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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 15 Жабаљ,  12.07.2013. Година 42 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 62. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11 и 93/12) и члана 70. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 

8/12), Председник општине дана 08.07.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА  

О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА БРОЈ 401-420/2013-IV 

 

1. 

У Решењу о привременој обустави извршења буџета општине Жабаљ број 401-420/2013- IV од 28.06.2013. 

године у тачки 2. подтачка 1. после алинеје 16. додају се нове алинеје 17, 18. и 19. које гласе: 

- обавезе за трошкове набавке прештампаних образаца пореских решења, 

- обавезе по основу уговора од 08.07.2013. године, са Удружењем „Хумани Град“ из Новог Сада, за 

израду анализе стања у области јавног превоза запослених, ученика и студената на подручју 

Општине Жабаљ, 

- обавезе по основу јавне набавке за туристичко путовање најбољих средњошколаца број ЈН ПО 

12/2013. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-446/2013-IV ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ЧЕДОМИР БОЖИЋ с.р. 

 

 

На основу члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12), 

Председник општине Жабаљ доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  ЗА ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊЕ 
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1. 

У Комисију за избор ученика средњих школа за туристичко путовање (у даљем тексту: Комисија) именују 

се: 

1. Бранко Стајић, председник 

2. Никола Рајин, члан 

3. Љиљана Узелац, члан. 

2. 

Комисија је дужна да по конкурсу који је расписао Председник општине: 

- размотри благовремено приспеле пријаве ученика средњих школа са територије општине Жабаљ, 

- оцени испуњеност услова, 

- донесе решење и 

- припреми потребну документацију за путовање. 

 

3. 

Председник и чланови Комисије немају право на надокнаду. 

 

5. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-127/2013-IV 

Дана: 12.07.2013. године 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ЧЕДОМИР БОЖИЋ с.р. 

 

КОНКУРС 
 

На основу члана 70. тачка 22. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 

8/2012), Председник општине Жабаљ расписује 

КОНКУРС 

ЗА ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

1. 

Оглашава се конкурс за туристичко путовање за ученике средњих школа са територије општине Жабаљ. 

 

2. 

Пријаву на конкурс може поднети ученик, а ако је ученик малолетан, пријаву у његово име може поднети 

један родитељ, односно старатељ, који ће га заступати у радњама које захтевају пословну способност, под 

следећим условима и критеријумима: 

- да је држављанин Републике Србије, 

- да је кандидат завршио у школској 2012/13. години I, II, III  или  IV разред било које средње школе на 

територији Републике Србије са просеком 5,00, 

- да се школује на терет буџета, 

- да није поновио ниједну годину, 

- да има пребивалиште на територији општине Жабаљ најмање пет година пре подношења пријаве, 

- да има сагласност оба родитеља за наведено путовање. 

 

3. 

Уз пријаву на конкурс ученик подноси: 
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- копију сведочанства о завршеном разреду у школској 2012/13. години и 

- фотокопију пасоша. 

4. 

Рок за пријављивање на конкурс је од 15.07.2013. године до 31.07.2013. године. 

Пријаве на конкурс са доказима из тачке 3. конкурса предају се у Канцеларији за младе општине Жабаљ у 

Шалтер сали Општинске управе Жабаљ, улица Николе Тесле број 45, или путем поште на наведену адресу са 

назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“    „НЕ  ОТВАРАТИ“. 

Образац пријаве на конкурс као и сва ближа обавештења могу се добити у Канцеларији за младе општине 

Жабаљ, у Шалтер сали Општинске управе Жабаљ или на телефон 021/830-933. 

 

5. 

Пријаве разматра и коначну Одлуку о избору ученика доноси Комисија. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

6. 

Конкурс објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“, на огласним таблама општине и месних 

канцеларија и на сајту општине Жабаљ. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 61-9/2013-IV 

Дана: 12.07.2013. године 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ЧЕДОМИР БОЖИЋ 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 страна 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

1. Решење о допуни Решења о привременој обустави извршења буџета број 401-420/2013- 

IV 

1 

2. Решење о образовању Комисије за избор ученика средњих школа за туристичко 

путовање 

1 

КОНКУРС 
3. Конкурс за туристичко путовање за ученике средњих школа 2 


