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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 17

Жабаљ, 23.07.2013.

Година 42

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

OПШТИНСКО ВЕЋЕ
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 пр.т,
13/2012 и 7/2013) Општинско веће на 61. седници одржаној дана 11.07.2013.године доноси:
РЕШЕЊЕ
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
Наченик Општинске управе дописом број 02-131/2013-III од 08.07.2013. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: 02- 132/2013-II

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Чедомир Божић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 70. тачка10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број: 8/2011 и
8/2012 Председник општине, дана 12.06.2013. године доности:
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Правилник о првим изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака Месне заједнице Чуруг који је у усвојио Савет месне заједнице
Чуруг на седници одржаној 06.06.2013.године.
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2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: 02-2013-IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА 2013. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника СКУПШТИНА ОПШТИНЕ за 2013. годину,
усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012,3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ за 2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
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2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.

за 2013.

2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОНБ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ за 2013. годину,
усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
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2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ“ за 2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013.
годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ
усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.

за 2013. годину,
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2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“ за 2013.
годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
за 2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
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2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.

за

2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋЗМАЈ“ за 2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
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2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
за 2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ПУ „ДЕТИЊСТВО“
усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.

за 2013. годину,
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2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ за
2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАЉ за
2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
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2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ за 2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013.
годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника ФОНД СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
за 2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.

23.07.2013.
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2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА за 2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета
општине Жабаљ за 2013. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ

23.07.2013.
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1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ
годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.

за 2013.

2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ
годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

за 2013.
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На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО
годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.

за 2013.

2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 15. Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013. годину („Службени лист општине Жабаљ“
број 25/2012, 3/2013 и 11/2013) и члана 68. тачка 12. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), Председник општине дана 22.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на финансијски план буџетског корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСПОЂИНЦИ
2013. годину, усаглашен са Одлуком о ребалансу буџета општине Жабаљ за 2013. годину.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-482/2013- IV

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

за

23.07.2013.
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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 11.07.2013. године, уз сагласност Општинског већа број 02-132/2013-II од
11.07.2013. године, доноси
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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. 13/2013) после члана 8. додају се нови чланови 8а, 8б, 8в и 8г који
гласе:
„Члан 8а
Председник Општине, у складу са овлашњем утврђеним законом којим се уређује локална
самоуправа, Статутом општине и актом о организацији Општинске управе, поставља и разрешава своје
помоћнике, и то:
1. помоћника председника Општине за област пољопривреде,
2. помоћника председника Општине за област спорта и
3. помоћника председника Општине за област економског развоја.
Помоћници председника Општине из става 1. овог члана су самостални извршиоци који за свој рад
одговарају председнику Општине.
Члан 8б
1. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Услови:
Број извршилаца:
Опис послова:

средња стручна спрема (IV степен) – матурант гимназије или
ветеринарски техничар; познавање рада на рачунару;
један;
покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљење у
вези са питањима која су од значаја за област за коју је постављен;
обавља и друге послове по налогу председника Општине.

Члан 8в
2. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ СПОРТА
Услови:
Број извршилаца:
Опис послова:

средња стручна спрема (IV степен) – електротехничар; познавање
рада на рачунару;
један;
покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења у
вези са питањима која су од значаја за развој и унапређење спорта;
обавља и друге послове по налогу председника Општине.

23.07.2013.
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Члан 8г
3. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА
Услови:
Број извршилаца:
Опис послова:

средња стручна спрема (IV степен), машинске струке;
један;
покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења у
вези са питањима која су од значаја за развој и унапређење
економског развоја; обавља и друге послове по налогу председника
Општине.“

Члан 2.
У члану 9 мења се:
- тачка 19. тако што се у колони под називом: „услови“ после речи: „инжењерства“ додају речи:
„или архитектуре“;
- тачка 52. тако што се у колони под називом: „услови“ речи: „стечено високо образовање из научне
области правне, економске или организационе науке или научне области машинско инжењерство на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до три године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање једна година
радног искуства у струци“ замењују речима: „стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно основним студијама у
трајању од најмање четири године друштвеног смера; положен посебан стручни испит за матичаре и
овлашћење за обављање послова матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе;
познавање рада на рачунару; најмање три године радног искуства у струци;“, а у колони под називом:
„звање“ реч: „сарадник“ замењује се речима: „виши стручни сарадник“;
- тачка 53. тако што се у колони под називом: „услови“ речи: „стечено високо образовање из научне
области правне, економске или организационе науке или научне области машинско инжењерство на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до три године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање једна година
радног искуства у струци“ замењују речима: „стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно основним студијама у
трајању од најмање четири године друштвеног смера; положен посебан стручни испит за матичаре и
овлашћење за обављање послова матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе;
познавање рада на рачунару; најмање једна година радног искуства у струци;“, а у колони под називом:
„звање“ реч: „сарадник“ замењује се речима: „стручни сарадник;
- тачка 54. тако што се у колони под називом: „услови“ речи: „стечено високо образовање из научне
области правне, економске или организационе науке или научне области машинско инжењерство на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до три године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање једна година
радног искуства у струци“ замењују речима: „стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно основним студијама у
трајању од најмање четири године друштвеног смера; положен посебан стручни испит за матичаре и
овлашћење за обављање послова матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе;
познавање рада на рачунару; најмање три године радног искуства у струци;“, а у колони под називом:
„звање“ реч: „сарадник“ замењује се речима: „виши стручни сарадник“;
- тачка 59. тако што се у колони под називом: „назив радног места“ после речи: „канцеларије“
додају речи: „и електронске обраде података“;
- тачка 71. тако што се у колони под називом: „звање“ реч: „референт“ замењује речима: „виши
референт“.
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Члан 3.
У члану 51 мења се:
- тачка 7. тако што се у колони под називом: „степен стручне спреме“ реч: „првог“ замењује речју:
„другог“, а у колони под називом: „звање“ реч: „сарадник“ замењује речима: „виши стручни сарадник“;
- тачка 8. тако што се у колони под називом: „степен стручне спреме“ реч: „првог“ замењује речју:
„другог“, а у колони под називом: „звање“ реч: „сарадник“ замењује речима: „стручни сарадник“;
- тачка 9. тако што се у колони под називом: „степен стручне спреме“ реч: „првог“ замењује речју:
„другог“, а у колони под називом: „звање“ реч: „сарадник“ замењује речима: „виши стручни сарадник“;
- тачка 16. тако што се у колони под називом: „назив радног места“ после речи: „канцеларије“
додају речи: „и електронске обраде података“;
- тачка 19. тако што се у колони под називом: „звање“ реч: „референт“ замењује речима: „виши
референт“.
Члан 4.
У члану 54. у рубрици под називом: „Опис послова“ речи: „и израђује предлоге управних аката из
области категоризације деце ометених у физичком и психичком развоју,“ и речи: „обавља послове
службеника за јавне набавке и друге послове у вези са јавним набавкама органа Општине;“ бришу се.
Члан 5.
У члану 55. у рубрици под називом: Опис послова“ после речи: „Општине“ ставља се запета и додају
речи: „израђује предлог акционог плана за младе и прати његову реализацију.“
Члан 6.
У члану 58. у рубрици под називом: „Услови“ речи: речи: „стечено високо образовање из научне
области правне, економске или организационе науке или научне области машинско инжењерство на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до три године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање једна година
радног искуства у струци“ замењују се речима: „стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно основним студијама у
трајању од најмање четири године друштвеног смера; положен посебан стручни испит за матичаре и
овлашћење за обављање послова матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе;
познавање рада на рачунару; најмање три године радног искуства у струци.“
У рубрици под називом: „ Звање“ реч: „сарадник“ замењује се речима: „виши стручни сарадник“.
У рубрици под називом: „Опис послова“ после речи: „канцеларији;“ додају се речи: „замењује
матичара матичног подручја Чуруг;“.
Члан 7.
У члану 59. у рубрици под називом: „Услови“ речи: „стечено високо образовање из научне области
правне, економске или организационе науке или научне области машинско инжењерство на студијама
првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до
три године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање једна година радног
искуства у струци“ замењују се речима: „стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно основним студијама у трајању од
најмање четири године друштвеног смера; положен посебан стручни испит за матичаре и овлашћење за
обављање послова матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе; познавање рада на
рачунару; најмање једна година радног искуства у струци.“
У рубрици под називом: „Звање“ реч: „сарадник“ замењује се речима: „стручни сарадник“.
У рубрици под називом: „Опис послова“ речи: „и обезбеђује доставу аката путем достављача;“
бришу се, а после речи: „канцеларији;“ додају се речи: „замењује матичара матичног подручја Ђурђево;“.
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Члан 8.
У члану 60. у рубрици под називом: „Услови“ речи: „стечено високо образовање из научне области
правне, економске или организационе науке или научне области машинско инжењерство на студијама
првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до
три године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање једна година радног
искуства у струци“ замењују се речима: „стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно основним студијама у трајању од
најмање четири године друштвеног смера; положен посебан стручни испит за матичаре и овлашћење за
обављање послова матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе; познавање рада на
рачунару; најмање три године радног искуства у струци.“
У рубрици под називом: „Звање“ реч: „сарадник“ замењује се речима: „виши стручни сарадник“.
У рубрици под називом: „Опис послова“ речи: „и обезбеђује доставу аката путем достављача;“
бришу се, а после речи: „канцеларији;“ додају се речи: „замењује матичара матичног подручја Госпођинци;“.
Члан 9.
У члану 62. у рубрици под називом: „Опис послова“ после речи: „студената“ ставља се запета и
додају речи: „регресирање боравка и ужине, захтева за стипендирање;“.
Члан 10.
У члану 64. у рубрици под називом: „Опис послова“ после речи: „суду;“ додају се речи: „замењује
матичара матичног подручја Жабаљ; по потреби замењује шефа Месне канцеларије Чуруг;“.
Члан 11.
У члану 67. у називу радног места после речи: „КАНЦЕЛАРИЈЕ“ додају се речи: „И
ЕЛЕКТРОНСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА“.
Члан 12.
У члану 70. у рубрици под називом: „Звање“ реч: „референт“ замењује се речима: „виши референт“.
У рубрици под називом: „Опис послова“ после речи: „поште“ додају се речи: „саставља извештаје за
потребе Службе“.
Члан 13.
У члану 83. у рубрици под називом: „Услови“ речи: „правне науке, економске науке, грађевинског
инжењерства, или машинског инжењерства“ замењују се речима: „биотехничке науке, технолошко
инжењерство, инжењерство заштите животне средине и заштите на раду или медицинске науке“.
Члан 14.
У члану 85. у рубрици под називом: „Услови“ после речи: „инжењерства“ додају се речи: „или
архитектуре“.
Члан 15.
Члан 98. брише се.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Жабаљ“.
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
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Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
– Општинска управа Жабаљ
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Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
– Средња школа „22. октобар“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
– Основна школа „Милош Црњански“ Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
– Основна школа „Ђура Јакшић“ Чуруг
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
– Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
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Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
– Предшколска установа „Детињство“
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
– Спортски савез општине Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
– Туристичка организација општине Жабаљ
Решење о давању сагласности на финансијски план буџетског корисника за 2013. годину
– Фонд за развој пољопривреде општине Жабаљ
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