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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 6

Жабаљ, 20.03.2015.

Година 44

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 73. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011
и 8/2012) и члана 58. став 5. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 1/2011 –
пречишћени текст, 13/2012 и 7/2013) Општинско веће на 129 седници, дана 20.03.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКАО УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
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 02-23/2015-III од 20.03.2015. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02-25/2015-II
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 73. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012) Општинско веће општине Жабаљ на својој 129.седници одржаној дана 20.03.2015..године,
доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Витомир Лисица, помоћник Председника општине број телефона 021/210-2265 мобилни 064/81-44-537, емаил vitomir.lisica@gmail.com, именује се за одговорно лице за праћење Стратегије развоја спорта у
Републици Србији за период 2014-2018 и Акционог плана за њену примену.
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Предраг Топић, запослен у Општинској управи на радном месту шеф Услужног центра, број телефона
021/210-2322, мобилни 064/81-44-553 емали. predragtoric@yahoo.com, именује се за одговорно лице за
праћење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 и Акционог плана за њену
примену
2.
Задатак лица из тачке 1.овог решења је извршење послова у вези са праћењем Стратегије
развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 и Акционог плана за њену примену у складу са
елементима Акционог плана и сарадња са надлежним Минстарством омладине и спорта и Покрајинским
секретаријатом за спорт и омладину у циљу ефикасне импелемтације Стратегије развоја спостра у
Републици Србији на територији општине Жабаљ.
3.
Ово решење доставити „Службеном листу општине Жабаљ“ ради објављивања и Министарству омладине и
спорта на број 030-01-25/2015-03
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-30/2015-II
Председавајући Општинског већа
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 20.03. 2015. године, уз сагласност Општинског већа број 02-25 /2015-II од 20.03.
2015. године, доноси
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА 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 и 4/2015)) у
члану 13. тачка 31. у колони под називом „услови“ речи: „ три“ замењују се речју: „једна“ , реч: „ године“
ставља се у одговарајући падеж, а у колони под називом: „звање“ речи: „виши стручни сарадник“ замењују
се речима: „стручни сарадник“.
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Члан 2.
У члану 55. тачка 15. у колони под називом: „звање“ речи: „виши стручни сарадник“ замењују се
речима: „стручни сарадник“.
Члан 3.
У члану 70. у делу под називом „Услови“ реч: „три“ замењује се речју: „једна“ а реч: „године“ ставља
се у одговарајући падеж.
У делу под називом „звање“ реч: „виши“ брише сe.
Члан 4.
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: 02-23/2015-III
НАЧЕЛНИК
Сања Нађалин с.р.
САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

стр.

1.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
Решење о именовању одговорног лица за праћење Стратегије развоја спорта у
Републици Србији за период 2014-2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2.

1
1

ОПШТИНСКА УПРАВА
3.

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији
радних места у Општинској управи

и систаматизацији

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
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