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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 29 Жабаљ, 18.12.2018. 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), 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 Општинске управе општине број 02-

152/2018- II oд 10.12.2018. године,  Општинске веће на 115.  седници, дана 11.12.2018. године,  доноси 

обједињени  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ 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. 18/2018)  члан 

26. тачка 2. мења се и гласи:  

 

„.2.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И 

КУЛТУРЕ 

Опис посла:покреће иницијативе, сачињава мишљења и кординира у вези са питањима која су од значаја 

за развој општине у области послове у области културе и јавног информисања;послове у вези са 

подстицањем културно-уметничког аматеризма и стваралаштва; задужен је за праћење рада и сарадњу са 

невладним организација; подстиче програме који су мултидисциплинарни по свом садржају (образовање, 

здравство, екологија, култура и сл) и разноврсни по облику рада (курсеви, смотре, радионице, такмичења, 

семинари, манифестације и др.) а који се односе на задовољавају потребе и интересе деце и омладине; 

одговоран је за правовремено и потпуно информисање грађана о раду органа општине; покреће 

иницијативе за унапређење визуелног идентитета општине;  организује конференције за новинаре за 

потребе органа општине; врши уређивање и дистрибуирање дневног прегледа општинских вестина 

порталу http://www.formatzabalj.rs/; врши уређивање и одржавање интернет-презентације града 

www.zabalj.rsи одговоран је за уредно ажурирање сајта; организује медијске кампање и акција органа 

општине; даје упуства и сарађује са установама, предузећима и другим субјектима на територији општине 

Жабаљ у области за коју је постављен, учествује у процесу решавања постојећих проблема у наведеној 

области.Обавља и друге послове у области за коју је постављен, по налогу Председника 

општине.Одговоран је за законитост послова које обавља. За свој рад одговара Председнику општине. 

http://www.zabalj.rs/
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Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наукана 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. 

Члан 2. 

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: 02-153/2018-II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                         Чедомир Божић с.р 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

Службени лист излази најмање једном у 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 измени Правилника о организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву 

општине Жабаљ 
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