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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 
Број: 21 Жабаљ,  13.10.2014. Година 43 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
На основу члана 73. став 1. тачка 13. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 
и 8/2012)  и члана 6. Одлуке о награђивању даровитих ученика, студената и младих људи („Службени лист 
општине Жабаљ“ бр. 10/2014)  Општинско веће, на 109. седници, дана 10.10. 2014. године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ  
КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ 

 
1. 

У Комисију за награђивање именују се: 
 

1. Бранко Стајић председник, 
2. Витомир Лисица, заменик председника 
3. Ђорђе Милутиновић, члан 
4. Милица Миличевић, члан 
5. Радован Плачкић, члан. 

Послове секретара Комисије обављаће Јадранка Савин, секретар Општинског већа.  
 

2. 
Мандат Комисије траје четири године. 
Чланови Комисије раде волонтерски. 
 

3. 
Задатак Комисије је да: 

− донесе пословник о свом раду, 
− прати рад даровитих младих, 
− предлаже мере за подстицај развоја даровитих младих, 
− утврди додатне критеријуме и мерила за остваривање права утврђених Одлуком о награђивању 

даровитих ученика, студената и младих људи, 
− утврди износ награда и донесе одлуку о њиховој додели, 
− утврди износ новчаних накнада и трошкова и донесе одлуку о додели, 
− врши друге задатке утврђене Одлуком о награђивању даровитих ученика, студената и младих људи. 

 
4. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Служба за друштвене делатности 
и општу управу. 
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5. 
Евиденцију о додељеним наградама води надлежна Служба за друштвене делатности и општу управу. 

 
6. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-63/2014-II 
 

ЗАМЕНИК  
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

Јово Баварчић с.р. 
 
На основу члана 12. став 1. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
107/2012), члана 5. став 3. Закона о избеглицама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/1992, 
„Службени лист СРЈ“ бр. 42/2002 - одлука СУС и „Службени гласник Републике Србије“ бр. 30/2010), члана 
43. став 1. и члана 73. став 1. тачка 13. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 
8/2011 и 8/2012)  Општинско веће, на 109. седници, дана 10.10. 2014. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
 СЕКРЕТАРА САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ 

 
 

1. 
Милица Буача Ђурђулов, разрешава се функције  секретара Савета за миграције. 
 

2. 
За  секретара Савета за миграције именује се  Љиљана Узелац, шеф Службе за друштвене делатности и 
општу управу. 

 
3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-64/2014-II  
 

ЗАМЕНИК  
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

Јово Баварчић с.р. 
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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- 
пречишћени текст, 13/2012 и 7/2013) Општинско веће на 109 седници,  дана 10.10.2014. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
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 
начелник  Општинске управе под бројем  02 - 65/2014- II од 09.10.2014. године. 
 

2. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-66/2014-II 
ЗАМЕНИК  

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
Јово Баварчић с.р. 

 

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 10.10.2014. године, уз сагласност Општинског већа број 02-66/2014-II од 10.10. 2014. 
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. 20/2013- пречишћени текст,  13/2014 и 14/2014) у члану  13. број: „81“ 
замењује се бројем: „83“, а речи: „радно место“ ставља се у одговарајући падеж. 

- у тачки 9. у колони 5. под називом: „број извршилаца“ број: „1“ замењује се бројем: „2“;  
- у тачки 11. у колони 3. под  називом: „услови“ речи: „на  финансијско-рачуноводственим 

пословима“ замењују се речима: „у струци“; 
- у тачки 20. у колони 3. под  називом: „услови“ после речи: „области“ додају се речи: „правне или“; 
- у тачки 21. у колони 3. под називом: „услови“ после речи: „области“ додају се речи: „правне или“;  
- у тачки 23. у колони 3. под називом: „услови“ после речи: „економске“ додају се речи: „или  

правне“;   



   13.10.2014.               Службени лист општине Жабаљ                 број 21                          страна 4 

- у тачки 26. у колони 3. под називом: „услови“ речи: „најмање пет година радног искуства у 
примени прописа из области јавних финансија“ замењују се речима: „најмање три године радног искуства у 
струци“, а у колони под називом: „звање“ реч: „самостални“ замењује се речју: „виши“;  

- у тачки 35. у колони 3. под називом: „услови“ речи: „активно знање енглеског језика (FCE 
сертификат)“ бришу се,  реч: „пет“ замењује се речју: „три“, а реч: „година“ ставља се у одговарајући падеж, 
у колони под називом: „звање“ реч: „самостални“ замењује се речју: „виши“; 

- после тачке 37а додаје се тачка 37б која гласи:  
„37б имовински и 

стамбено-
комунални 
послови  

стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе;  познавање рада на рачунару; најмање 
три  године радног искуства у струци; 

виши 
стручни 
сарадник 

1“ 

- у тачки 57. у колони 2. под називом: „назив радног места“ речи: „послови локалне, регионалне и 
међународне сарадње“ замењују се речима: „извршилац за праћење пројеката“, а у колони 5. под називом: 
„број извршилаца“ број: „3“ замењује се бројем: „1“;  

-  после тачке 57 додају се тачке 57а и 57б које гласе:  
„57а канцеларија за 

развој и европске 
интеграције – 
стручни и 
административни 
послови  

стечено високо образовање из научне области 
економске науке на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању до три године; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе;  познавање 
рада на рачунару; најмање једна  година 
радног искуства у струци; 

сарадник 1 

57б канцеларија за 
развој и европске 
интеграције – 
послови локалне, 
регионалне и 
међународне 
сарадње  

стечено високо образовање из научне области 
економске науке на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању до три године; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе;  познавање 
рада на рачунару; најмање једна  година 
радног искуства у струци; 

сарадник 1“ 

- тачка 64 брише се; 
- после тачке 66. додаје се тачка 66а која гласи:  

„66а послови 
извршења буџета 

средња стручна спрема (IV степен) – завршена 
средња школа економског смера; положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе; познавање рада на рачунару; најмање 
три  године радног искуства у струци; 

виши 
референт 

1“ 

- тачка 77. брише се.  
 

Члан 2. 
У члану 14. тачка 7. мења се и гласи:  

„7. имовински и стамбено-
комунални послови  

студије другог 
степена 

виши стручни 
сарадник 

1“ 
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Члан 3. 
Члан 21. мења и гласи:  

„Члан 21. 
6а Радно место: ИМОВИНСКИ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ  

 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на 

студијама  другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе; најмање три године радног искуства у струци; 

Звање: виши стручни сарадник; 
Број извршилаца: један; 
Опис послова: води евиденцију непокретности у јавној својини Општине; води 

поступак уписа непокретности у јавној својини Општине у 
катастар непокретности; припрема податке од значаја за поступак 
издавања локацијске, грађевинске и употребне дозволе када се 
Општина појављује у својству подносиоца захтева; води поступак 
у предметима из стамбене области; врши послове принудног 
исељења бесправно усељених лица у складу са прописима којима 
се уређује стамбена област; остварује сарадњу са другим 
државним органима приликом ажурирања података о 
непокретностима у јавној својини Општине; израђује предлоге 
решења о постављању привремених објеката на јавним 
површинама; води евиденцију комуналних објеката на територији 
Општине; израђује предлоге појединачних решења и других аката 
из надлежности Службе за које га овласти шеф Групе или шеф 
Службе; обавља и друге послове по налогу шефа Групе, шефа 
Службе или начелника Општинске управе.“ 

 
Члан 4. 

У члану 22. у тачки 9. у колони под називом „назив радног места“ речи: „послови локалне, 
регионалне и међународне сарадње“ замењују се речима: „ извршилац за праћење пројеката“, а у колони под 
називом: „број извршилаца“ број: „3“ замењује се бројем: „1“. 

После тачке 9. додају се тачке 9а и 9б које гласе:  
„9а Канцеларија за развој и 

европске интеграције – 
стручни и административни 
послови 

студије првог 
степена 

сарадник 1 

9б Канцеларија за развој и 
европске интеграције – 
послови локалне, регионалне 
и међународне сарадње 

студије 
провог 
степена 

сарадник 1“ 

 
Члан 5. 

У члану 29. у делу под називом: „Услови“ речи: „активно знање енглеског језика (FCE сертификат) 
бришу се, реч: „пет“ замењује се речју: „три“, а реч година ставља се у одговарајући падеж. 

У делу под називом: „Звање“ реч: „самостални“ замењује се речју: „виши“. 
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Члан 6. 
У члану 31. у делу под називом: „Радно место“ речи: „послови локалне, регионалне и међународне 

сарадње“ замењују се речима: „ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА“.  
У делу под називом: „Број извршилаца“ реч: „три“ замењује се бројем: „један“.  
Текст у делу под називом: „Опис послова“ мења се и гласи:  

„идентификује пројекте на конкурсима свих нивоа, а нарочито предприступних фондова 
ЕУ; сарађује код израде предлога пројеката, учествује у изради пројеката и стратешких 
докумената; сарађује у пословима програмског буџетирања и праћења финансијских 
пројеката; стара се о увођењу информационих технологија и базе података о стању 
реализације пројеката и њиховим носиоцима; прати стање у свим привредним гранама, а 
нарочито у области пољопривреде, руралног развоја и туризма и предлаже мере за њихово 
унапређење путем конкурисања приступним фондовима; учествује у праћењу реализације 
ИПА пројекта, мрежа центара за развој предузетништва и прекограничну сарадњу; обавља 
и друге послове које одреди шеф Групе, шеф Службе или начелник Општинске управе.“ 
 

Члан 7. 
После члана 31. додају се чланови 31а и 31б који гласе:  

 
„Члан 31а 

9а Радно место: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ –  
                             СТРУЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ  
 
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на 

студијама првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању до 
три године; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе;  познавање рада на рачунару; најмање једна  година 
радног искуства у струци; 

Звање: сарадник; 
Број извршилаца: један; 
Опис послова: -учествује у стварању (активирању) и усавршавању мониторинг 

система за праћење конкурса и јавних позива које објављују 
покрајински, републички и међународни органи за 
суфинансирање или финансирање пројеката; врши стручне и 
административне послове на припреми пројеката на свим 
нивоима (нарочито прекогранични, регионални и међународни); 
сарађује на пословима програмског буџетирања и праћења 
финансирања пројекта; учествује у праћењу реализације ИПА 
пројеката, мрежа центара за развој предузетништва и 
прекограничну сарадњу; обавља техничке послове у вези са 
учешћем Општине и привредних субјета са територије Општине 
на сајмовима, изложбама и другим манифестацијама; пружа 
техничку помоћ при реализацији разних облика промоције 
привреде на локалном и регионалном нивоу; информише 
привредне субјекте о доступним пројектима, стандардима и 
регулативи на националном нивоу и нивоу Европске уније; 
обавља и друге послове које одреди шеф Групе, шеф Службе или 
начелник Општинске управе. 
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„Члан 31б 
9б Радно место: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ –  
                             ПОСЛОВИ ЛОКАЛНЕ, РЕГИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНУ  
                             САРАДЊУ 

 
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на 

студијама првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању до 
три године; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе;  познавање рада на рачунару; најмање једна  година 
радног искуства у струци; 

Звање: сарадник; 
Број извршилаца: један; 
Опис послова: иницира и учествује у промовисању привреде Општине и 

привредних субјеката са територије Општине на локалном, 
регионалном и међународном нивоу; врши стручне и техничке 
послове око повезивања привредних субјеката из Општине са 
локалним, регионалним и међународним партнерима; пружа 
техничку помоћ органима Општине за привлачење инвеститора и 
спровођење инвестиција на територији Општине; пружа техничку 
помоћ потенцијалним ивеститорима у циљу бржег и ефикаснијег 
прикупљања потребних дозвола за спровођење инвестиције; 
обавља техничке послове у вези са учешћем Општине и 
привредних субјеката са територије Општине на сајмовима, 
изложбама и другим манифестацијама; пружа техничку помоћ 
при реализацији разних облика промоције приврде на локалном и 
регионалном нивоу; врши административно-техничке послове на 
изради стратешких докумената, мастер и локалних акционих 
планова; сарађује на пословима програмског буџетирања и 
праћења финансирања пројекта; обавља анализу, предлаже и 
спроводи активности у области мерења учинка реализованих 
активности из стратешких документа, мастер и локалних 
акционих планова; предлаже и спроводи активности у области 
мерења учинка реализованих активности и стратешких  
докумената у светлу европских стандарда; израђује и спроводи 
годишње програме едукације привредника са територије 
Општине; информише привредне субјекте о доступним 
пројектима, стандардима и регулативи на националном новоу и 
новоу Европске уније; по захтеву пружа техничку помоћ и помоћ 
у изради апликативне документације приврдним субјектима са 
територије Општине у циљу приступа националним фондовима и 
фондовима Европске уније; обавља и друге послове које одреди 
шеф Групе, шеф Службе или  начелник Општинске управе.“ 

 
Члан 8. 

У члану 32. у тачки 2. у колони под називом: „звање“ реч: „самостални“ замењује се речју: „виши“.  
Тачка 3а брише се. 
После тачке 6. додаје се тачка 6а која гласи:  

„6а послови извршења буџета средња 
стручна 
спрема (IV 
степен) 

виши референт 1“ 
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Члан 9. 
У члану 33. у делу под називом: „Услови“ речи: „на  финансијско-рачуноводственим пословима“ 

замењују се речима: „у струци“. 
 

Члан 10. 
У члану 34. у делу под називом: „Услови“ речи: „најмање пет година радног искуства у примени 

прописа из области јавних финансија“ замењују се речима: „најмање три године радног искуства у струци“. 
У делу  под називом: „Звање“ реч: „самостални“ замењује се речју: „виши“. 
 

Члан 11. 
У члану 35. у делу под називом: „Услови“ после речи: „економске“ додају се речи: „или правне“.  

 
Члан 12. 

Члан 35а брише се. 
 

Члан 13. 
После члана 38. додаје се члан 38а који гласи:  

 
„Члан 38а 

6а Радно место: ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 
 

Услови: средња стручна спрема (IV степен) – завршена средња школа 
економског смера; положен стручни испит за рад у органима 
државне управе; познавање рада на рачунару; најмање три  
године радног искуства у струци; 

Звање: виши референт; 
Број извршилаца: један; 
Опис послова: припрема аналитичке податке и учествује у изради буџета и 

ребаланса буџета; учествује у изради финансијских планова 
директних буџетских корисника и усаглашавању истих након 
ребаланса буџета; обавештава кориснике буџета о одобреним 
апропријацијама и извршеним променама истих; прати 
реализацију текуће и сталне буџетске резерве и непосредно води 
евиденцију о томе; прати и предлаже евентуалне промене 
апропријације и прослеђује кориговани план Групи за трезор; 
врши обраду захтева за додатна средства директних корисника; 
учествује у изради планова извршења и планова за преузимање 
обавеза; припрема остале аналитичке податке за ирзаду извештаја 
које ради Група за буџет; ради и остале послове по налогу шефа 
Групе, шефа Службе или начелника Општинске управе.“  

 
Члан 14. 

У члану 48. у делу под називом: „Услови“ после речи: „економске“ додају се речи: „или правне“.  
 

Члан 15. 
У члану 75. у тачки 2. у колони под називом: „број извршилаца“ број: „1“ замењеује се бројем: „2“.  
Тачка 8. брише се.  
После тачке 9. додаје се тачка 9а која гласи:  
 

„9а послови на праћењу 
извршења уговора  

студије другог 
степена 

виши стручни 
сарадник 

1“ 

На крају табеле у колони под називом: „број извршилаца“ број: „11“ замењује се бројем: „12“. 
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Члан 16. 
У члану 77. у делу под називом: „Број извршилаца“ реч: „један“ замењује се бројем: „два“.  

 
Члан 17. 

Члан 83. брише се.  
 

Члан 18. 
После члана 84. додаје се члан 84а који гласи:  

 
„Члан 84а 

9а Радно место: ПОСЛОВИ НА ПРАЋЕЊУ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 
 

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на 
студијама  другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе; најмање три године радног искуства у струци; 

Звање: виши стручни сарадник; 
Број извршилаца: један; 
Опис послова: стара се извршавању уговора у складу са општим актима којима 

се уређују поступање органа Општине када се појављују као 
наручиоци у складу са прописима којима се уређују јавне набавке 
и прописима којима се уређује поступање са вишегодишњим 
уговорима код буџетских корисника; води евиденцију свих 
уговора у којима се органи Општине појављују као уговорна 
страна и прати ток њиховог извршавања;  непосредно сарађује са 
одговорним лицима наручилаца, тимом за јавне набавке, Групом 
за јавне набавке и службеником за јавне набавке; одговоран је за 
поступању по процедурама којима се уређују јавне набавке и 
управљање уговорима; обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе или начелника Општинске управе.“ 

 
 

Члан 19. 
У члану 86. тачка 7. брише се.  
На крају табеле у колони под називом: „број извршилаца“ број: „9“ замењује се бројем: „8“. 

 
Члан 20. 

У члану 91. у делу под називом: „Услови“ после речи: „области“ додају се речи: „правне или“.  
 
 

Члан 21. 
Члан 93. брише се.  
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Члан 22. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Жабаљ“.  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
Број: 02-65/14-III 
 

НАЧЕЛНИК 
Сања Нађалин 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: 021/831-329, факс: 021/831-094 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 
 

р.б. Назив акта стр. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

1.  Решење о именовању Комисије за награђивање 1 
2.  Решење о разрешењу и именовању секретара Савета за миграције 2 
3.  Решење о давању претходне сагласности на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  радних места у Општинској 
управи 

3 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
4.  Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији  радних места у Општинској управи 
3 
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