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На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи( 
„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014) и 
члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“ број 7/2008 
и 3/2013), Скупштина општине Жабари на седници 
одржаној дана 03.09. 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора који су 

именовани испред локалне самоуправе

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Основне школе „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац који су именовани испред локалне 
самоуправе решењем број: 020-165/12-01 од 
18.12.2012.године:

- Зоран Микуљевић из Влашког Дола,
- Виолета Радовановић из Алексан-

дровца,
- Слађан Стокић из Александровца.

II
Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Жабари“.

Број: 020-51/14-01
Датум: 03.09.2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.

2

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014) и 

члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“ број 7/2008 
и 3/2013), Скупштина општине Жабари на седници 
одржаној дана 03.09. 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора испред 

локалне самоуправе

I
Именују се на дужност чланова Школског 

одбора Основне школе „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац испред локалне самоуправе:

- Зоран Микуљевић из Влашког Дола,
- Виолета Радовановић из Алексан-

дровца,
- Слађан Стокић из Александровца.

II
Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Жабари“.

Број: 020-52/14-01
Датум: 03.09 .2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.

3

На основу члана 13. Статута општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 
број: 7/2008 и 3/2013), a у циљу стратешког 
планирања развоја општине Жабари, Скупштина 
општине Жабари на седници одржаној дана 03.09. 
2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИОСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

I
ПРИСТУПА СЕ изради Локалне стратегије 

одрживог развоја општине Жабари, за период 2015-
2020. година.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Година XIII Број 4 ЖАБАРИ 03.09.2014.



03.09.2014.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИСтрана 2 - Број 4

Циљ израде Локалне стратегије јесте 
побољшање социо-економских услова и квалитета 
живота на територији општине Жабари, и договор 
о будућности општине Жабари.

II
Овлашћује се председник општине Жабари 

да именује координатора процеса и заменика који 
ће координирати и водити процес израде Локалне 
стратегије одрживог развоја општине Жабари.

Овлашћује се председник општине и 
координатор процеса да именују Партнерски савет 
и радне групе.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

има се објавити у „Службеном гласнику општине 
Жабари“

Број:020-53/14-01
Датум: 03.09.2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
Саша Беговић, с.р.

4

 На основу члана 13. став 2. и члана 219. став 
4. и 6. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 107/2005,72/2009-др. закон, 
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013-др. 
закон), тачка 64. став 2 Упутства о вођењу матичних 
књига и обрасцима матичних књига („Службени 
гласник РС“, број 109/2009,4/2010-испр.,10/2010,2
5/2011,5/2013 и 94/2013) и члана 13. став 1. тачка 
33. Статута општине Жабари („Службени гласник 
општине Жабари“, број 7/2008 и 3/2013), Скупштина 
општине Жабари, на седници одржаној 03.09.2014. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ДОКТОРА 

МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ 
ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ВАН 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ 
ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Члан 1.
 Овом Одлуком уређује се организација, 
начин рада и друга питања од значаја за обезбеђивање 

рада доктора медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти умрлих ван здравствене 
установе и издавање потврде о смрти на територији 
општине Жабари.

Члан 2.
 За стручно утврђивање времена и узрока 
смрти умрлих ван здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији општине Жабари, 
одређују се следећи доктори медицине из Дома 
здравља Жабари:

1. др Горица Марковић, спец. опште 
медицине,

2. др Сузана Здравковић, лекар опште 
медицине . 

Члан 3.
 Одређени доктори медицине из члана 2. 
ове Одлук, утврђивање времена и узрока смрти 
умрлих ван здравствене установе приступиће по 
прописаном поступку и начину прегледа умрлих 
лица и правилима вршења здравствене службе.
 

Члан 4. 
 Висина новчане накнаде за обављање 
послова из члана 2. ове Одлуке, утврђује се у 
износу од 1.500,00 динара по једном случају, у нето 
износу. 
 Ова новчана накнада се исплаћује из Буџета 
општине Жабари. 
 Новчана накнада се исплаћује на основу 
издате потврде о смрти, чији се примерак доставља 
Органу општинске управе Жабари (рачуноводству) 
ради плаћања накнаде. 

Члан 5.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Решење број 510-1/2010-02 од 18.06.2010. 
године, донето од стране Општинског већа општине 
Жабари. 
 

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Жабари“.

Број: 510-1/ 2014-01
Датум: 03.09.2014.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК
Беговић Саша, с.р.
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5

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 
и 83/2014), члана 18. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“, бр.7/2008 
и 3/2013), члана 7. Одлуке о образовању сталних 
радних тела Скупштине општине Жабари, 
(„Службени гласник општине Жабари“, бр.9/2008), 
Скупштина општине Жабари на седници дана 
03.09.2014. године, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку дужности члана у Комисији за 

кадровска, административна питања и радне 
односе

I
Зорану Живковићу из Четережа 

престаје дужност члана у Комисији за кадровска, 
административна питања и радне односе 
Скупштине општине Жабари, услед подношења 
писане оставке. 

II
Oво решење ступа на снагу даном 

објављивања у “Службеном гласнику општине 
Жабари’’.

Број: 020-54/14-01
Дана: 03.09.2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.

6

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 
и 83/2014), члана 18. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“, бр.7/2008 
И 3/2013), члана 7. Одлуке о образовању сталних 
радних тела Скупштине општине Жабари, 
(„Службени гласник општине Жабари“, бр.9/2008), 
Скупштина општине Жабари на седници дана 
03.09.2014. године, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању једног члана Комисије за кадров-
ска, административна питања и радне односе

I
Светлана Максић Вингендер из Четережа 

именује се за члана Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе Скупштине 
општине Жабари, до истека мандата члановима 
Комисије који су именовани решењем СО Жабари, 
број: 020-80/12-01 од 11.07.2012.године. 

II
 Комисија за кадровска, административна 
питања и радне односе припрема предлоге за 
избор и именовање, делегирање чланова органа 
и представника Скупштине у органима који су 
одређени прописима општине и законом, ако за њих 
није предвиђено да их предлаже неки други орган.
 Комисија одлучује и припрема предлоге 
одлука о питањима накнаде трошкова, примањима 
и наградама одборника, лицима бираних и 
именованих у органима Скупштине и лицима 
ангажованим у раду органа Скупштине.

III
 Oво решење ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Жабари’’.

Број: 020-55/14-01
Дана: 03.09.2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.

7

На основу члана 125. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
( „Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014) и 
члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“ број 7/2008 
и 3/2013), Скупштина општине Жабари на седници 
одржаној дана 03.09.2014. године донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку дужности вршиоцу дужности 

директора Центра за социјални рад општине 
Жабари 

I
Сими Јевтићу, дипл. социјалном раднику 

из Жабара престаје дужност вршиоца дужности 
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директора Центра за социјални рад општине 
Жабари, због истека мандата.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Жабари“.

Број: 020-56/14-01
Датум: 03.09.2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.

8

На основу члана 124. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 129/2007 
и 83/2014), сагласности Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална политања, 
Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 
број: 119-01-127/2014-09 од 15.08.2014.године и 
члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“ број 7/2008 
и 3/2013), Скупштина општине Жабари на седници 
одржаној дана 03.09.2014. године донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању на дужност директора Центра за 

социјални рад општине Жабари 

I
Слађана Мрвовић, дипл. правник именује 

се на дужност директора Центра за социјални рад 
општине Жабари на мандатни период од четири 
године.

II
 Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Жабари“.

Број:020-57/14-01
Датум: 03.09.2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.
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На основу члана 191.став 1. Устава 
Републике Србије („Службени гласник РС“ 98/06), 
члана 11. и члана 32. став 1. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007 и 83/2014), члана 13. став 1. тачка 
1. члана 63. и члана 64. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008 
и 3/2013), Закључка о приступању промени Статута 
општине Жабари („Службени гласник општине 
Жабари“, број 3/2014), и предлога Општинског већа 
општине Жабари, Скупштина општине Жабари на 
седници одржаној дана 03.09. 2014. године, донела 
је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Члан 1.
 У Статуту општине Жабари („Службени 
гласник општине Жабари“, број 7/2008 и 3/2013) 
члан 15. став 1. мења се и гласи:
 „Скупштина има председника и заменика 
председника, који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност и 
који се бирају и разрешавају у складу са Законом.“

Члан 2.
 У осталом делу Статут остаје непромењен.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Жабари“.

Број: 020-58/14-01
Дана: 03.09. 2014. године

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.
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На основу члана 46. ст.1. тачка 1. и ст.2 и 
3. истог члана Закона о локалним изборима („Сл.
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гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011), Скупштина општине Жабари на седници 
дана 03.09.2014. године, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е

I
УТВРЂУЈЕ се престанак мандата одборника 

у Скупштини општине Жабари Драгиши Пауновићу 
из Влашког Дола, који је изабран за одборника 
СО Жабари са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ -
„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“, услед 
подношења усмене оставке на седници скупштине.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а има се објавити у „Службеном гласнику општине 
Жабари“.

Број: 020-59/2014-01
Датум: 03.09.2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
Саша Беговић, с.р.

11

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 
83/2014), а у вези члана 46. ст.1. тачка 1. и ст.2 и 
3. истог члана Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011), Скупштина општине Жабари на седници 
дана 03.09.2014. године, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Констатује се да Драгиши Пауновићу 

из Влашког Дола престаје функција заменика 
председника Скупштине општине Жабари, услед 
подношења оставке на мандат одборника у 
Скупштини општине Жабари.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а има се објавити у „Службеном гласнику општине 
Жабари“.

Број: 20-60/2014-01
Датум: 03.09.2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
Саша Беговић, с.р.
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На основу члана 20. Одлуке о социјалној 
заштити у општини Жабари („Сл. гласник општине 
Жабари“, број 4/2012) и члана 23. Статута општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 
број 7/2008 и 3/2013), Општинско веће општине 
Жабари, на седници одржаној дана 28.08. 2014. 
године, донело је једногласно, 

ПРАВИЛНИК 
о пружању услуге помоћ у кући

Члан 1.
Сврха услуге помоћ у кући је подршка 

корисницима у задовољавању свакодневних 
животних потреба, како би се унапредио или одржао 
квалитет живота.

Члан 2.
Услугу помоћ у кући могу користити особе 

које:
- имају ограничења физичких и психичких 

способности услед којих нису у стању да 
независно живе у својим домовима без 
редовне помоћи у активностима дневног 
живота, неге и надзора, при чему је 
породична подршка недовољна или није 
расположива,

- живе на подручју Општине Жабари,
- искажу вољу за коришћењем услуга; у 

име лица које се налази под старатељском 
заштитом, старатељ мора исказати вољу за 
коришћењем услуга,

- корисници морају да имају минамално 
потребну условност дома за пружање услуге 
(да је могуће обезбедити воду, загревање 
простора, одношење отпадних вода и смећа, 
да су обезбеђени елементарни услови за 
одржавање хигијене простора),

- корисници учествују у суфинансирању 
трошкова услуга у складу са решењем о 
утврђивању критеријума за учешће у цени 
услуге којим Општинa Жабари регулише то 
питање.
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Члан 3.
Услуга помоћ у кући на подручју општине 

Жабари се пружа у складу са националном 
регулативом уз примену свих елемената прописаних 
Правилником о ближим условима и стандардима 
за пружање услуга социјалне заштите („Службени 
гласник РС“, бр.42/2013).

Члан 4.
Одабир организације социјалне заштите која 

ће пружати услугу помоћ у кући врши се у складу 
са законима и прописима Републике Србије. 
 Уколико је организација социјалне заштите 
одабрана кроз постпупак јавне набавке спроведен 
од стране Општине Жабари, организација социјалне 
заштите је дужна да обезбеди услуге за уговорен 
број корисника којима право на коришћење 
услуге утврђује Центар за социјални рад општине 
Жабари.

Члан 5.
Уколико одабрани пружалац услуга 

одбије захтев за коришћење услуге у околностима 
дефинисаним чланом 4, став 2, против решења 
којим се одбија захтев за коришћење услуге може се 
изјавити жалба у року од 15 дана. Жалба се подноси 
Општинском већу Општине Жабари.

Члан 6.
Доношењем овог акта престаје важење 

Правилника о пружању услуге помоћ у кући број: 
55-6/10-01 донетог на седни Општинског већа дана 
10.12.2010. године.

Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а има се објавити у Службеном гласнику 
општине Жабари.

Члан 8.
Правилник доставити Центру за социјални 

рад, одабраном пружаоцу услуге, Одељењу за 
привреду, урбанизам и друштвене делатности, 
Одељењу за буџет и финансије и архиви општине.

Број: 550 -2/14-01
Датум: 01.09.2014. године

Ж а б а р и

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миодраг Филиповић, с.р.
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Општинско веће општине Жабари на 
седници која је одржана 28.08.2014. године, 
на основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007) члана 13. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 
3/2013) а у вези члана 61,64,64а и 66б Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, број 62/06,65/08-др. Закон и 41/09), донело је 
једногласно 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

I
 ОБРАЗУЈЕ се Комисија за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине Жабари( 
у даљем тексту : Комисија)

II
Комисију чини председник и пет члана и 

то:
 Председник Комисије:

- Димитров Александар, 
Чланови Комисије: 

- Петровић Бојан , 
- Марковић Душан , 
- Јововић Жељко,
- Благојевић Миодраг,
- Драгутиновић Златко.

III
Задатак Комисије је давање предлога 

председнику општине Жабари за доношење 
Одлуке о давању на коришћење без плаћања 
накнаде пољопривредног земљишта у државној 
својини, Одлуке о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини по праву пречег 
закупа, спровођења поступак давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
по основу јавног надметања( јавне лицитације или 
прикупљања писмених понуда), да утврди цену 
закупа пољопривредног земљишта у државној 
својини по праву пречег закупа и утврди тржишну 
цену закупа пољопривредног земљишта у државној 
својини, вођење записника и давање предлога 
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председнику општине Жабари за доношење Одлуке 
за избор најповољнијег понуђача, односно Одлуке 
о давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини.

IV
 Комисија ће задатке из тачке III овог решења 
обавити у року од 7 месеци од дана доношења 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине 
Жабари за ту календарску годину.

V
 Чланови Комисије, који нису у сталном 
радном односу, за обављање задатака из тачке III 
овог решења има праву на накнаду у висини коју 
утврђује надлежна комисија скупштине општине 
Жабари својим актом. 

VI
 Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Жабари“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Број: 112 – 54 /2014-01
01.09.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Филиповић Миодраг, с.р.
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