Службеном листу општине Жабаљ".  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 023-47/16-II 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

 
ИЗМЕНА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ 

 

 

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
 

I  - ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА  

 

 

Грађани 

  домаћинства                                                                                           336,36 динара 

 старачка домаћинства и социјално угрожене                                      168,18 динара 

 

Правна лица и предузетници 
 

 група                                                                                                        218,18 динара  

                                                                                 

 Кројачке и обућарске радње, златаре, фризерски салони, берберске радње, козметичарски салони, 
часовничари, хемијске чистионе, фотографске радње, ауто школе, адвокатске канцеларије, агенције за 

пружање услуга, галерије, мењачнице, трафике непрехрамбеног типа 

 

 група                                                                                                         363,63 динара 

 

 продаја и/или одржавање и оправка моторних возила, мотоцикала и бицикала: аутомеханичари, 

аутоелектричари, аутолимари, вулканизери, аутоперионице 

 продаја и/или одржавање и оправка пољопривредних машина и опреме 

 продаја и/или одржавање и оправка биро-опреме производња и/или продаја погребне опреме 

 производња и/или продаја грађевинског материјала и опреме 

 столарске радње  

 трговина непрехрамбеном робом: бутици, књижаре, папирнице, комисиони, цвећаре 

 

 група                                                                                                         509,09 динара 

 

производња и/или продаја хлеба, пецива и кора 

производња и/или продаја свежих колача и дугих производа од теста 

производња и/или продаја млека и млечних производа 

пицерије,печењаре, хамбургерије и продавнице брзе хране 

трговине на мало воћем и поврћем 

трговине на мало месом и производима од меса 

угоститељски објекти (кафеи и бифеи) 
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 група                                                                                                           658,84 динара 

 

производња и/или продаја прехрамбених производа и пића - који нису обухваћени 3. групом 

угоститељски објекти хотели, мотели, ресторани 

трговина на мало медицинским, фармацеутским, козметичким препаратима 

трговина на мало пољопривредним препаратима и сточном  храном 

производња и/или продаја хемикалија и хемијских производа 

производња и/или продаја производа од гуме и од пластичних маса 

штампарско – графичке услуге 

 
За правна лица из горе наведених група, која користе контејнере, цена је  605,00 динара по пражњењу 

контејнера. 

 

II – ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА  
 

  Цистерна од 7 m3                                                                    1.363,64 динара  

 

 Цистерна од 10 m3                                                                  1.772,73 динара 

 

На цене комуналних услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 10%. 

 

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  

 

  I - РАДНИ САТ БУЛДОЖЕРА 

 
Радни сат булдожера – 4.500,00 динара 

 

На цене осталих услуга обрачунава се ПДВ по стопи од 20%. 

 

II – УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ 

 Услуга хватања паса (ком)     1.500,00 динара  

 Услуга изласка на терен (број излазака) 

(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта) 1.500,00 динара  

 Утовар и одвоз угинулих животиња (кг)  

(ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)      30,00 динара 

 Брига и нега паса (ком) - месечно      6.000,00 динара 

 Амортизација и трошкови транспорта (км)                                    100,00 динара    

 
На цене услуга зоохигијеничарске службе обрачунава се ПДВ по стопи од 10%. 

 

III – УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

Услуге мера заштите пољопривредног  
земљишта од пољске штете (ха) - месечно          17,00 динара 

На цену услуге пољочуварске службе обрачунава се ПДВ по стопи од 20%. 

 

 

 

Председник Надзорног одбора 
Милош Бијелић с.р. 
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На основу члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/11 и 8/12), 

члана 3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 10/11 и 23/12) и тачке 4. Решења о образовању буџетског фонда за 

ванредне ситуације и заштиту од пожара општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 6/12), 
Општинско веће општине Жабаљ на 14 седници, дана 03.10 2016. године, донело је  

 

ПРОГРАМ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
1. 

У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за ванредне ситуације и противпожарну 

заштиту („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 11/2016) у тачки 2, у табели врше се следеће измене: 
- у делу под називом „ 1. Трошкови ангажовања оспособљених     правних лица за извршавање 

задатака заштите и спасавања одређених закључком Општинског већа број: 82-31/2013-II од 

19.03.2013. године.“у подтачки  1.1. Услуге здравствено – превентивне заштите (Дом здравља Жабаљ) број 
„50.000,00“ замењује се бројем „40.000,00“;  

 у подтачки под називом „1.2 Услуге снабдевања водом (ЈКП Водовод Жабаљ)“ износ „50.000,00“ 

замењује  се износом „40.000,00“ 

 у подтачки под називом „1.3 Услуге пружања хуманитарне помоћи (ОО Црвени крст Жабаљ)“ број 
„50.000,00“ замењује се бројем „ 40.000,00“; 

 у подтачки под називом „ 1.3 Услуге социјалне заштите (Центар за социјални рад Жабаљ и Тител 

Солидарност)“ број „50.000,00“ замењује се бројем„40.000,00“; 
 у подтачки под називом „ 1.5 Услуге одржавања путева и комуналних објеката (ЈП Развој Жабаљ)“ 

број „ 50.000,00“ замењује се бројем„ 40.000,00“; 

 у подтачки под називом „ 1.5 Ветеринарске услуге (Ветеринарска станица Вета Жабаљ)“ број 
„50.000,00“ замењује се бројем „40.000,00“; 

у подтачки под називом „ 1.6 Услуге превоза путника (а.д Саобраћај Жабаљ)“ број „50.000,00“ 

замењује бројем „ 40.000,00“; 

у подтачки под називом  „ 1.7 Услуге социјалне заштите (Дом за душевна оболела лица Чуруг)“ број 
„50.000,00“ замењује се бројем „40.000,00“, 

              

          - у делу под називом „ 2. Обука чланова штаба за ванредне  ситуације, јединица цивилне заштите 

опште намене, повереника и заменика повереника.“ у подтачки под називом „ 2.1 Услуге обуке од стране 

регистрованих правних лица“, број „ 200.000,00“ замењује се бројем „100.000,00“. 

          - у делу под називом „ 3. Санирање штета насталих природном и другом незгодом.“ подтачка под 

називом „ 3.1  Санирање насталих штета природном незгодом на путевима“, број „250.000,00“ замењује се 
бројем „200.000,00“, 

            у подтачки под називом „3.2 Санирање насталих штета природном незгодом на комуналним 

објектима“, број „ 250.000,00“ замењује се бројем „200.000,00“; 
         - у делу под називом „ 5. Одржавање система за узбуњивање на терирторији општине Жабаљ.“ 

подтачка под називом „ 3.1 Поправка сирене у згради МЗ Чуруг, Трг слободе 1, Чуруг“, број „100.000,00“ 

замењује се бројем „50.000,00“ 
          у подтачки под називом  „3.2 Поправка сирене у Жабљу, која се налази у улици Светог Николе 137“, 

број „ 100.000,00“ замењује се бројем“ 50.000,00“. 

           

          Након дела текста под под називом „5. Одржавање система за узбуњивање на терирторији 

општине Жабаљ“ додаје се тачка 6. са подтачкама 6.1 и 6.2 које гласе: 

     „ 6. Ангажовање извршилаца за деловање на градоносне облаке – стрелаца на лансерним 

станицамана територији општине Жабаљ и финансирање одређене количине горива ангажованим 

извршиоцима (евиденција и расподела горива врши се преко ЈКП „Чистоћа“)  

          6.1 Ангажовање противградних стрелаца   330.000,00;  

          6.2 Финансирање горива     50.000,00.“ 
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2. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 82-15/2016- II 

Датум: 03.10.2016. године                                                                                               

 

ПРЕДСЕДНИК 
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Чедомир Божић с.р. 

 
На основу члана 73. тачка 17. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/2012), а у вези са чланом 29. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 

– др. закон, 41/2009 и 112/2015), Општинско веће општине Жабаљ на 14. седници одржаној дана 03.10.2016. 
године доноси  

 

ДОПУНА МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД МРАЗА, 

ГРАДА И ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

У Мерама  за заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града и пожара на територији општине 

Жабаљ («Службени лист општине Жабаљ» број 12/16), у одељку Б) Мере за заштиту пољопривредног 

земљишта од града после пасуса 1. додаје се нови пасус који гласи:  

«Општина Жабаљ подршку надлежном органу пружиће, кроз куповину средстава за засејавање 

градоопасних облака – ракета и кроз подршку у ангажовању извршилаца за деловање на градоносне облаке – 
стрелаца на лансирним станицама на својој територији.» 

 

 

Ове допуне мера објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“ 
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320-351/2016-II ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                         dipl. ecc Чедомир Божић с.р. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 18. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2016. годину („Службени лист општине Жабаљ“ 

број 29/2015) и члснс 70. тачка 8.Статута општине Жабаљ  („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/2012), Председник општине дана 30.09.2016. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

1. 

Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 
Жабаљ за 2016. годину, усаглашен са Одлуком о буџету општине за 2016. годину. 
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2. 

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског 

корисника за 2016. годину број 401-257/2016-IV од 11.04.2016. године. 

 
3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 401-657/2016-IV ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                        Чедомир Божић с.р. 

 
 

На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ  („Службени лист општине Жабаљ“ број:  8/2011 и 

8/2012)  Председник општине, дана    30.09.2016. године доности: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. 
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допуна  Правилника о организацији и систематизацији 

послова  Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“  Жабаљ дел. број  369-1/16 од   

21.09..2016. године.  
2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 023- 49/2016-IV  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
                                                                                                                          Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ  („Службени лиНа основу члана 70. тачка 10. Статута 

општине Жабаљ  („Службени лист општине Жабаљ“ број:  8/2011 и 8/2012)  Председник општине, дана    
30.09.2016. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

 
1. 

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допуна  Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места  Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“  Жабаљ дел. број  693-1/16 од   
05.09.2016. године.  

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 Број: 023- 48/2016-IV  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                                          Чедомир Божић с.р. 



   03.10.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 41                      страна 7 

 
 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 
Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

1. Решење о допуни решења о именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима 

територије општине Жабаљ 

1 

2. Решење о давању сагласности на ценовник услуга ЈКП „Чистоћа“ 1 

3. Програм о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за ванредне ситуације и 

заштиту од пожара за 2016. годину 

4 

4. Допуна мера за заштиту пољопривредног земљишта од мраза , града и пожара на територији 

општине Жабаљ 

5 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

5. Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2016. годину – Јавна 

установа Спортски објекти 

5 

6. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији  послова ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ 

6 

7. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији  радних места ЈКП „Чистоћа“ 

6 


