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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 25 Жабаљ, 19.12.2014. Година 43 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ИСПРАВКЕ 
 

Након сравњивања аката достављених на објављивање у „Службеном листу општине Жабаљ“, установљено 
је да је у броју 23 „Службеног листа општине Жабаљ“ пропуштен да се објави Правилник о измени 

Правилника о уређивању поступка јавне набавке за извршне органе општине  који је донет 25.11.2014. 

године, те се у вези са тим даје 
 

 

 

И С П Р А В К А 

 

 

У „Службеном листу општине Жабаљ“ број 23 од 01.12.2014. године, на страни број 1. иза Решења о давању 
сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Жабаљ број 022-130/2014-IV од 

24.11.2014. године, ОБЈАВЉУЈЕ СЕ следећи правилник: 
 

 

„На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 

124/2012) и члана 70. тачка 15. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 
8/2012), Председник општине, дана 25.11.2014. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ЗА ИЗВРШНЕ ОРГАНЕ ОПШТИНЕ 

 
Члан 1. 

У Правилнику о уређивању поступка јавне набавке за извршне органе Општине („Службени лист општине 

Жабаљ“ број 15/2014) у члану 49. став 8. број „50.000“ замењује се бројем  „100.000“. 

 
Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 
Број: 02-83/2014-IV Председник општине 

Чедомир Божић с.р.“ 

 
 

 

Жабаљ, 19.12.2014. Из Скупштинске службе 
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Након сравњивања текста Решења о именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије у 

сталном саставу број 02-1-40/14-I објављеног у „Службеном листу општине Жабаљ“ број 24/14 од 
18.12.2014. године са изворним текстом тог решења, уочене су техничке грешке, те се даје следећа  

 

И С П Р А В К А 

 
 

У Тачки 1. Решења о именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије у сталном 

саставу број 02-1-40/14-I објављеног у „Службеном листу општине Жабаљ“ број 24/14 од 18.12.2014. године, 
у подтачки 4. уместо презимена „Мирковић“ треба да стоји презиме „Зивчевски“, а уместо речи 

„Александра“ треба да стоји реч „Синише“. 

 
 

Жабаљ, 19.12.2014. Из Скупштинске службе 

 

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. 
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