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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 18 Жабаљ, 26.07.2017. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
  
На основу члана 49 . став 2, а у вези са   51 став 1 тачка 9. и чланом 52.   Закона о  запосленима у аутономним 

покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије“ 21/2016)  
Општинско веће на својој  55. седници одржаној дана 24.07.2017. године доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. 

Љиљана Чонкић, дипломирани правник из Жабаљ, разрешава се дужности начелника Општинске управе 

Жабаљ, пре истека времена на који је постављена.   
 

2. 

Именованој дужност начелника Општинске управе престаје  даном 24.07.2017.године.  
 

3. 

Ово решење обајвити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 
 

Број:  11-11/2017-II  Председавајући Општинског већа 

 Председник општине 
 Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 49 . став 2, Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 

самоуправе  („Службени гласник Републике Србије“ 21/2016)  Општинско веће на својој  56. седници 
одржаној дана 26.07.2017. године доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

 

Сања Нађалин,  дипломирана правница из Чуруга враћа се на рад, на дужност начелника Општинске управе 
Жабаљ до истека мандата на које је постављена решењем Општинског већа број 11-4/12- II  од  26.09.2012. 

године.  
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2. 

 

Позива се Сања Нађалин да ступи на рад и  преузме дужност начелника Општинске упрве Жабаљ у року од 
15 дана од дана пријема овог решења. 

 

3. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Посл. број: 11-12 /2017-II 
Дана: 26.07.2017. године  

 Председавајући Општинског већа 

 Председник општине 
 Чедомир Божић с.р. 

 

   

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'' број 21/2016), 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),  Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број 88/2016), на предлог начелника Општинске управе општине број 02-73/2017-III oд 

24.07.2017. године,  Општинске веће на 56. седници, дана 26.07.2017. године,  доноси  
 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА 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. 47/2016) 

у члану 3. тачке 3. и 4. мењају  се и гласе:  

„3.ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

3.1.службеници - извршиоци број радних места број службеника 

самостални саветник 14 14 

саветник 14 14 

млађи саветник 19 22 

сарадник 7 7 

млађи сарадник 5 5 

виши референт 10 12 

референт 1 1 

млађи референт 3 3 

укупно: 73 раднa места 78 службеника 

 

3.2. намештеници Број радних места Број намештеника 

прва врста радних места 0 0 

друга врста радних места 0 0 

трећа врста радних места 0 0 

четврта врста радних места 6 9 

пета врста радних места 2 6 
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укупно: 8 радних места 15 намештеника 

укупно 3.1.+ 3.2. 81 93 

 

4. ЗАПОСЛЕНИ У КАБИНЕТУ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

4.службеници - извршиоци број радних места број службеника 

самостални саветник 0 0 

саветник 0 0 

млађи саветник 2 2 

сарадник 0 0 

млађи сарадник 0 0 

виши референт 0 0 

референт 0 0 

млађи референт 0 0 

укупно: 2  радна места 2 службеника“ 

 

Члан 2. 

Члан  4. мења се и гласи:  
„Члан 4. 

У Општинској управи  систематизовано је укупно 81  радно место за  93 запослена на неодређено 

време, и то:  
- 73 извршилачка радна  места за 78 службеника  и  

-  8 намештеничких радних места за 15 намештеника.  

У Кабинету је систематизовано je укупно 5 радних места за 5 лица на  одређено време, и то:  

- 3 функционера, 
- 2 радна места за 2 службеника на одређено време на  извршилачким радним местима. 

У Правобранилаштву систематизовано је укупно 1 радно место за једно лице на одређено време:  

- 1 функционер. 
У Скупштини општине систематизовано је укупно  1 радно место за једно лице на одређено време:  

- 1 функционер. 

У овом правилнику систематизовано је укупно 90 радних  места за 102 лица (запослени и 
функционери), од којих:  

- 81 радно место за 93 запослених на неодређено време 

- 9 радних места за 9 лица (функционери и запослени) на одређено време.“ 

 
Члан 3. 

У члану 23. 

- у делу под називом 5.1.1. СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ, ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ радно место под редним бројем 5. 

КООРДИНАТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ брише се, а  код радног места под редним 

бројем 6. код звања речи: „млађи саветник“ замењују се речима: „сарадник“;  

- у делу под називом 5.1.3. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ код радног места под редним бројем 22. 
СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА БУЏЕТ код броја извршилаца број: „2“ замењује се бројем: „3“; 

- у делу под називом 5.1.4. СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ код радног 

места под редним бројем 40. ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ код броја извршилаца број: „2“ замењује 
се бројем: „1“; 

- у делу 5.1.8. СЛУЖБА ЗА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним 

бројем 78. ВОЗАЧ код броја извршилаца број: „2“ замењује се бројем: „3“. 
- у делу под називом 5.2. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА – КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

радно место 87. ВОЗАЧ брише се. 
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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: 011-3/2017-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу  члана 70. тачка 17. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 
8/2012) и члана 7. Одлуке о платама у органима општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 

3/2011-пречишћени текст), а у вези са чланом 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 44/2008-

пречишћени текст и 2/2012) Председник општине дана 26.07.2017. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМИ РЕШЕЊА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

У Решењу о коефицијентима за обрачун и исплату плата постављених лица и запослених у органима 
општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 2/2012, 20/2012, 21/2012, 22/2012 10/2014 ,13/2015 и 

28/2016), у тачки  5. став 2.  алинеја четири речи : “ - 5% шефу месне канцеларије,“ бришу се. 

 
2. 

Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“, а примењује 

се почев од обрачуна и исплате плате за јули 2017. године. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:  120- 3 /2017 - IV 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

САДРЖАЈ 

 

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 

р.б. Назив акта стр. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
1. Решење о разрешењу начелника Општинске управе 1 

2. Решење о враћању на рад начелника Општинске управе 1 

3. Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, 
Скупштини општине и Општинском  правобранилаштву општине Жабаљ 

2 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

4 Решење о измени решења о коефицијентима за обрачун и исплату плата постављених лица и запослених у 
органима  општине Жабаљ 

4 
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