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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 6 Жабаљ, 11.03.2019. Година 46 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, 113/2017, 95/2018 и 113/2017- др. закон), 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, 113/2017- др. закон),  на предлог 

Општинске управе општине број 02- 17/2019- II oд 08.03.2019. године,  Општинске веће на 126.  седници, 

дана 11.03.2019. године,  доноси   

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ 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. 18/2018-пречишћен 

текст, 29/2018, 5/2019)  члан 3. мења се и гласи: 

  

''У овом правилнику систематизовано је укупно 88 радних  места за 88 запослених  (службеника, 

намештеника и функционера). 

 

У Општинској управи  систематизовано је укупно 76  радних места за  80 запослених на неодређено 

време, и то:  

- 2 радна места за 2  службеника на положају, 

- 66 извршилачких радних  места за 65 службеника  и  

-  8 намештеничких радних места за 13 намештеника.  

У КабинетуПредседника општине систематизовано je укупно 5 радних места за 5 лица на  одређено 

време, и то:  

- 3 функционера, 

- 2 извршилачка радна места на одређено време. 

 

У Служби за буџетску инспекцију систематизовано је укупно 3 радна места за 4 извршиоца на 

неодређено време, и то: 

- 3 извршилачка радна места за 4 службеника. 

У Правобранилаштву систематизовано је укупно 2 радна места за два лица на одређено време: 

- 2 функционерa. 

У Скупштини општине систематизовано је укупно 2 радна места за два лице на одређено време: 

- 2 функционера. 

 

Табеларни приказ систематизованих радних места у обједињеном Правилнику: 
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1. ФУНКЦИОНЕРИ 

фукнкционери–постављена 

лица  

број радних места  број извршилаца  

помоћник Председника 

општине  
3 3 

правобранилац  1 1 

заменик правобраниоца 1 - 

секретар Скупштине општине  1 1 

заменик секретара Скупштине 

општине 
1 - 

укупно:  7 5 

  

2.ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА  

службеници на положају број радних места  број извршилаца  

службеник на положају –  

I група 

1 1 

службеник на положају –  

II група 

1 1 

укупно:  2 2 

 

3.ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

3.1.службеници – извршиоци број радних места број службеника 

самостални саветник 11 12 

саветник 17 13 

млађи саветник 16 17 

сарадник 5 5 

млађи сарадник 5 5 

виши референт 8 9 

референт 3 3 

млађи референт 1 1 

укупно: 66 радних места 65 службеника 

 

3.2. намештеници Број радних места Број намештеника 

прва врста радних места 1 1 

друга врста радних места 0 0 

трећа врста радних места 0 0 

четврта врста радних места 6 7 

пета врста радних места 2 5 

укупно: 8 радних места 13 намештеника 

укупно 3.1.+ 3.2. 74 78 

 

4.ЗАПОСЛЕНИ У ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА  

 

4.1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА  

службеници – извршиоци број радних места број службеника 

самостални саветник 0 0 
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саветник 1 0 

млађи саветник 0 0 

сарадник 0 0 

млађи сарадник 0 0 

виши референт 0 0 

референт 0 0 

млађи референт 1 1 

укупно: 2 радна места 1 службеника 

 

4.2. СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ  

 

службеници – извршиоци број радних места број службеника 

самостални саветник 2 2 

саветник 0 0 

млађи саветник 0 0 

сарадник 0 0 

млађи сарадник 0 0 

виши референт 2 0 

референт 0 0 

млађи референт 0 0 

укупно: 3 радна места 2 службеника 

'' 

Члан 2. 

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

Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018-пречишћен 

текст, 29/2018, 5/2019)  члан 25. у делу под називом 5.1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ под 

редним бројем 49. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНТИРАЊЕ у делу под 

називом ''број службеника'', ''1'' замењује се са ''2''. 

 

''Опис посла'' мења се и гласи: ''Опис посла: води евиденцију улазних фактура и стара се о њиховом 

благовременом прослеђивању на обраду; води помоћне књиге основних средстава и аналитичку 

евиденцију основних средстава; води материјално - финансијско књиговодство и врши хронолошко 

одлагање за архивирање целокупне документације у вези са финансијско-материјалним пословањем из 

своје надлежности; врши квартално и годишње усаглашавање главне књиге са помоћним књигама и 

евиденцијама; учествује у изради завршног рачуна; води евиденцију уговора о закупу и врши 

фактурисање закупа и других услуга које врши Општинска управа; врши ревалоризацију уговорних 

обавеза и обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава;  врши усклађивање стања имовине 

са стварним стањем на основу пописа; учествује у пословима који се односе на контролу рачуна и уговора 

директних буџетских корисника,  доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану 

документацију, учествује у обављању послова који се односе на састављање књиговодствених исправа, 

вршење контроле њихове исправности, тачности и законитости, контроли улазно излазне документације и 

ликвидирање истих у складу са законом,  врши пренос података и документације из ликвидатуре у 

финансијско књиговодство; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.'' 
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Члан 3. 

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: 02-18/2019-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                         Чедомир Божић с.р.  

 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 8/2011, 

104/2016 и 95/2018) и члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање сагласности на 

цене комуналних производа и комуналних услуга („Службени лист општине Жабаљ“ број 11/09)  

Општинско веће на својој 125. седници одржаној дана 04.03.2019. године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1.  

Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“  

број  14-4/2019 од  14.01.2019.  године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2.  

Ово решење и Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ број  14-

4/2019 од  14.01.2019.  године објавити у "Службеном листу општине Жабаљ".  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 023- 2  /19-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р.  
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Број: 14-4/19 

Дана: 14.01.2019.год.  

 

                                                                  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

                               ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈКП“ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“     

 

                               I  ЦЕНА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ    

 

                               За домаћинства и установе :                   

   Цена по м3            ПДВ 10%           Цена  са ПДВ-ом  

              44,01               4,40                 48,41 

 

 

                            За привреду, правна лица:                      

        Цена по  м3             ПДВ 10%     Цена са ПДВ-ом 

             132,05               13,21              145,26 

 

                      

                          II   ФИКСНА НАКНАДА ПО МЕРНОМ МЕСТУ:   

 

           1.  ЗА ПРИКЉУЧАК СА ВОДОМЕРИМА ОД: 1/2“; 3/4“ И 1“ –у вредности     

                од 2 м3 воде месечно  +  пдв 20%;  

 

           2. ЗА ПРИКЉУЧАК СА СА ВОДОМЕРИМА ОД: 5/4“ И 6/4“  –у вредности    

               од 5 м3 воде месечно  +  пдв 20%;  

           3. ЗА ПРИКЉУЧКЕ Фи 50 и Фи 65 -  у вредности од 15 м3 воде месечно  +  пдв 20%;  

 

           4. ЗА ПРИКЉУЧКЕ Фи 80 и Фи 100 - у вредности од 30 м3 воде месечно  +  пдв 20%; 

 

           5. ЗА СПОРЕДНЕ ВОДОМЕРЕ УГРАЂЕНЕ У СТАНОВИМА - у вредности од 2 м3  

               воде месечно  +  пдв 20%.   

 

                         III  НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА ЗА  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 

                                ВОДОВОДНУ МРЕЖУ КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ У  ОБЈЕДИЊЕНОЈ  

                                ПРОЦЕДУРИ  

 

                              За физичка лица :   

Накнада за издавање 

услова  

             ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 

             3.600,00                720,00       4.320,00 

 

                    

                             За  правна лица:                    

Накнада за издавање 

услова  

             ПДВ 20%   Накнада са ПДВ-ом 

             7.200,00               1.440,00       8.640,00 

 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                        НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

                                                                                             Драгана Џамбас с.р. 
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САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

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

Телефон: 021/210 22 60 

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

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

Општинској управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву у општини 

Жабаљ 

1 

2. Решење о давању сагласности на ценовник услуга ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ 4 


