
На основу члана 6, а у вези са чланом 4. Закона о начину одређивања максималног броја  
запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“ бр.  68/2015) и члана 139.  
Статута  општине  Жабаљ  („Службени  лист  општине  Жабаљ“  бр.  8/2011  и  8/2012)  Скупштина 
општине на 28. седници, дана 18.12. 2015. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ЗА 2015. ГОДИНУ

1.  Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних 
органа,  систему  јавних  служби,  систему  Аутономне  покрајине  Војводине  и  систему  локалне 
самоуправе за 2015. годину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 101/2015) oдређено је да је 
256  максималан  број  запослених  на  неодређено  време  у  2015.  години  у  систему  локалне 
самоуправе у општини Жабаљ.

2. Систем локалне самоуправе у општини Жабаљ, у смислу члана 2. став 5. Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору чине органи општине Жабаљ, јавне  
службе, јавна предузећа и друге организације које у систему локалне самоуправе имају обавезу 
пријављивања података о запосленима у Регистар, односно чије се зараде финансирају из буџета  
локалне самоуправе (у даљем тексту: организациони облик). 

3. Максималан број запослених на неодређено време је у: 
р.бр. назив организационог облика максималан број 

запослених  на 
неодређено 

време за 2015.
1
.

Општинска управа 86

2
.

Месна заједница Госпођинци 1

3
.

Месна заједница Ђурђево 1

4
.

Месна заједница Жабаљ 1

5
.

Месна заједница Чуруг 1

6
.

Предшколска установа „Детињство“ Жабаљ 45,5

7
.

Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“  Жабаљ 12

8
.

Јавна установа „Спортски објекти“ Жабаљ у оснивању 14



9. Туристичка организација општине Жабаљ 4
10. Канцеларија за инклузију Рома 2
11. Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путну привреду, 

комуналну изградњу и становање „Развој“ Жабаљ 
7

 12.   Јавно комунално предузеће „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ 21
   13. Јавно комунално предузеће „Услуге и одржавање“ Жабаљ 26
   14. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ 30
   15. Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ 

Жабаљ 4,5
УКУПНО 256

4.  У  оквиру  максималног  броја  запослених  одређеног  у  тачки  3.  ове  одлуке,  сваки 
организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који 
има обезбеђена средства за плате, односно зараде. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ и  на званичној интернет  
страници општине Жабаљ. 
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