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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 26 Жабаљ,  11.12.2013. Година 42 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 70. став 1. тачка 18. Статута Општине Жабаљ ( „Службени лист Општине Жабаљ“ број 

8/2011 и 8/2012),  Председник општине дана 09.12.2013. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. 

У Комисију за усаглашени свеобухватни развој подручја посебне намене мултифункционалног коридора 

Тисе, као представник Општине Жабаљ именује се Милица Миличевић, дипломирани инжењер заштите 

животне средине, мастер. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

Број: 02-181/ 2013 - IV 

Дана: 09.12.2013. год. 
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КОНКУРСИ 
 

На основу члана 17. тачка 8. Статута Канцеларије за инклузију Рома општине Жабаљ дел.бр.2/09 од 

19.06.2009.године, Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома на својој  3. седници одржаној дана  

04.12.2013. године расписује: 

 

КО Н К У Р С 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

 

I 

 

Оглашава се конкурс за именовање директора Канцеларије за инклузију Рома на мандатни период од 4 

године. 

 

II 

 

1. Опис послова радног места: 
- представља и заступа Канцеларију, 

- организује и руководи радом Канцеларије, 

- извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, 

- стара се о законитости рада Канцеларије, 

- предлаже програм рада, предлаже акте које доноси Управни одбор, 

- доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 

- врши друге послове утврђене законом.  

 

2. Општи услови радног места: 

- општа здравствена способност, 

- држављанство Републике Србије,  

- да је пунолетан и 

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 

дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 

 

3. Посебни услови за рад на радном месту: 

- да има најмање средњу стручну спрему машинског смера ( III степен), 

- да има 5 година радног стажа, 

- да говори ромски језик, 

- да је био ангажован на активностима за побољшање положаја Рома у оквиру удружења грађана Рома 

на локалном нивоу у периоду који није краћи од 5 година.  

 

III 

 

Место рада: Жабаљ, Трг Св. Саве бб. 

 

IV 

 

1. Рок за подношење пријава је 13.12.2013. Рок почиње да тече од дана објављивања у огласним 

новинама Националне службе за запошљавање "Послови". 

 

2. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству 

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
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- оригинал или оверена фотокопија извода из МК рођених 

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема 

- оверена фотокопија радне књижице 

- оригинал или оверена фотокопија доказа о ангажованости на активностима за побољшање положаја 

Рома у оквиру удружења грађана Рома на локалном нивоу у периоду који није краћи од 5 година  

- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању ромског језика. 

 

3. Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за инклузију Рома, Жабаљ, Трг Светог Саве бб; са 

назнаком "Конкурс за именовање директора". 

 

4. Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Богданка Радул, телефон: 0612989923. 

 

5. Овај конкурс објавити у огласним новинама Националне службе за запошљавање "Послови" и 

"Службеном листу општине Жабаљ". 

 

Напомена: Управни одбор дужан је да у року од 15 дана од дана завршетка конкурса утврди предлог 

кандидата за директора и достави га Скупштини општине. На основу предлога Управног одбора Скупштина 

општине именује директора Канцеларије за инклузију Рома. 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

УПРАВНИ ОДБОР 

ЖАБАЉ, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 45 

 

Дел.број 3/2 Председник Управног одбора 

 

Дана: 04.12.2013. године                                                                  Душан Сладојевић 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: 021/831-329, факс: 021/831-094 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

 

р.б. Назив акта стр. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
1.  Решење о именовању представника Општине Жабаљ у  Комисији за усаглашени 

свеобухватни развој подручја посебне намене мултифункционалног коридора Тисе 

1 

2.  Конкурс за именовање директора Канцеларије за инклузију Рома 2 


