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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 23

Жабаљ, 01.12.2014.

Година 43

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012) Председник општине, дана 24.11.2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Жабаљ, дел. бр. 667-2/2014 од
24.11.2014. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

Број: 022-130/2014-IV

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Чедомир Божић с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број
124/2012) и члана 21. став 1. Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист општине Жабаљ“
број 3/2010 и 3/2011), начелник Општинске управе Жабаљ, дана 25.11.2014. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УНУТАР ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 1.
У Правилнику о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Општинске управе („Службени лист
општине Жабаљ“ бр. 9/2014 и 15/2014) у члану 53. став 8. број: „50.000“ замењује се бројем: „100.000“.
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Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.

Број: 02-80/2014-III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сања Нађалин с.р.

На основу члана 7. став 1. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету и ученику („Службени гласник РС“ број 63/2010) и члана 21. став 1. Одлуке о Општинској управи
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 3/2010 и 3/2011), Начелник Општинске управе доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТАЛНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,
ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
1.
Именују се стални чланови Комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке деци и ученицима у следећем саставу:
1.
Марина Бороја, дипломирани дефектолог – мастер, запослена у Центру за
социјални рад „Солидарност“ у Жабљу
2.
Јелица Дувњак, педијатар у Дому здравља из Жабља и
3.
Соња Шанта, психолог у ОШ „Ј.Ј. Змај“ из Ђурђева.
Председника Комисије бирају стални чланови из својих редова.
2.
За координатора Комисије именује се Љиљана Узелац , дипломирани правник, запослена у
Општинској управи Жабаљ.
Координатор Комисије пружа стручну и административно-техничку потпору Комисији.
3.
Седиште Комисије је у Жабљу, улица Николе Тесле број 45.
4.
За рад у Комисији сталним и повременим члановима Комисије као и координатору Комисије припада
накнада у износу од 1.000,00 динара нето, а председнику Комисије 1.500,00 динара нето, по спроведеном
поступку и утврђеном мишљењу за једно дете односно ученика, а за поступак преиспитивања и измену и
допуну тог мишљења 50% од наведених износа.
Члановима и координатору Комисије се признају трошкови путовања учињени за потребе рада
Комисије у висини вредности повратне аутобуске карте, од места пребивалишта односно запослења до места
у којем се остварују активности Комисије, а на основу месечних извештаја о раду Комисије.
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5.
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању сталних чланова Комисије за
процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима бр. 02- 43/2014-III од
04.06.2014.године.
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

Број: 02- 82 /2014-III
Дана: 27.11.2014.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сања Нађалин с.р.

ИСПРАВКА
По сраврењењу са изворним текстом, утврђено је да се у пречишћеном тексту Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр.

22/2014), поткрала грешка, па се на основу члана 6. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу
општине Жабаљ“ (23/2012 и 15/2014), даје
ИСПРАВКА
пречишћеног текста Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Жабаљ
У пречишћеном тексту Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 22/2014) у члану 18. став 1. уместо речи:
„ - 37.00 уклањање отпадних вода,
- 38.11 сакупљање отпада који није опасан“,
треба да стоји:
„- 38.11 сакупљање отпада који није опасан“.
У ставу 2. не треба да стоји алинеја друга која гласи:
„- 38.11 сакупљање отпада који није опасан“.
- из Службе за заједничке стручне послове САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

стр.

1.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ

1

2.

Правилник о измени Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар
Општинске управе
Решење о именовању сталних чланова Комисије за процену додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету и ученику

1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

3.

2
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ИСПРАВКА

4.

Исправка пречишћеног текста Одлуке о оснивању ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ

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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