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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 3 Жабаљ, 06.03.2018. Година 47 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за 

опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 88/2016),  Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број 88/2016), на предлог начелника Општинске управе општине број 02-  17/2018 – III од 

06.03.2018. године,  Општинске веће на   79.  седници, дана 06.03.2018. године,  доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини 

општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 

29/2017)) у члану 25. у делу под називом 5.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ под редним 

бројем 32.РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  у делу под називом „Звање“ речи „саветник“ замењују се речима: 

„самостални саветник“ , а у тексту под називом „Услови“ речи: „три „ замењују се речима „пет“. 

У делу под називом 5.1.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ под ред. бројем 64. 

ШЕФ ГРУПЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА – СЛУЖБЕНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ 

КАДРОВИМА  у делу под називом „Звање“ речи: „ самостални саветник“ замењују се речима:  „саветник“, а 

у тексту под називом: „Услови“ речи : пет“ замењују се речима:“ три“. 

 

Члан 2. 

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

Жабаљ.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 

Број:  02 -18 /2018-  II 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

 

 

 



   06.03.2018.               Службени лист општине Жабаљ                 број 3                   страна 2 

 

 
САДРЖАЈ 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:   

Секретар Скупштине Општине Жабаљ дипломирани правник Марија Тодоровић 

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

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 
 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

1.  Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву Општине 

Жабаљ 

1 


