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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 32 Жабаљ, 14.07.2016. 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 5.седници одржаној дана 13.07.2016.  доноси: 
 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 
У Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Жабаљ (у даљем тексту: Савет) 

именују: 

 

1. Горан Милановић, за  председник Савета 
2. Радован Плачкић, за заменик председника Савета 

3. Саша Сивчевић, командир Полицијске испоставе Жабаљ за члана 

4. Радослав Бркић, испред Полицијске испоставе Жабаљ за члана 
5. Душан Благојевић, директор Дома здравља Жабаљ за члана 

6. Радомир Злоколица директор ЈКП „Чистоће“ Жабаљ за члана 

7. Божидар Војиновић, члан Општинског већа за члана 

8. Золтан Такарић, судија Прекршајног суда, одељење у Жабљу за члана 
9. Ненад Миловац, инспектор за друмски саобраћај и путеве за члана 

 

Послове секретара Савета обавља Јадранка Савин. 
 

2. 

Савет се именује на период од 4 (четири) године. 
 

3. 

Задатак Савета је да: 

- Остварује сарадњу са органима и организацијама из области безбедности саобраћаја и усклађује 
послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Жабаљ 

- Иницира и прати превентивне и друге активности у области безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Жабаљ 
- Учествује у изради стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Жабаљ 

- Извештава Општинско веће о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 
Жабаљ 

- Покреће иницијативе за унапређење саобраћајног васпитања  и образовања, превентивно – 

промотивне активности, техничко опремање једница саобраћајне полиције које контролишу и 

регулишу саобраћај на путевима на територији општине Жабаљ, усмерава и прати реализацију 
утврђених програма и информише јавност 
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- Предлаже Општинском већу програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Жабаљ. 

 

4. 
Стручне и техичко – административне послове за потребе Саветавршиће надлежна служба Општинске 

управе задужена за послове саобраћаја, а у делу израде програм коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Жабаљ и надлежна служба за 
послове финансија.  

5.  

Даном доношења овог решења престаје да важи  Решење о именовању чланова Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима територије општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 8/2013 и 10/2014).   
 

6. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02- 101 /16-II 

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 5. седници, дана   13.07.2016. 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  02-100/2016-III од 13.07.2016. године. 

 
2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 02-102 /2016-II 

Дана: 13.07.2016. године 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
На основу члана 70. тачка 22. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/2012), Председник општине Жабаљ расписује: 
 

 

КОНКУРС 

ЗА ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

1. 

Оглашава се конкурс за туристичко путовање за ученике средњих школа са територије општине Жабаљ.  
 

2. 

Пријаву на конкурс може поднети ученик, а ако је ученик малолетан, пријаву у његово име може поднети 

један родитељ, односно старатељ, који ће га заступати у радњама које захтевају пословну способност, под 
следећим условима и критеријумима: 

 да је држављанин Републике Србије, 

 да је кандидат завршио у школској 2015/16  години  I, II, III или IV разред било које средње школе на 

територији Републике Србије са просеком 5,00, односно да је имо пребивалиште на територији општине 

Жабаљ пре уписа у средњу школу 

 да се школује на терет буџета, 

 да је завршни испит полагао у некој од основних школа са седиштем на територији општине Жабаљ, 

 да има сагласност оба родитеља за наведено путовање. 

 

3. 

Уз пријаву на конкурс ученик подноси: 

 копију сведочанства о завршеном разреду средње школске у  школској 2015/16 години 

 копију сведочанства или потврду о завршеној основној школи  или потвду о пребивалишту 

 фотокопију пасоша 

 сагласност оба родитеља за наведено путовање 

4. 

Уколико се на Конкурс пријави већи број ученика  од броја 90,   предност у вредновању ће имати ученик 

који има већу просечну оцену у току целокупног школовања у средњој школи.  
 

5. 

Рок за пријављивање на конкурс је од  07.07.2016. године до 31.07.2016. године. 

 

6. 

Пријаве на конкурс са доказима из тачке 3. конкурса предају се у Шалтер сали, Општинске управе Жабаљ, 

улица Николе Тесле број 45. или путем поште на наведену адресу са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА 
ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ 

„НЕ ОТВАРАТИ“.  

 

Образац пријаве на конкурс као и сва ближа обавештења могу се добити у Шалтер сали Општинске управе 
Жабаљ и на бројеве телефона 2021/210-22-91. 

 

5. 
Пријаве разматра и коначну Одлуку о избору ученика доноси Комисија. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
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6. 

Конкурс објавити у "Службеном листу општине Жабаљ",  на сајту општине Жабаљ, на огласним таблама 

општине, Месних канцеларија и на сајту општине Жабаљ. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 61-11/2016-IV 

Дана: 06.07.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 
На основу члана 70. тачка 21. Статута Општине Жабаљ   („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/2012), Председник општине Жабаљ доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

Образује се комисија за спровођење  Конкурса за наградно путовање ученика средњих школа за школску 

2015/2016 годину,  у следећем саставу: 
1. Радован Плачкић, председник 

2. Борис Плесковић, члан 

3. Драгана Лазукић, члан 

4. Иван Михајловски, члан 
5. Синиша Ивановић, члан  

6. Марко Љубановић, члан.  

 
Секретар Комисије: Јадранка Савин, заменик начелника Општинске управе.  

Стручне и техичко – административне послове за потребе Комисије вршиће Служба за општу управу и 

друштвене делатности. 

2. 
Након пријема пријава Комисија утврђује листу поднетих пријава и врши оцену испуњености услова и 

доноси листу вредновања ученика за наградно  путовање  у року не дужем од 10 дана од дана истека рока за 

подношење пријава и о томе саставља извештај.  
Коначна листа вредновања ученика за наградно путовање  садржи имена и презимена, назнаку средње школе 

коју ученик похађа и податак о просечној оцени за последњу завршену годину, као и просечну оцену за 

целокупно школовање у средњој школи. 
Уколико се на Конкурс пријави већи број ученика од броја 90,  предност у вредновању ће имати ученик који 

има већу просечну оцену у току целокупног школовања у средњој школи. 

На основу  Коначне листе вредновања ученика за наградно путовање Председник општине доноси одлуку о 

упућивању ученика на наградно  путовање.  
    

3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-98 /2016-IV 
Дана: 07.07.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Чедомир Божић с.р.   
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На основу члана  58. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007) и 

члана 93. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) Председник 

општине дана 13.07.2016. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ  ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
1. 

ГОРАН МИЛАНОВИЋ, из  ГОСПОЂИНАЦА, разрешава се дужности помоћника Председника општине за  

област информисања и односи са јавношћу, почев од 13.07.2016. године. 

 
2. 

Ово решење објавити  у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  020-6/2016-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                                          Чедомир Божић с.р. 

 
На основу члана  58. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007) и 

члана 93. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012) Председник 

општине дана 14.007.2016. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
1. 

ПРЕДРАГ РАДОВИЋ, из  Жабаљ,  поставља се за помоћника Председника општине ЗА  ОБЛАСТ 

ПРИВРЕДЕ, почев од 14.07.2016. године до престанка мандата Председника општине. 
 

2. 

Ово решење објавити  у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
 

Број:  112-33 /2016-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                                          Чедомир Божић с.р. 
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На основу члана 72. и 73. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије “ број: 

11/2009, 92/2011 и 93/2012) , члана 3. Правилника о врстама и количинама опасних материја, објектима и 

другим критеријумима, на основу којег се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за 

спречавање удеса и ограничавање утицаја на живот и здравље људи, матерјална добра и животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“ број: 8/2013), члана 18. Правилника о начину израде и садржају 

Плана заштите  од удеса („Службени гласник Републике Србије“ број: 82/2012) и члана 70, тачка 1. Статута 

општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ“ број: 8/2011 и 8/2012), уз сагласност Министарства за 
унутрашње послове Републике Србије број: 82-34/16-12 , од 30.06.2016  председник Општине Жабаљ доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Доноси се План заштите од удеса са аспекта терористичких активности на органе општине Жабаљ,  који је 

саставни део овог закључка. 
 

2. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 82-9/2016-IV 

Дана: 06.07.2016. 

 ПРЕДСЕДНИК 
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 13.07. 2016. године, уз сагласност Општинског већа број 02- 102 /2016-II од 13.07.2016. године,  доноси 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

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, 21/2014 ,4/2015, 9/2015, 

13/2015, 16/2015, 18/2015, 25/2015, 2/2016, 7/2016, 15/2016, 24/2016, 26/2016 и 29/2016)  члан 9д  мења се и 
гласи: 

 

„Члан 9д. 

1.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА  ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ 

 

Услови: средња стручна спрема (IV степен) – техничког смера, познавање рада на 

рачунару; 

Број извршилаца: један; 

Опис: покреће иницијативе и даје мишљење у вези са питањима која су од   значаја 

за развој привреде у Општини; остварује сарадњу са републичким и 
покрајинским органима на реализацији пројеката којима се стварају услови 
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за побољшање услова за рад привредних субјетака и повећање запошљавања 

у Општини; обавља и друге послове у области за коју је постављен, по 

налогу Председника општине; одговоран је за законитост послова које 

обавља; за свој рад одговоран је Председнику општине.” 
 

Члан 2. 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 02-100/2016-IV 

Дана: 13.07.2016. год. 

 
НАЧЕЛНИК 

Љиљана Чонкић 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. Решење о именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја на путевима територије општине 

Жабаљ 

1 

2. Решење о давању претходне сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

2 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ   
3. Конкурс за туристичко путовање за ученике средњих школа 3 

4. Решење о образовању Комисије за спровођење Конкурса за наградно путовање ученика средњих 

школа 

4 

5. Решење о разрешењу помоћника Председника општине Горана Милановића 5 

6. Решење о постављењу  помоћника Председника општине Предрага Радовић 5 

7. Закључак о доношењу Плана заштите од удеса са аспекта теротирстичких активности 6 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

8. Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи 

6 


