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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 15 Жабаљ, 11.04.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

На основу члана 5. Закона о радним односима  у државним органима  („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998 – др. закон, 49/1999 – др. закон, 34/2001 – др. закон, 39/2002, 49/2005 – 

одлука УСРС, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 22/2013 – одлука 

УСРС), члана 5. став 2, а у вези са  чланом 23. тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе („Службени 

лист општине Жабаљ“ бр. 3/2010, 3/2011 и 9/2015) и Општих начела о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи које је донело Општинско веће (бр.02-70/2010-II од 

09.04.2010.године, бр. 02-98/2011-II од 11.03.2011. године и 020-13/2013-II од 12.06.2013. године),  начелник  

Општинске управе дана 11.04.2016. године, уз сагласност Општинског већа број 02-57/16-II од  11.04.2016. 

године,  доноси 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 1. 

           У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 20/2013- пречишћени текст,  13/2014, 14/2014, 21/2014, 4/2015, 6/2015, 

9/2015, 13/2015, 16/2015, 18/2015, 25/2015,  2/2016 и 7/2016) члан 8. мења се и гласи:  

 

„Члан 8. 

Овим правилником систематизују се послови постављених лица органа Општине и запослених у 

Општинској управи.  

Систематизација послова постављених лица обухвата послове утврђене законом којим се уређује 

њихов положај и надлежности, Статутом општине Жабаљ и овим правилником.  

Послови које обављају запослени у Општинској управи систематизују се у складу са одредбама 

закона којима се уређују послови Општинске управе, Статутом општине Жабаљ и одлукама Скупштине 

општине и другим прописима органа Општине.“ 

 

Члан 2. 

Члан 9. мења се и гласи:  

 

„Члан 9. 

Овим правилником систематизовано је укупно 83 радних места за 94 извршиоца, и то: 

-  7 радних места за 7 постављених лица, 

-  76 радних места за 87 извршилаца у Општинској управи.“ 

 

Члан 3. 

После члана 9. додају се чланови 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9ђ и 9е који гласе:  

 

„Члан 9а 
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1. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 

Услови:  стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама 

другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године; положен стручни испит 

за рад у органима државне управе; најмање пет година радног искуства у 

струци; 

Број извршилаца: један 

Опис послова:  руководи Општинском управом, организује рад  и обезбеђује њено 

функционисање као јединственог органа, доноси опште и појединачне 

акте из надлежности Општинске управе; решава о сукобу надлежности 

између унутрашњих организационих јединица; решава о изузећу 

службеног лица у Општинској управи; решава о правима и обавезама 

запослених у Општинској управи; врши и друге послове за које је 

надлежан по одредбама закона, Статута општине и другим прописима. 

 

Члан 9б 

 

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 

Услови:  стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама 

другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године; положен стручни испит 

за рад у органима државне управе; најмање пет година радног искуства у 

струци; 

Број извршилаца: један; 

Опис послова:  замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност; обавља и друге послове на основу 

акта Општинског већа.  

 

Члан 9в 

 

3. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 

Услови:  стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама 

другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године; положен стручни испит 

за рад у органима државне управе; најмање три године радног искуства у 

струци; 

Број извршилаца: један; 

Опис послова:  стара се обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем 

седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов рад; доставља податке, 

списе и исправе, када то захтева надлежни орган Републике Србије, 

односно Аутономне покрајине Војводине; обавља и друге послове на 

основу акта Скупштине општине.  
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Члан 9г 

 

4. ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ  

 

Услови:  стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама 

другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године; положен правосудни 

испит; најмање  10 година радног искуства у правној струци после 

положеног правосудног испита; 

Број извршилаца: један; 

Опис послова:  обавља послове из надлежности Правобранилаштва утврђене законом и 

Одлуком о Правобранилаштву општине Жабаљ (заступа Општину и 

њене органе ради заштите њихових имовинских права и интереса када 

имају положај странке или умешача; може да покреће, односно подноси 

иницијативу за покретање поступка пред судом или другим надлежним 

органом подовом питања из надлежности Правобранилаштва; може 

предузимати превентивне мере пре покретања парнице или другог 

поступка ради споразумног решавања спорног питања, уз сагласност 

Општинског већа; даје мишљења у складу са законом којим се уређује 

јавна својина; обавља и друге послове на основу акта Скупштине 

општине.  

 

Члан 9д 

 

5.ПОМОЋНИК  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ   ПОЉОПРИВРЕДЕ  

 

Услови: средња стручна спрема (IV степен) – матурант гимназије или  

ветеринарски техничар; познавање рада на рачунару; 

Број извршилаца: један; 

Опис послова: покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљење у 

вези са питањима која су од значаја за област за коју је постављен; 

обавља и друге послове по налогу председника Општине. 

 

Члан 9ђ 

 

6.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Услови: средња стручна спрема (IV степен) – пољопривредно 

ветеринарског смера; 

Број извршилаца: један; 

Опис послова: покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој и унапређење месних 

заједница; остварује сарадњу са саветима месних заједница и прати 

реализацију програма рада месних заједница; остварује сарадњу са 

надлежним службама Општинске управе у циљу законитог 

остваривања послова из надлежности месних заједница, обавља и 

друге послове по налогу Председника општине. 
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Члан 9е 

 

7.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ЕКОНОМСКОГ   РАЗВОЈА   

                        

Услови: средња стручна спрема (IV степен), машинске струке; 

Број извршилаца: један; 

Опис послова: покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој и унапређење 

економског развоја; обавља и друге послове по налогу председника 

Општине.“ 

 

Члан 4. 

Чланови 10, 11. и 12. бришу се. 

 

Члан 5. 

Члан 13. мења се и гласи:  

 

„Члан 13. 

У Општинској управи систематизовано је 68 извршилачких места разврстаних у звања за 72 

извршиоца:  

- 12 радних места у звању самосталног стручног сарадника за 12 извршилаца, 

- 16 радних места у звању вишег стручног сарадника  за  16 извршилаца, 

- 5 радних места у звању стручног сарадника  за 5 извршилаца, 

- 9 радних места у звању вишег сарадника   за  11 извршилаца, 

- 13 радних места у звању сарадника  за 13 извршилаца, 

- 11 радних места у звању вишег референта  за  13 извршилаца, 

-  2 радна места у звању референта  за  2 извршиоца. 

 У Општинској управи систематизовано је 8 радних места за 15 извршилаца у занимањима (возач, 

домар, достављач, спремачица и др.): 

-  4 радна места са завршеном средњом  школом (IV степен)  за 6 извршилаца,  

-  2 радна  места са завршеном средњом школом (III степен)  за 2 извршиоца, 

-  2 радна места са завршеном основном школом  (I стапен)  за 7 извршилаца.“ 

 

Члан 6. 

У члану 14. у табели тачка 4. брише се. 

На крају табеле број: „7“ замењује се бројем: „6“. 

 

Члан 7. 

У члану 15. у делу под називом: „Опис послова“ после речи: „надлежности“ додају се речи: „обавља 

послове регистратора регистра обједињене процедуре“.  

 

Члан 8. 

Члан 18а брише се.  

Члан 9. 

У члану 22. у табели у тачки 4. у текст  колони под називом: „назив радног места“ мења се и гласи: 

„послови уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта и руралног развоја“.  

Тачка 5. брише се. 

На крају табеле број: „11“ замењује се бројем: „10“. 

 

Члан 10. 

У члану 26. назив радног места мења се и гласи: „ПОСЛОВИ УРЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА“. 

У делу под називом: „Услови“ после речи: „области“ додају се речи: „правне науке,“ 

У делу под називом: „Опис послова“ после речи: „развоја“ додају се речи: „учествује у изради 

годишњег програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, припрема акте за 
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лицитацију, израђује предлоге одлука о закупу пољопривредног земљишта, уговора о закупу и прати 

реализацију истих“.  

 

Члан 11. 

Члан 27. брише се. 

 

Члан 12. 

У члану 32. у  табели у тачки 8. у колони под називом: „број извршилаца“ број: „2“ замењује се 

бројем: „1“.  

У тачки 13. у колони под називом: „број извршилаца“ број: „2“ замењује се бројем: „1“.  

На крају табеле број: „18“ замењује се бројем: „16“. 

 

Члан 13. 

У члану 40. у делу под називом: „Број извршилаца“ реч: „два“ замењује се речју: „један“. 

 

Члан 14. 

У члану 45. у делу под називом: „Број извршилаца“ реч: „два“ замењује се речју: „један“. 

 

Члан 15. 

У члану 55. тачке 8. и 9. бришу се. 

У тачки 14. у колони под називом: „назив радног места“ после речи: „Ђурђево“ додаје се црта и 

речи: „шеф Месне канцеларије“. 

У тачки 15. у колони под називом: „назив радног места“ после речи: „Госпођинци“ додаје се црта и 

речи: „шеф Месне канцеларије“.  

У тачки 19. у колони под називом: „број извршилаца“ број: „2“ замењује се бројем: „1“.  

На крају табеле број: „19“ замењује се бројем: „16“. 

 

Члан 16. 

Члан 63. брише се. 

 

Члан 17. 

Члан 64. брише се.  

Члан 18. 

У члану 69. у називу радног места после речи: „ЂУРЂЕВО“ додаје се црта и речи: „ШЕФ МЕСНЕ 

КАНЦЕЛАРИЈЕ“. 

У делу под називом: „Опис послова“ речи: „када је то потребно“ бришу се.  

 

Члан 19. 

У члану 70. у називу радног места после речи: „ГОСПОЂИНЦИ“ додаје се црта и речи: „ШЕФ 

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ“. 

У делу под називом: „Опис послова“ речи: „замењује шефа Месне канцеларије Госпођинци када је 

то потребено“ замењују се речима: „обавља послове шефа Месне канцеларије Госпођинци“. 

 

Члан 20. 

У члану 74. у делу под називом: „Број извршилаца“ реч: „два“ замењује се речју: „један“. 

 

Члан 21. 

У члану 86. у табели тачка 5. брише се. 

У тачки 6. у колони под називом: „број извршилаца“ број: „2“ замењује се бројем: „1“. 

На крају табеле број: „8“ замењује се бројем: „6“.  

 

Члан 22. 

Члан 91. брише се. 

 

Члан 23. 

У члану 92. у делу под називом: „Број извршилаца“ реч: „два“ замењује се бројем: „један“.  
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Члан 24. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

 

Број: 02-56/2016-III 

 

НАЧЕЛНИК 

Љиљана Чонкић с.р. 

 

 

 

КОНКУРС 
 

На основу члана 20-22. Статута Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ дел.бр.1/15 од 04.11.2015.године, 

Привремени Управни одбор Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ  на својој седници одржаној дана  11. 

04. 2016. године расписује: 

 

КО Н К У Р С 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

 

I 

Оглашава се конкурс за именовање директора Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ, Жабаљ, Николе 

Тесле 45, на мандатни период од 4 године. 

 

II 

1. Опис послова радног места:  
1. организује рад  и одговора за законитост рада Установе, 

2. предлаже пословну политику и мере за њено спровођење, 

3. предлаже годишњи програм рада и предузима мере за његово спровођење, 

4. доноси акт у унутрашњој организацији и систематизацији радних места,  

5. доноси друге опште акте који нису у надлежности Управног одбора, 

6. доноси појединачне акте у складу са законом, овим статутом, другим прописом или одлуком 

Управног одбора, 

7. извршава одлуке и закључке Управног одобра, 

8. предлаже Управном одбору доношење одлука из његове надлежности, 

9. подноси шестомесечни извештај Управном одбору о спровођењу програма рада Установе, 

10. стара се о испуњавању законом прописаних обавеза Установе, односно испуњавању обавеза 

преузетих уговором или на други начин, 

11. стара се о обезбеђивању услова за рад Управног и Надзорног одбора, 

12. обезбеђује услове за рад синдиката, 

13. подноси Оснивачу извештај о реализицији програма рада и финансијске извештаје Установе, 

14. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Установи, 

15. врши и друге послове у складу са законом, одлуком о оснивању и  овим статутом. 

Директор је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад одговара Оснивачу и 

Управном одбору.  

  

2. Општи услови радног места: 

општа здравствена способност, држављанство Републике Србије и да је пунолетан. 
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3. Посебни услови за рад на радном месту: 

- да има завршене основне aкадемске или струковне студије са најмање 240 ЕСПБ или мастер 

студије у научној области менаџмент и бизнис или научној области економске науке или научној 

области металуршко инжењерство, у складу са законом којим се уређује високо образовање;  

- да има најмање пет година радног стажа, од чега најмање три године на руководећим пословима; 

- да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, 

- да има најмање пет година искуства на руководећим пословима у спортским организацијама или 

удружењима. 

 

III 

Место рада: Жабаљ, Жабљу, Николе Тесле 45. 

IV 

1. Адреса на коју се подносе пријаве: Јавна установа „Спортски објекти“ Жабаљ, Жабаљ, Николе Тесле 

45; са назнаком "Конкурс за именовање директора Јавне установе  „Спортски објекти“ Жабаљ; 

2.  Благовременим ће се сматрати пријаве које на адресу Јавна установа „Спортски објекти“ Жабаљ, 

Жабаљ, Николе Тесле 45 пристигну до 19.04.2016. године до 11,00 часова.  

3. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

 пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству 

 оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 

 оригинал или оверена фотокопија извода из МК рођених 

 оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема 

 оверена фотокопија радне књижице 

 оригинал или оверена фотокопија доказа о расном искуству на руководећим пословима 

 оригинал или оверена фотокопија доказа о искуству на руководећим пословима у спортским 

организацијама или удружењима 

 уверење о некажњавању 

4. Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:  Душан Чонкић, телефон: 06444621375.  
5.Ова конкурс објавити у дневним новинама „Дневнику“ и "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

Напомена: Привремени Управни одбор дужан је да у року од 15 дана од дана завршетка конкурса утврди 

предлог кандидата за директора и достави га Скупштини општине. На основу предлога Управног одбора 

Скупштина општине именује директора Јавне установа „Спортски објекти" Жабаљ. 

 

 

 

ЈАВНА УСТАНОВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЖАБАЉ 

ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИ ОДБОР 

ЖАБАЉ, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 45 

 

 

 

Дел.број: 10/16                                                 

Председник привременог Управног одбора 

Бранислав Ненад с.р. 

 

Дана: 11.04.2016. године                                                                  
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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. 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи Жабаљ 

1 

КОНКУРС 
 Конкурс за именовање директора Јавне установе „Спортски објекти“ Жабаљ 1 


