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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 4 Жабаљ, 05.02.2015. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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 124. седници, дана 05.02. 2015. године, донело је  

 

ПРОГРАМ 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

1. 

Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за ванредне 

ситуације и противпожарну заштиту (у даљем тексту: Буџетски  Фонд) за финансирање система заштите и 

спасавања.  

2. 

Средства буџета општине Жабаљ распоређена за финансирање активности из области система 

заштите и спасавања у укупном износу од 2.000.000,00 динара користиће се за намене утврђене  чланом 131. 

Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/09, 92/11 и 93/2012), 

чланом 49. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/09) и чланом 20. 

Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Жабаљ (''Службени лист 

општине Жабаљ'' бр. 10/11 и 23/12) на следећи начин:  
 

 

Услуге по уговору 

 

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. 

 

1.1 Услуге здравствено – превентивне заштите (Дом 

здравља Жабаљ) 

1.2 Услуге снабдевања водом (ЈКП Водовод Жабаљ) 

1.3 Услуге пружања хуманитарне помоћи (ОО Црвени крст 

Жабаљ) 

1.3 Услуге социјалне заштите (Центар за социјални рад 

Жабаљ и Тител Солидарност) 

1.4 Услуге одвожења отпада (ЈКП Чистоћа Жабаљ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000,00  

50.000,00 

 

50.000,00 

 

50.000,00 

100.000,00 

 

 

 

                                       

 

                             

500.000,00 динара 
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1.5 Услуге одржавања путева и комуналних објеката (ЈП 

Развој Жабаљ) 

1.5 Ветеринарске услуге (Ветеринарска станица Вета 

Жабаљ) 

1.6 Услуге превоза путника (а.д Саобраћај Жабаљ) 

1.7 Услуге социјалне заштите (Дом за душевна оболела лица 

Чуруг) 

 
 

50.000,00 

 

50.000,00      

50.000,00

  

50.000,00 

 

Услуге по уговору 

 

2. Обука чланова штаба за ванредне  ситуације, јединица 

цивилне заштите опште намене, повереника и заменика 

повереника. 

2.1 Услуге обуке од стране регистрованих правних лица  

 

 

 

 

 

200.000,00 

 

 

200.000,00 динара 

 

Услуге по уговору 

 

3. Санирање штета насталих природном и другом 

незгодом. 

 

3.1  Санирање насталих штета природном незгодом на 

путевима 

3.2 Санирање насталих штета природном незгодом на 

комуналним објектима 

 

 

 

 

 

 

 

250.000,00 

 

250.000,00 

 

   

                                        

 

500.000,00 динара 

 

4. Дотације Општинском  ватрогасном савезу општине 

Жабаљ. 

 

2.1  Извршавање задатака заштите од пожара у периоду 

жетвених радова и бербе у 2015. години од . 

 

         

 

 

 

 

 

600.000,00 

 

 

 

 

600.000,00 динара 

 

 

 

 

5. Одржавање система за узбуњивање на терирторији 

општине Жабаљ. 

3.1 Поправка сирене у згради МЗ Чуруг, Трг слободе 1, 

Чуруг 

3.2 Поправка сирене у Жабљу, која се налази у улици Светог 

Николе 137 . 

 

 

 

 

100.000,00 

100.000,00 

 

 

 

 

200.000,00  динара 

 

Укупно 

                                        

2.000.000,00 динара 

 

3. 

Поред средстава планираних у буџету општине Жабаљ, средства за финансирање система заштите и 

спасавања обезбедиће се и конкурисањем за средства Буџетског фонда за ванредне ситуације Републике 

Србије уколико у току године буде расписан конкурс. 

 

4. 

Неутрошена средства  Буџетског фонда пренеће се за наредну годину.  
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5. 

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:  82-34/2014-II 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Председник општине 

 Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 73. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број  

8/2011 и 8/2012) и члана 58. став 5. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ број 

1/2011- пречишћени текст, 13/2012 и 7/2013) Општинско веће на  124. седници, дана   05.02.2015.  године 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. 

Даје се претходна  сагласност на Правилник о  изменама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи који је Општинском већу доставио 

начелник  Општинске управе под бројем  02-9/2015-III од  28.01.2015. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 02-12/2015-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
На основу члана 5. Закона о радним односима  у државним органима  („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998 – др. закон, 49/1999 – др. закон, 34/2001 – др. закон, 39/2002, 49/2005 – 

одлука УСРС, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 22/2013 – одлука 

УСРС), члана 5. став 2, а у вези са  чланом 23. тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 3/2010 и 3/2011) и Општих начела о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи које је донело Општинско веће (бр.02-70/2010-II од 

09.04.2010.године, бр. 02-98/2011-II од 11.03.2011. године и 020-13/2013-II од 12.06.2013. године),  начелник  

Општинске управе дана 05.02. 2015. године, уз сагласност Општинског већа број 02-12/2015-II од 05.02.2015. 

године,  доноси 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  
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Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 20/2013- пречишћени текст,  13/2014, 14/2014 и 21/2014) у члану 13. 

тачка 3. у колони под називом „услови“ после речи: „године“ додају се речи: „или стечено високо 

образовање из научне области  економске науке на студијама првог степена (основне академске студије, 

основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године;“, а у колони под називом: 

„звање“ после речи: „сарадник“ додају се речи: „или виши сарадник“.  

У тачки 33. у колони под називом: „назив радног места“ речи. „послови канцеларије за рурални 

развој“ замењују  се  речима: „послови из области руралног развоја“. 

У тачки 37б у колони под називом: „назив радног места“ речи: „имовински и стамбено-комунални 

послови“ замењују се речима:  „имовинско-правни послови“. 

У тачки 51. у колони под називом: „услови“ реч: „три“ замењује се речју: „једну“, реч: „година“ 

ставља се у одговарајући падеж,  а у колони под називом: „звање“ реч: „виши“ брише се.  

У тачки 58. у колони под називом: „назив радног места“ речи: „стручно-технички послови из 

области јавних путева и друмског саобраћаја“замењују се речима: „стручно-технички послови из области 

комуналних делатности и друмског саобраћаја“.  

Члан 2. 

У члану 14. тачка 3. у колони под називом: „назив радног места“ речи: „стручно-технички послови из 

области јавних путева и друмског саобраћаја“ замењују се речима: „стручно-технички послови из области 

комуналних делатности и друмског саобраћаја“.  

У тачки 7. у колони под називом: „назив радног места“ речи: „имовински и стамбено-комунални 

послови“ замењују се речима:  „имовинско-правни послови“. 

 

Члан 3. 

У члану 17. назив радног места мења се и гласи: „СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ИЗ 

ОБЛАСТИ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА“. 

У делу под називом: „Опис послова“ после речи: „путевима“ додају се речи: „израђује предлоге 

решења о постављању привремених објеката на јавним површинама; остварује сарадњу са извршиоцима из 

области урбанизма и грађевинарства на процени испуњености услова за постављање привремених објеката, 

води евиденцију привремених објеката на јавним површинама, води евиденцију комуналних објеката на 

територији Општине;“. 

Члан 4. 

У члану 21. назив радног места мења се и гласи: „ИМОВИНСКО-ПРАВНИ  ПОСЛОВИ“  

У делу под називом: „Опис послова“ речи: „израђује предлоге решења о постављању привремених 

објеката на јавним површинама; води евиденцију комуналних објеката на територији Општине“ бришу се.  

 

Члан 5. 

У члану 22. тачка 4. у колони под називом: „назив радног места“ речи: „послови канцеларије за 

рурални развој“ замењују  се  речима: „послови из области руралног развоја“. 

 

Члан 6. 

У члану 26. назив радног места мења се и гласи: „ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА“ 

Текст  у делу под називом: „Опис послова“ мења се и гласи:  

„прати прописе из области пољопривреде и руралног развоја, прати домаће и иностране конкурсе од значаја за 

пољопривреду и рурални развој, израђује развојне пројекте из области пољопривреде и руралног развоја; прати 

реализацију циљева из стратегије развоја Општине и учествује у изради годишњег акционог плана развоја;  

израђује бизнис планове за пројекте у којима учествује Општина, а односе се на пољопривреду и рурални 

развој; сарађује са министарством  надлежним за пољопривреду и рурални развој, са стручним 

пољопривредним службама, пољопривредним институтима и факултетима, представницима агробизнис 

сектора и пољопривредним удружењима; информише грађане о актуелним уредбама и другим актуелностима 

из области пољопривреде; пружа помоћ правним и физичким лицима у попуњавању захтева и припремању 
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документације за конкурисање за субвенције, регресе, пољопривредне кредите; пружа помоћ правним и 

физичким лицима приликом регистрације и обнове регистрације пољопривредних газдинстава; издаје уверења 

носиоцима пољопривредне производње о подацима којима располаже Служба, а односе се на пољопривредна 

газдинства; обавља и друге послове које одреди шеф Службе или начелник Општинске управе.“ 

 

Члан 7. 

У члану 32. тачка 5. у колони под називом: „звање“ реч: „виши“ брише се.  

 

Члан 8. 

У члану 37. у делу под називом: „услови“ реч: „три“ замењује се речју: „једну“, а реч: „година“ 

ставља се у одговарајући падеж. 

Члан 9. 

У члану 46. тачка 1. у колони под називом: „степен стручне спреме“ после речи: „другог“ додају се 

речи: „или првог“, а у колони под називом: „звање“ после речи: „сарадник“ додају се речи: „или виши 

сарадник“.  

Члан 10. 

У члану 47. у делу под називом „Услови“ после речи: „године“ додају се речи: „или стечено високо 

образовање из научне области  економске науке на студијама првог степена (основне академске студије, 

основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године;“. 

У делу под називом: „Звање“ после речи: „сарадник“ додају се речи: „или виши сарадник“.  

 

Члан 11. 

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

Жабаљ“.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 02-9/2015-III 

НАЧЕЛНИК  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Сања Нађалин с.р. 

 

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.  Програм коришћења средстава буџетског фонда за ванредне ситуације и заштиту од 

пожара за 2015. годину 

1 

2.  Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

3.  Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи 

 


