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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 6 Жабаљ, 05.02.2016. Година 44 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 21.01.2016. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавној 

установи „Спортски објекти“ дел. број 2/2016 од 20.01.2016. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 022-2/2016-IV 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007, 

34/2010 – одлука УС  и 54/2011), Општинска изборна комисија на својој 8. седници одржаној 05.02.2016. 

године доноси 

П О С Л О В Н И К 

О ДОПУНИ  

ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 1. 

У Пословнику Општинске изборне комисије ( „Службени лист општине Жабаљ“ број 5/09 и 4/12) – у даљем 

тексту: Пословник,  после члана 16. додаје се глава V која гласи: 

 

„V ГРУПА ГРАЂАНА КАО ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

Члан16а) 
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Групу грађана може да оснује најмање 10 бирача са пребивалиштем на територији општине Жабаљ чији 

потписи морају бити судски оверени. 

 

Група грађана се оснива писаним споразумом о оснивању групе који мора да садржи: 

- назив,  

- циљеве њеног образовања, 

- податке о лицима која су образовала групу грађанa (име и презиме, ЈМБГ,  пребивалиште 

и адреса   према подацима из личне карте), 

- податке о лицу које представља групу грађана (име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште и 

адреса  према подацима из личне карте) 

- одредбу о посебеном рачуну за финансирање изборне кампање, у складу са законом којим 

се регулише финисарање политичких активности. 

Споразуму о оснивању групе грађана морају да буду приложене потврде о изборном праву и потврде о 

пријави пребивалишта за сва лица која чине групу грађана. 

 

16б) 

Група грађана која ће учествовати на локланим изборима може бити образована пре расписавања избора.“ 

 

Члан 2. 

Главе V до VIII   постају главе VI  до  IX Пословника. 

 

Члан 3. 

Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

Општинска изборна комисија 

 

 

Број:013-4/2016-I Заменик Председника  

Општинске изборне комисије 

дипл. правник Драгана Цвијић 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. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

1. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Јавној установи „Спортски објекти“ 

1 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

2. Пословник о допуни Пословника  Општинске изборне комисије 1 


