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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:20 Жабаљ, 28.08.2019. године Година 46 Цена овог броја 60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 32. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 

42. тачка 1.  Статута општине Жабаљ  ("Службени лист општине Жабаљ" број 4/2019), а у вези са 

Одлуком о прихватању предлога за промену Пословника Скупштине општине Жабаљ („Службени 

лист општине Жабаљ“ број 15/2019),  Скупштина општине Жабаљ је на 33. седници одржаној дана 

28.08.2019. године, донела 

 

П О С Л О В Н И К 

О ПРОМЕНИ 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

 У Пословнику Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 7/2019) 

у члану 85. став 1, додаје се нова тачка 8. која гласи: 

 

„Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности 

општине Жабаљ“. 

Члан 2. 

 У Пословнику Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 

7/2019), члан 97. став 2. мења се и гласи: 

 

„Редовна седница Скупштине по правилу започиње у 09,00 сати“ 

  

Члан 3. 

У Пословнику Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 

7/2019), члан 100. став 1. мења се и гласи: 

„Материјали из члана 101. овог Пословника, који се као предлози упућују председнику 

Скупштине ради увршћивања у дневни ред седнице, достављају се у писаној форми, у једном 

примерку са образложењем, и у електронском облику“. 

  

                                                             Члан 4. 

У Пословнику Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 7/2019) 

у члану 103. став 2. уместо речи „седам“, треба да стоји „пет“. 
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                                                                 Члан 5. 

 У Пословнику Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 

7/2019), члан 145. став 4. мења се и гласи: 

„Гласање се врши дизањем руке или електронским путем, председник Скупштине пре усвајања 

дневног реда обавештава одборнике на који начин ће се вршити гласање“. 

 

Члан 6. 

У Пословнику Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 7/2019) у 

члану 167. став 3. уместо броја „3.“, треба да стоји „2.“. 

                                                                                                                          

Члан 7. 

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Жабаљ“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 011-3/19-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13- УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), члана 9. став 5. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10) и 

члана 42. став 5. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 4/2019) 

Скупштина општине Жабаљ, по прибављеном мишљењу Комисије за планове  број 06-

103/2019-I на 33. седници одржаној 28.08.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  О   ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ДЕО БЛОКА 14 У ЖАБЉУ  

(ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 8902 К.О. ЖАБАЉ) 

  

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за део блока 14 у Жабљу (за катастарску  

парцелу број 8902 К.О. Жабаљ) (у даљем тексту: План). 

  

 Члан 2.  

Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана, а 

коначна граница обухвата Плана дефинисаће се Нацртом Плана. 

План ће обухватити грађевинско подручје у катастарској општини Жабаљ, унутар описане 

оквирне границе: 

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 

8901, 8902 и 8904. Од ове тачке, граница у правцу севера прати западну границу парцеле 

број 8902, затим граница скреће у правцу истока пратећи северну границу парцеле број 

8902 до тромеђе парцела бр. 8902, 8903 и 3320. Од ове тачке граница скреће на север, 

западном границом парцеле број 3320  до детаљне тачке Б, затим скреће на исток до 

осовинске тачке број 1, потом граница скреће на југ до осовинске тачке број 2. Од ове  
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тачке граница скреће на запад, до детаљне тачке А, потом скреће на север западном 

границом парцеле број 3320 до јужне границе парцеле  број 8902, затим скреће на запад 

јужном границом парцеле број 8902 до тачке која је утврђена за почетну тачку описа 

оквирне границе плана.  

План ће обухватити приближно 0,26 ha. 

Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског подручја је саставни део ове 

одлуке. 

Члан 3. 

Основ за израду Плана представља план вишег реда, Генерални план насеља Жабаљ 

(„Службени лист Општине Жабаљ” број 13/2003) којим је дата концепција уређења и 

организације простора према планираним наменама и функцијама. 

Према Генералном плану насеља Жабаљ парцела се налази у блоку број 14 који се 

намењује за индивидуално становање, хидромелиоративни канал, заштитно зеленило, 

регионалну обилазницу и улице. 

За израду плана потребан је катастарско-топографски план. 

 

Члан 4. 

Планом детаљне регулације неопходно је обезбедити простор за изградњу пословног 

објекта аутоперионица.  

Члан 5. 

Израдом ПДР-а ће се постићи уређење простора према захтевима будуће намене. 

Принципи планирања, коришћења,  уређења и заштите простора у обухвату Плана биће: 

 планирање уз заштиту и унапређење  коришћења земљишта у циљу одрживог 

развоја, 

 минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја, 

 заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи. 

 

Члан 6. 

Ефективни рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбедиће инвеститор „Аутоцентар Zлоколица” ДОО Жабаљ, 

из Жабаља, Улица Лазе Костића број 1/б,  а процењени износ средстава за израду ПДР-а је 

око 500.000,00 динара. 

Члан 8.  

После доношења ове одлуке, носилац израде Плана, орган надлежан за послове урбанизма 

општине Жабаљ, ће организовати упознавање јавности са општим циљевима и сврхом 

израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања, 

у поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и  траје 15 дана од дана 

објављивања. 

Члан 9. 

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли 

и излаже се на јавни увид. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 

30 дана од дана оглашавања, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања 
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Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити 

примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 

Члан 10. 

Саставни део ове Одлуке је Решења  да се не израђује стратешка процена утицаја   за 

израду Плана детаљне регулације за део блока 14 у Жабљу (за катастарску  парцелу број 

8902 К.О. Жабаљ), које је  донело Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и 

саобраћај, Општинскe управе општине Жабаљ, број 501 - 84/2019-III-01 од дана 26.08.2019. 

године. 

Члан 11. 

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: 501-87/19-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

("Службени гласник Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010)  и члана 17. Одлуке о 

општинској управи општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', број 23/2017), 

Општинска управа Жабаљ, Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај 

доноси 

 

РЕШЕЊЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА     ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ДЕО БЛОКА 14 У ЖАБЉУ  

(ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 8902 К.О. ЖАБАЉ) 

 

1. 

Не израђује се стратешка процена утицаја   Плана детаљне регулације  за део блока 14 у 

Жабљу (за катастарску парцелу број 8902 к.о. Жабаљ) на животну средину. 

 

2. 

I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА  

 

Генерални план насеља Жабаљ ("Службени лист Општине Жабаљ" број 13/2003) за блок 

14 прописује израду детаљног плана за изградњу и уређење овог блока. 

 

3. 

II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ  

ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Доношењем овог плана прецизираће се услови за изградњу нових објеката  , а све у складу 

са Генералним планом насеља Жабаљ. Имајући у виду , намену блока 14- индивидуално 
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становање, хидромелиоративни канал, заштитно зеленило, регионалну обилазницу и улице,  

сматрамо да израда овог плана нема утицаја на животну средину. 

Планирани садржаји-пословање у смислу простора за изградњу пословног објекта 

аутоперионица неће угрожавати ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски 

свет, насеље, нити било које друге вредности. 

У близини комплекса нема заштићених природних  добра, нити културно историјске 

баштине. 

 

Имајући то у виду , сматрамо да измене и допуне овог плана немају утицаја на животну 

средину. 

4. 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Број: 501-84/2019-III-01 

Дана: 26.08.2019.године. 

 

Начелник Општинске управе 

Стеван Деспотов с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

28.08.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 20. страна 6 
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На основу члана 115. став 6. Закона о националним саветима националних мањина  

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2009, 20/2014-УС, 55/2014 и 47/2018) и 

члана 42.  Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2019) 

Скупштина   општине на 33. седница  одржаној дана 28.08.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

НАЦИОНАЛНОМ САВЕТУ  НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 

Члан 1. 

За рад Националног савета националне мањине које у становништву јединице 

локалне самоуправе достижу најмање 10% од укупног становништва или националних 

мањина чији је језик у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе, а 

што је на територији општине Жабаљ једино НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУСИНСКЕ 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ. Одлуком о буџету планираће се средства за финансирање 

Националног савета русинске националне мањине у висини 0,051% планираних јавних 

прихода општине.  

Члан 2. 

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

општине Жабаљ“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:40-64/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК   

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
На основу члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“, број 8/11, 8/12, 27/2017 и 18/2018) а у вези са   чланом 6. Закона о путевима („Сл. 

гласник РС“, бр.41/2018 и 95/18) и чланом 157. и 158.  Закона безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 

23/2019),а по претходној сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре број 344-08-59838/2016-03 од 09.09.2016. године Скупштина општине 

Жабаљ, на 33. седници одржаној дана 28.08.2019.  године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПРАВЦУ ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КОЈИ ПРОЛАЗЕ КРОЗ НАСЕЉА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се одређује правац пружања државних путева који пролазе кроз насеља на 

територији Општине Жабаљ. 
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Члан 2.  

Овом Одлуком су обухваћена насеља: 

- Жабаљ 

- Чуруг 

- Ђурђево 

- Госпођинци 

Члан 3. 

Правац пружања државног пута II А реда број 114 у насељу Жабаљ пролази улицом 

Чурушка, улицом  Николе Тесле, прелазипреко Трга Светог Саве и наставља даље улицом 

Николе Тесле, од стационаже 18.947.00 до стационаже 22.064.00. 

 

Члан 4. 

Правац пружања државног пута II А реда број 114 у насељу Чуруг пролази улицом 

Светозара Милетића, затим скреће лево улицом  Светог Саве прелази преко Трга 

Слободе,скреће десно и наставља улицом Краља Петра I,од стационаже 6.491.00 до 

стационаже 10.615.00. 

Члан 5. 

Правац пружања државног пута II А реда број 114 у насељу Ђурђево  пролази 

улицомКраља Петра I, од стационаже 24+902.00 до  стационаже 27+160.00. 

 

Члан 6. 

Правац пружања државног пута II А реда број 112 у насељу Жабаљ пролази улицом Светог  

Николе Тесле и преко Трга Светог Саве до спајања са државним путем II А реда број 114 

на чворишту број 11204,од стационаже 87.749.00 до стационаже 88.446.00. 

 

Члан 7. 

Правац пружања државног пута II А реда број 112 у насељу Госпођинци пролази улицом 

Вука Караџићазатим скреће лево улицом Краља Петра, затим скреће десно улицом Бранка 

Радичевића, од стационаже 79.195.00 до стационаже 82.128.00. 

 

Члан 8. 

Саставни део ове Одлуке је табеларни приказ дужина, ширина, стационажа и врста 

коловоза државних путева на подручју насеља на територији Општине Жабаљ. 

 

Члан 9. 

На предлог ове Одлуке Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је 

дало сагласност Решењем број: 344-08-59838/2016-03, које је саставни део ове Одлуке. 
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Члан 10. 

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: 02-85/19-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 20. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 5. 

став 5. Закон о путевима  („Службeни гласник Републике Србије“ бр. 41/2018 и 95/2018),  

чланa 4. став 1., a у вези са чланом 3. тачка 10. Закона о комуналним делатностимa 

(„Службeни гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 19.  тачка 

3 . и члана 42. тачка 6. Статута општине Жабаљ ("Службени  лист општине Жабаљ" бр. 

4/2019). Скупштина општине, на 33. седници, дана 28.08. 2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се управљање, финасирање, заштита, развој, одржавање, 

изградња и реконструкција општинских путева, некатегорисаних путева и улица  (у даљем 

тексту: јавни путеви) на територији општине Жабаљ. 

      Општински путеви и некатегорисани путеви заједно са државним путевима, који 

пролазе кроз територију општине Жабаљ, чине мрежу путева у општини Жабаљ. 

Путеви из става 1. овог члана морају обухватати све елементе прописане законом 

којим се уређују јавни путеви.  

Члан 2. 

Општински пут је јавни пут, који саобраћајно повезује територију општине, као и 

територију општине са мрежом државних путева. 

Општински путеви се према положају у простору и условима одвијања саобраћаја деле 

на:  

1. путеве у насељеним местима и  

2. путеве ван насељених места.   

Категоризација општинских путева и њихов правац пружања утврђује  се на основу 

просторног плана општине Жабаљ и урбанистичких планова насеља.  

 

Члан 3. 

Коловозна конструкција улица, које су истовремено делови државних или општинских 

путева који пролазе кроз насеља, и саобраћајна сигнализација, осим светлосних 

саобраћајних знакова, сматрају се деловима тих путева.  

 

Члан 4. 

Правац, односно промену правца државног пута, који пролази кроз насеље,  одређује 

Скупштина општине, по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за 

послове саобраћаја. 

Члан 5. 

Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних 

корисника, која је одређена просторним планом и урбанистичким планом насељеног места 

и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут.  

Некатегорисани путеви класификују се на:  

- атарске и  
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- приступне 

Правац пружања, класификација, значај и друга обележја   некатегорисаних путева 

утврђују се просторним планом општине Жабаљ и урбанистичким плановима насеља. 

 

Члан 6. 

Улица је јавни пут у насељу, који саобраћајно повезује делове насеља.  

Улице у насељеним местима се класификују као:  

- главне, 

- сабирне и  

- приступне.  

Главне улице су улице од посебног значаја за одвијање саобраћаја у насељеном месту.  

Правац пружања и  класификација улице утврђује се урбанистичким планом насељеног 

места.  

 

 

II УПРАВЉАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ И РАЗВОЈ  

 

Члан 7. 

Управљање путевима је делатност од општег интереса и обухвата следеће послове:  

1) коришћење јавних путева (организовање контроле наплате накнада за употребу 

јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.); 

2) заштиту јавних путева;  

3) вршење инвеститорских функција на изградњи и реконструкцији јавног пута;  

4) организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, 

одржавању и заштити јавних путева;  

5) уступање радова на одржавању јавних путева;  

6) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом јавних путева; 

7) планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавних путева;  

8) означавање јавних путева и  

9) вођење евиденције  о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те 

путеве.  

Члан 8. 

Делатност управљања јавним путевима, обавља Јавно комунално предузеће 

Чистоћа Жабаљ (у даљем тексту: Управљач јавног пута). 

Управљање јавним путевима подразумева и послове управљања државним 

путевима,  који пролазе кроз насеља, у складу са законом којим се уређују јавни путеви.  

Управљач јавног пута дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно 

одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја 

на њему.  

Управљач јавног пута одговара за штету која настане корисницима јавног пута због 

пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању јавног 

пута прописаних законом, односно због извођења тих радова супротно прописаним 

техничким услпвима и начину њиховог извођења. 
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Члан 9. 

Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на 

издавање:  

сагласности за изградњу, односно реконструкцију прилазних путева и 

прикључака на јавни пут; 

1) сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, 

топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и 

телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на 

јавном путу и у заштитном појасу јавног пута; 

2) сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног 

пута; 

3) сагласности за одржавање спортске или друге манифестације (или другог 

већег окупљања) на јавном путу; 

4) посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу; 

5) сагласности за поставање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 

сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно 

поред тог пута.  

Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове. 

Акти из става 1. овог члана достављају се, непосредно након доношења, инспектору 

за друмски саобраћај и путеве. 

Управљач јавног пута дужан је да одлучи по захтеву за издавање сагласности, 

дозволе и одобрења из става 1. овог члана у року од осам дана од дана подношења захтева.  

Против акта из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року 

од осам дана од дана достављања тог акта.  

По захтевима из става 1. овог члана Управљач јавног пута поступа по правилима 

општег управног поступка и води евиденцију предмета у складу са прописима, којима се 

уређује канцеларијско пословање. 

 

Члан 10. 

Управљач  јавног пута доноси средњорочни план изградње и реконструције, 

одржавања и заштите јавних путева и годишњи програм радова на одржавању, заштити, 

изградњи и реконструкцији јавних путева.  

Годишњи програм из става 1. овог члана управљач пута доноси најкасније до 01. 

децембра текуће  за наредну годину.  

Сагласност на средњорочни план и годишњи програм из става 1. овог члана даје 

Скупштина општине.  

Члан 11. 

Средства за спровођење планова и програма из члана 10. ове одлуке обезбеђују се из: 

1)  буџета општине Жабаљ; 

2)  буџета Републике Србије; 

3)  накнада прописаних законом којим се уређују јавни путеви; 

4)  финансијских кредита; 

5)  улагања домаћих и страних лица; 

6)  средстава самодоприноса; 

7)  донација; 

8)  других извора у складу са законом. 
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Члан 12. 

Накнаде за употребу јавног пута утврђене су законом којим се уређују јавни путеви.  

 

Члан 13. 

Скупштина општине утврђује висину годишње накнаде за возила на моторни погон, 

за које накнаду не утврђује Влада Републике.  

 

Члан 14. 

Управљач пута утврђује висину следећих накнада:  

1) накнаде за ванредни превоз; 

2) накнаде за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног 

објекта;  

3) накнаде за закуп делова земљишног појаса јавног пута; 

4) накнаде за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова и слично на јавном путу. 

 

Висину накнаде из става 1. овог члана за државни пут утврђује управљач државног 

пута уз сагласност Владе, а за општински пут и улицу управљач општинског пута и улице 

уз сагласност скупштине општине. 

     Члан 15. 

Средства од наплаћене накнаде из члана 14. ове одлуке за употребу државних путева 

приход су Јавног предузећа које оснива одређује Влада, а средства од наплаћене накнаде 

тих за употребу општинских путева и улица, приход су управљача тих путева и улица.   

 

Члан 16. 

Средства од наплаћених накнада утврђених члановима 14. и 15. ове одлуке користе се 

за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева, као и за трошкове 

коришћења и отплате кредита за наведене намене.  

 

Члан 17. 

Ослобођења од плаћања накнада утврђена законом којим се уређују јавни путеви, 

примењују се и на накнаде које утврђује Управљач јавног  пута на основу члана 14. ове 

одлуке.  

 

III ЗАШТИТА И ОДРЖАВАЊЕ 

 

Члан 18. 

Ради спречавања угрожавања стабилности јавних путева, обезбеђивања стабилности 

јавних путева и обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја и режимa 

саобраћаја на јавним путевима, носилац права службености на јавним путевима, као и 

других права на складу са законом, може изводити радове на јавним путевима (грађење, 

односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других 

сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и 

сл. ) само ако је за извођење тих радова прибавио сагласност управљача јавног пута. 

 



 

28.08.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 20. страна 14 

 

Члан 19. 

Ограде, дрвећа и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају 

прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја.  

У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, 

остављати предмете и материјале, постављати постројења и уређаје и градити објекте, 

односно вршити друге радње, које ометају прегледност јавних путева. 

 Власник, односно непосредни држалац земљишта, које се налази у зони потребне 

прегледности дужан је да, на захтев управљача јавног  пута, уклони засаде, ограде, дрвећа, 

предмете, материјале, постројења, уређаје и објекте, у циљу обезбеђивања прегледности. 

 

Члан 20. 

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или 

оглашавање (у даљем тексту: натписи), могу се постављати на јавним путевима. 

Постављање натписа врши се на основу  одобрења које издаје надлежно одељење 

Општинске управе, а уз претходну сагласност Управљача општинског јавног пута. 

Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање. 

 

Члан 21. 

Управљач јавног пута је у обавези да у циљу заштите јавног пута озелени 

земљишни појас травом, украсним шибљем и другим растињем тако да се не угрожава 

прегледност на јавном путу. 

Управљач јавног пута је у обавези да траву и засаве уредно одржава и обнавља.  

  

Члан 22. 

На јавним путевима забрањено је нарочито:  

1) трајно заузимање пута, а привремено је могуће, уз претходно прибављену 

сагласност управљача пута; 

2) извођење радова који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, 

одржавањем и заштитом јавних путева; 

3) испуштање вода, отпадних вода и других течности; 

4) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста 

кроз труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципиентима; 

5) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут; 

6) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама;  

7) орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и 

земљишном појасу;  

8) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, 

балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.); 

9) паљење траве и другог растиња на путу, и у земљишном појасу пута,  као и 

отпадних предмета и материјала;  

10) наношење блата са прилазног пута на јавни пут;  

11) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу;  

12) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута; 

13) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати 

одвијање саобраћаја на путу; 
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14) остављање грађевинског и другог материјала поред јавног пута и у 

земљишном појасу јавног пута, ако се тиме умањује прегледност на јавном 

путу. 

Управљач јавног пута у циљу заштите јавног пута редовно (свакодневно) спроводи 

активности на утврђивању чињења из става 1. овог члана, као и других забрањених радњи 

утврђених овом одлуком и о томе,  без одлагања,  писмено обавештава општинског 

инспектора ради предузимања инспекцијских мера. 

 

Члан 23. 

Управљач јавног пута поставља, замењује, допуњује, обнавља и чисти саобраћајну 

сигнализацију, опрему пута и објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и  околине, у 

складу са пројектом за техничко регулисање саобраћаја.  

 

Члан 24. 

 Управљач јавног пута је у обавези да гради  у складу са законом и одржава 

аутобуска стајалишта у складу са општинском одлуком, која регулише аутобуска 

стајалишта. 

Члан 25. 

Радовима на одржавању јавних путева у смислу ове одлуке, сматрају се радови 

којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност путева.  

Одржавање јавног пута обухвата редовно, периодично, појачано и ургентно 

одржавање. 

Управљач јавног пута дужан је да при извођењу радова из става 1. овог члана 

обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност путева.  

 

Члан 26. 

Радови на редовном одржавању јавних путева јесу нарочито:  

1) преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката; 

2) местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената пута;  

3) местимична површинска обрада коловозног застора; 

4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса;  

5) уређење банкина; 

6) уређење и очување косина,  насипа, усека и засека; 

7) чишћење и уређивање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за 

одводњавање пута; 

8) поправка путних објеката;  

9) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; 

10) чишћење саобраћајне сигнализације;  

11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и 

опреме за заштиту пута саобраћаја и околине; 

12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине; 

13) уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и 

сечење дрвећа);  

14) чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина, аутобуских 

стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола. 
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IV ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

 

Члан 27. 

Изградња и реконструкција јавних путева врши се у складу са законом којим се 

уређује планирање и иградња објеката и закона којим се уређују јавни путеви. 

Реконструкцијом јавних путева у смислу ове одлуке сматрају се радови на делу 

постојећег пута, којима се мењају његове основне карактеристике, са циљем повећања 

капацитета пута или нивоа услуга.  

 

V НАДЗОР 

Члан 28. 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке и других прописа који се односе на 

одржавање, заштиту и реконструкцију јавних путева врши општински орган управе преко 

општинског инспектора за друмски саобраћај и путеве.  

 Општински инспектор за друмски саобраћај и путеве у вршењу послова 

инспекцијског надзора  над применом ове одлуке има сва права, дужности и овлашћења 

која има републички инспектор када поступа по одредбама  закона којим се уређују јавни 

путеви. 

Члан 29. 

Против решења општинског инспектора за друмски саобраћај и путеве може се 

изјавити жалба Општинском већу у року од осам дана од дана његовог достављања.  

Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења 

којим се: 

1) забрањују, односно обустављају радови; 

2) привремено забрањује саобраћај на државном путу, његовом делу или путном 

објекту; 

3) наређује отклањање недостатака на државном путу, његовом делу или путном 

објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедности саобраћаја; 

4) наређује рушење и уклањање објеката, цевовода, водовода, инсталација, ограда, 

дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са јавног пута, његовог дела, 

путног објекта и земљишног појаса, осим објеката, цевовода, водова и инсталација 

за које установљено право службености или друго право одређено законом; 

5) искључује из саобраћаја на јавном путу возило којим се обавља ванредни превоз без 

посебне дозволе.  

 

VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 30. 

 Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај управљач пута ако:  

1)   не води евиденцију о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те 

путеве (члан 7.   тачка 9.); 

2)   не донесе средњорочни план изградње и реконструкције, одржавања и заштите 

јавних путева   (члан 10.); 

3)   не донесе годишњи програм изградње и реконструкције, одржавања и заштите 

јавних путева у  року утврђеном у члану 10. став 2.; 
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4)  не озелени земљишни појас травом, украсним шибљем и другим растињем и исти не 

одржава на прописани начин (члан 21.); 

5)  не обавештава општинског инспектора за друмски саобраћај и  путеве о забрањеним   

радњама на јавним путевима (члан 22.); 

6)  не поставља, замењује, допуњује, обнавља и чисти саобраћајну сигнализацију, 

опрему пута и  објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине, у складу са 

пројектом за техничко  регулисање саобраћаја (члан 23.); 

7)  не предузима радове на редовном, периодичном, појачаном и ургентном одржавању 

јавних   путева (члан 26.); 

8)  радове на изградњи и реконструкцији јавног пута не обавља на прописани начин 

(члан 27.). 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000,00 динара и 

одговорно лице Управљача јавног пута. 

 

Члан 31. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

      1)   поступи супротно издатој сагласности, посебној дозволи или одобрења (члан 9.); 

2)   изводи радове на јавном путу без сагласности управљача јавног пута (члан 18.); 

3)  подиже ограде, засаде и дрвећа поред јавних путева тако да омета безбедност јавног 

пута односно   угрожава безбедност саобраћаја (члан 19. став 1.); 

4)  остави предмете, материјале или постави постројења и уређаје и гради објекте, 

односно врши друге радње које ометају прегледност јавног пута (члан 19. став 2.); 

5)  не поступи по захтеву управљача јавног пута за уклањање засада, ограда, дрвећа, 

предмета,    материјала, постројења, уређаја и објеката у циљу обезбеђивања 

прегледности (члан 19. став 3.); 

6)   постави написе без одобрења или супротно издатом одобрењу (члан 20.); 

7)  привремено или трајно заузме јавни пут без сагласности управљача јавног пута 

(члан 22. став 1.   тачка 1.); 

8)  изводи радове који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом јавног   пута (члан 22. став 1 тачка 2.); 

9)  испушта воду, отпадне воде и друге течности на јавни пут (члан 22. став 1 тачка 3.); 

10) спречи отицање вода са пута, а посебно са путног јарка и  из пропуста кроз труп 

пута и спречи  даље отицање воде ка њиховим реципијентима (члан 22. став 1 тачка 4.); 

11) просипа, оставља или баца  материјал, предмете и смеће на јавни пут (члан 22. став 

1 тачка 5.); 

12)  замашћује пут мазивима или другим сличним материјалима (члан 22. став 1 тачка 

6.); 

13)  оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном 

појасу (члан  22. став 1. тачка 7.); 

14)  вуче предмете, материјале, оруђа и другу врсту терета по путу (члан 22. став 1. 

тачка 8.); 

15) пали траву и друго растиње на путу и у земљишном појасу пута,  као и отпадне 

предмете и материјале (члан 22. став 1. тачка 9.); 

16) наноси блато са прилазног пута, односно прикључка на јавни пут (члан 22. став 1. 

tачка 10.); 
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17) пушта стоку на пут без надзора или напаса и напаја стоку на путу (члан 22. став 1. 

тачка 11); 

18) заустави или остави возило којим се омета коришћење пута (члан 22. став 1. тачка 

12 ); 

19) чини и друге радње којима оштећује или би могао оштетити пут или ометати 

одвијање    саобраћаја на путу (члан 22. став 1. тачка 13. ); 

20) остави грађевински и други материјал поред јавног пута и у земљишном појасу и 

тиме умањује    прегледност на јавном путу (члан 22. став 1. тачка 14.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000,00 динара и   

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000,00 динара 

предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 

10.000,00 динара. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 32. 

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:35-65/19-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
 

 

На основу члана 4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и  члана 42. тачка 6. и тачка 21. Статута 

општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2019), Скупштина општине на 33. . 

седници, дана 28.08.2019. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Жабаљ (''Службени лист 

општине Жабаљ'' бр. 18/2018 – пречишћен текст и 7/2019)  члан 26. мења се и гласи:  

 

„Члан 26. 

На питања која нису прописана овом одлуком непосредно се примењују одредбе Закона о јавним 

предузећима, Закона о комуналним делатностима, Уредбе о начину и условима за отпочињање 

обављања комуналних делатности и  других прописа којима се уређују комуналне делатности.” 
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Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Жаба''.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 35- 66 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
На основу члана чл. 60. став 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ 

број  68/2015, 41/2018 и 44/2018 - др. Закон) а у вези са чланом 85.Закона о путевима („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 41/2018) и  члана 42. тачка 6. Статута општине Жабаљ (''Службени 

лист општине Жабаљ'' број 4/2019), а на основу сагласности Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре број 344-08-08367/2019-03  од 08.07.2019. године, Скупштина 

општине Жабаљ на 33. седници дана 28.08.2019.године доноси  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 
У Одлуци о аутобуским стајалиштима на територији општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ” бр. 7/2005, 9/2006 и 44/2016) члан 7.мења се и гласи: 

 
                                                                „Члан 7.“ 

Аутобуска стајалишта одређују се према правцима међумесног и приградског превоза кроз 

насељено место, а имајући у виду захтев путника и превозника за најкраћим превозним путевима. 

 

Према критеријумима из става 1.овог члана одређују се следећа аутобуска стајалишта: 

 

1. у насељеном месту Жабаљ: 

- на линији Жабаљ — Ђурђево — Нови Сад, одређују се аутобуска стајалишта под следећим 

називима: Шећерана, ВОС, Ловац, Синдикат, Бозеј и Панонија; 

-        на линији Жабаљ — Госпођинци — Нови Сад, одређују се аутобуска стајалишта под 

следећим називима: Млин, Центар и Шајка; 

2. унасељеномместуЧуруг: 

-       на линији Чуруг — Жабаљ — Нови Сад одређују се аутобуска стајалишта под следећим 

називима: Телепи, Извориште, Европа, Здравствена станица, Центар, Излаз и Дом;   

-на линији Чуруг — Бачко Градиште — Бечеј, одређују се аутобуска стајалишта под следећим 

називима: Излаз, Центар,Здравствена станица и Европа;  

 

3. у насељеном месту Ђурђево: 

-        на линијама Ђурђево — Нови Сад и Ђурђево — Жабаљ — Чуруг, одређују се аутобуска 

стајалишта под следећим називима: Клиза, Центар и Машинск ипарк; 

4. у насељеном месту Госпођинци: 

-на линији Жабаљ — Госпођинци — Нови Сад, одређују се аутобуска стајалишта под следећим 

називима: Улаз, Центар, Жарица, код Русинске цркве и Шангај. 

5. ван насељеног места: 
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-       на државном путу IV  реда број 12 у зони раскрснице са државним путем  IIA реда број 114 

одређују се  

два стајалишта (смер ка и од Зрењанина) под називом: Жабаљска раскрсница. 

 

-       налинији Жабаљ — Ђурђево— НовиСад, на државном путу IIA реда број 114 одређују се 

аутобуска стајалиштау оба смера подназивом: Врачара 1 и Врачара 2. 

 

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:02-19/2019-I  

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Радован  Чолић с.р. 

 
 

На основу члана 42. тачка 13.  Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

4/2019) на 33.седници одржаној дана 28.08.2019. године, Скупштина општине доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута ПУ „Детњства“ Жабаљ  коју је 

усвојио Управни одбор ПУ „Детињства“ Жабаљ на својој седници одржаној дана 15.08.2019. 

године.  

2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број:02-90/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 42. тачка 12.  Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

4/2019) на 33. седници одржаној дана 28.08.2019.године, Скупштина општине доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност на Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 

Жабаљ   који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чистоће“  на својој 16. седници одржаној дана 

16.08.2019. године под посл. бројем 585-5/2019.  

 

2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број:023-61/2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 
 

На основу члана 42. тачка 12.  Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

4/2019) на 33. седници одржаној дана 28.08.2019.  године, Скупштина општине доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити   Јавног комуналог предузећа „Чистоћа за 

2018. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа“ на 12. седници одржаној дана 

19.06.2019. године под посл. бројем 464-6/19.  

 

2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Број:023-62/2019-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 42. тачка 12.  Статута општине Жабаљ („Службени лист oпштине Жабаљ“ број 

4/2019) на 33. седници одржаној дана 28.08.2019. године, Скупштина општине доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Даје се сагласност на четврту измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод 

општине Жабаљ“ Жабаљ   који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ на  

седници одржаној дана 22.08.2019. године под посл. бројем 409-2/19.  

 

2. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број:023-63/2019-I 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' 

број 129/07- Одлука Уставног суда и 54/11) – у даљем тексту: Закон  и члана 49.  Статута општине 

Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 4/19) Скупштина општине Жабаљ на  својој 33.  

седници одржаној 28.08.2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

1. 

У Решењу о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 23/16, 19/17 и 31/17) тачка 3. мења се и гласи: 

„Комисију чине: 

1. председник: дипломирани правник Мирко Р. Радуловић – Српска напредна странка,              

         -  заменик председника: дипломирани правник Марија Малиновић – Српска напредна 

странка 

2. члан:   Анкица Пињић -   Српска напредна странка,              

         -  заменик члана: Зоран Ђурђев  -  Српска напредна странка,              

3. члан:   Сандра Ђурић -   Српска напредна странка,              

         -  заменик члана: Предраг Тепић  -  Српска напредна странка,              

4. члан:   Славица Милинов -   Српска напредна странка,              

         -  заменик члана: Новак Костић  -  Српска напредна странка,              

5. члан:   Милана Колбас -   Српска напредна странка,              

         -  заменик члана: Милован Мирков  -  Српска напредна странка,              

6. члан:   Ђокица Добановачки -   Лига социјалдемократа Војводине 

         -  заменик члана: Славомир Рамач  - Лига социјалдемократа Војводине 

7. члан:   Александар Блитвин -   Лига социјалдемократа Војводине 
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         -  заменик члана: Габријела Гаџић  -  Лига социјалдемократа Војводине 

8. члан:   Драго Вученовић -   Српска радикална странка 

         -  заменик члана: Димитрије Марјанов  -  Српска радикална странка 

9. члан:   Ружица Лугоња – Социјалистичка партија Србије 

         -  заменик члана: Михајло Миловац  -  Социјалистичка партија Србије 

10. члан:   Нада Петровић -   Партија уједињених пензионера Србије 

         -  заменик члана: Јелена Ђорђић  -  Партија уједињених пензионера Србије 

11. члан:   Смиљана Вогањац -   Јединствена Србија 

         -  заменик члана: Маријана Бузаџин  -  Јединствена Србија 

12. члан:   Чедо Живковић -   Група грађана Грађанска иницијатива 

         -  заменик члана: Љиљана Лакићевић  -  Група грађана Грађанска иницијатива“ 

 

2. 

Тачка 4. мења се и гласи: 

„За секретара Комисије именује се дипломирани правник Петар Самоловац,  а за заменика 

секретара дипломирани правник Љиљана Узелац.“ 

 

3. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Жабаљ доставила је  

Комисији за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања предлог да се за 

председника Општинске изборне комисије у сталном саставу уместо Уроша Радановића – 

представника Српске напредне странке, именује Мирко Р. Радуловић – представник Српске 

напредне странке. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања је за секретара 

Општинске изборне комисије уместо Милина Мијина дипломираног правника из Жабља 

предложила Петра Самоловца, дипломираног правника из Чуруга. 

Узевши у обзир изнето, Скупштина општине је применом  члана 12. став  1.,  члана 13. став 

3. и 4. и  члана 14. став 1, 3. и  5.  Закона о локалним изборима, решила као у диспозитиву. 

 

Поука о правном 

средству: 

Против овог решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом,  у року од 24 часа од доношења истог. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-88/19-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана 42. став  1. тачка 50. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' 

број 4/2019 ), Скупштина општине Жабаљ на својој  33. седници одржаној 28.08.2019. године 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. 

У  Комисију за награде и признања Општине Жабаљ за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија), 

именују се: 

 

- Радован Плачкић - члан, 

- Љиљана Петровић – члан и 

- Урош Радановић - члан. 

2. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 02-87/2019-I  

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. 

закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 64 Статута општине Жабаљ (Службени лист општине 

Жабаљ бр. 4/19) члана 22. Пословника Oпштинског већа општине Жабаљ (Службени лист општине 

Жабаљ бр. 8/19), а у вези са Локалним антикорупцијским планом општине Жабаљ (Службени лист 

општине Жабаљ бр. 15/19)  Општинско веће oпштине Жабаљ , дана 05.08.2019. године , доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ 

РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИKОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. Образује се Конкурсна комисија за избор кандидата за чланове Радног тела за праћење 

примене Локалног антикорупцијског плана општине Жабаљ (у даљем тексту Комисија). 

 

2.  Задаци Комисије су:  

1) спровођење јавног конкурса за избор кандидата за чланове Радног тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана општине Жабаљ (у даљем тексту: Радно тело), које обухвата 

пријем и разматрање пристиглих пријава, оцењивање формалне испуњености услова, 

спровођење процедуре усменог и/или писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг 

листе на основу усвојених критеријума и мерила и јавно обављивање листе пристиглих пријава 
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и записника о свoм раду; 

2) утврђивање и достављање ранг листе кандидата за чланове Радног тела са образложењем 

Општинском већу општине Жабаљ. 

 

Записник о изборном поступку и ранг листа кандидата, са елементима утврђеним актом 

Општинског већа којим се ближе уређује поступак спровођења јавног конкурса, објављује се на 

интернет презентацији општине.  

 

3. Комисија има три  чланова и секретара.  

 

У Комисију се именују 

 

1. 1.Лазар Чонкић, члан Општинског већа представник органа  

2. Анђелко Томић , председник Удружења грађана „Алтрист“,  представник организација 

цивилног друштва  

3. Наташа Лончар, ''Наш радио'' – Центар за тренинг и едукацију,  представник медија  

 

За секретара Комисије именује се Јадранка Савин . 

Секретар врши административно-техничке послове за потребе Комисије и присуствује седницама 

Комисије без права одлучивања. 

 

4. Након пријема, а пре разматрања пристиглих пријава, чланови Комисије дају писане изјаве 

о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса или се изузимају из рада 

Комисије уколико такав интерес постоји.  

 

У случају да се члан Комисије изузме из рада, општинско  веће ће посебним решењем, у року од 

три дана, именовати новог члана Комисије из исте структуре из које је био изузети члан Комисије. 

 

5. Комисија доноси пословник којим ближе уређује начин рада и одлучивања Комисије.  

 

6. О обезбеђивању услова за рад Комисије стара се начелник управе. 

 

7. Комисија је дужна да ранг листу кандидата за чланове Радног тела, са записником о 

изборном поступку и образложењем, достави Општинскомм већу у року од 15 дана од дана 

истека рока за подношење пријава. 

 

8. Комисија престаје са радом даном достављања ранг листе кандидата за чланове Радног тела 

Општинском већу. 

 

9. Ово решење објављује се у Службеном листу скупштине општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-86 /2019-II 

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                           Чедомир Божић с.р. 
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На оснонову члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 

95/2018) и члана 78. Пословника општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ 

8/2019) Општинско веће на својој 146. одржаној 27.08.2019. године доноси:  

ПРАВИЛНИК   

О ОБАВЕЗИ ЧЛАНОВА КОНКУРСНИХ КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ ИЗЈАВЕ ДА 

НИСУ У СУКОБУ ИНТЕРЕСА 

Члан 1. 

Овим правилником о обавези чланова конкурсних комисија за давање изјаве да нису у 

сукобу интереса уређује се питање обавезе чланова конкурсних комисија за давање изјаве 

да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате. 

 

Члан 2. 

Чланови конкурсних комисија за спровођење интерног или јавног конкурса за попуњавање 

радних места у Општинској управи Жабаљ, именовани на основу Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, имају обавезу да дају 

писмену изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате, тј. да немају 

приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање члана 

конкурсне комисије у обављању послова из надлежности конкурсне комисије, на начин 

који угрожава јавни интерес. 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02- 89   /2019- II 

 

Председавајући Општинског већа 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 
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САДРЖАЈ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Наведени прилог у  табели биће објављени на сајту општине Жабљ и неће 

бити доступан у штампаном облику као део прилога „Службеног листа општине Жабаљ. 
 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

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

Телефон: 021/210 22 60  

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 
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