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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 16

Жабаљ, 04.08.2014.

Година 43

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 70. тачка 21. Статута Општине Жабаљ
8/2012), Председник општине Жабаљ доноси

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и

РЕШЕЊЕ
1.

Образује се комисија за спровођење Конкурса за туристичко путовање за студенте у следећем
саставу:
1. Милица Миличевић, председник
2. Јадранка Савин и
3. Зоран Пињић.
Стручне и техичко – административне послове за потребе Комисије вршиће Служба за општу
управу и друштвене делатности.
2.
Задатак конкурсне Комисије из члана 1. овог решења је да изврши преглед поднетих пријава и
тражене документације, утвди испуњеност услова и изради извештај са листом ученика који
испуњавају услове прописане тачком 2. Конкурса за туристичко путовање за студенте.
Извештај из става 1. овог члана Комисија ће доставити Председнику општине и надлежним
службама Општинске управе и то: Служби за финансије за групу за трезор и групу за јавне набавке
и Служби за општу управу и друштвене делатности.
3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-56 /2014-IV
Дана: 04.08.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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КОНКУРС
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 СТУДЕНТЕ
1.
Оглашава се конкурс за туристичко путовање за студенте са територије општине Жабаљ.
2.
Пријаву на конкурс може поднети студент, под следећим условима и критеријумима:
- да је држављанин Републике Србије,
- да кандидат има просек 8,50 или изнад 8,50 на било ком факултету на територији Републике
Србије,
- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења
пријаве.
3.
Уз пријаву на конкурс ученик подноси:
- Потврду са факултета о просечној оцени и
- фотокопију пасоша.
4.
Рок за пријављивање на конкурс је од 04.08.2014.године до 17.08.2014.године.
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 СТУДЕНТЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
ЖАБАЉ“ „НЕ ОТВАРАТИ“.
Образац пријаве на конкурс као и сва ближа обавештења могу се добити у Шалтер сали Општинске
управе Жабаљ или на телефон 064/814-45-67 - Милица.
5.
Пријаве разматра и коначну Одлуку о избору ученика доноси Комисија.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
6.
Конкурс објавити у "Службеном листу општине Жабаљ", на огласним таблама општине, Месних
канцеларија и на сајту општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 451-46/2014-IV
Дана: 04.08.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

стр.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1.

Решење о образовању Комисије за спровођење
путовање за студенте

2.

Конкурс за туристичко путовање за студенте

Конкурса за туристичко

1

КОНКУРС
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
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