
 

15.07.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 17A. страна 1 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:17A Жабаљ, 15.07.2019. године 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, 113/2017 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 и 95/2018),  на предлог Општинске управе општине Жабаљ број 02-80/2019- III oд 

11.07.2019. године,  Општинскo веће на 142.  седници, дана  15.07.2019. године,  доноси  

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 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“ број 18/2018 - пречишћен текст, 29/2018, 5/2019, 6/2019, 10/2019 и 14/2019)  у 

члану 3. у табели  4.1.  КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА, испод заглавља табеле брише се други  ред.  

 

Члан 2. 

У члану 25. у делу 5.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, редни број 22. ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА 

ДОЗВОЛА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ мења се и гласи: 

 

„22.ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Звање: самостални саветник 

број службеника:1 

 

Опис посла: израђује нацртe и предлогe општих и других аката; спроводи поступак издавања  и 

припрема решења о дозволама за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање 

инертног и неопасног отпада на територији општине; спроводи поступак издавања и припрема 

потврде  о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом; води евиденције о 

издатим дозволама и доставља податке о издатим дозволама Агенцији и министарству; припрема 

мишљења у својству заинтересованог органа на захтев министарства и надлежног органа 

аутономне покрајине у поступку издавања дозвола за управљање отпадом; учествује у изради и 

спровођењу локалног и регионалног плана управљања отпадом; спроводи поступак и припрема 

нацрт интегрисане дозволе; обавештава органе, организације и јавност о поступку издавања 
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интегрисане дозволе; припрема акт о издавању интегрисане дозволе,  врши ревизију издатих 

интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи; води регистар издатих 

интегрисаних дозвола; спроводи поступак и припрема предлог дозволе за обављање делатности 

промета нарочито опасних хемикалија дистрибутерима; спроводи поступак и припрема предлог 

дозволе  за коришћење нарочито опасних хемикалија; води евиденцију о издатим дозволама и 

доставља податке о издатим дозволама министарству; учествује у изради програма за мониторинг 

квалитета ваздуха и припрема одлуку о мерењима посебне намене коју доноси надлежни орган 

општине; доставља и објављује податке о квалитету ваздуха; учествује у изради плана квалитета  и 

израђује краткорочне акционе планове ваздуха уколико постоји потреба за израду тих планова; 

спроводи поступак и припрема предлог дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите 

ваздуха  од загађивања новоизграђеним или реконструисаним стационарним изворима загађивања; 

припрема предлог привременог одобрења за рад; утврђује мере и услове заштите од буке, учествује 

у одређивању акустичних  зона на територији општине и одређује мере забране и ограничења; 

учествује у припреми локалног акционог плана заштите од буке у животној средини и стара се о 

његовом спровођењу; организује спровођење мониторинга буке;  обавља и друге послове по налогу 

руководиоца Одељења. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне области биотехничке и економске науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 

Члан 3. 

У члану 25. у делу 5.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, додаје се нови редни број 22а. који гласи: 

 

„22а. ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏЕР 

 

Звање: самостални  саветник 

број службеника:1 

 

Опис посла: Прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене 

енергије; припрема Програм енергетске ефикасности о планираном начину остваривања и 

величини планираног циља уштеде енергије за период од најмање 3 године; припрема План 

енергетске ефикасности са мерама и активностима за његово спровођење који се доноси на период 

од годину дана;  предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије; стара се о 

припреми годишњег извештаја о спроведеним мерама и активностима дефинисаним Планом и 

Програмом енергетске ефикасности и предузима и друге активности и мере прописане Законом о 

енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије и подзаконским актима која регулишу ову 

материју; припрема критеријуме за расписивање конкурса за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности; учествује у избору корисника субвенција, прати реализацију одобрених пројеката и 

пише извештаје о спроведеном конкурсу, обавља и друге послове по налогу Председника општине. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства или архитектуре 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет).“ 
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Члан 4. 

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: 02-82/2019-II 

 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

 
 

 

САДРЖАЈ 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

Службени лист излази најмање једному 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 изменама и допуни Правилника о организацији  и систематизацији  

радних  места у Општинској управи, Скупштини општине и Општинском  

Правобранилаштву  Општине Жабаљ 
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