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На основу члана 60. став 4. Закона о јавној 
својини (''Службени гласник РС'',бр.72/11, 88/13 и 
106/14), члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), 
члана 10. став.1. тачка 25.,члана 23 и члана 61. 
Статута општине Жабари (''Службени гласник 
општине Жабари '',бр.7/08,3/13 и2/14), Општинско 
веће општине Жабари на седници одржаној дана 
11.02.2015. године, једногласно је донело

П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ 

ОРГАНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Члан 1.
 Овим правилником утврђију се услови и 
начин коришћења превозних средстава за потребе 
Скупштине општине, Председника општине, 
Општинског Већа и Општинске управе општине 
Жабари, као и предузећа и јавних установа чији је 
оснивач Скупштина општине.

Члан 2.
 Превозна средства која се користе за потребе 
органа и служби из претходног члана јесу 9 ( девет) 
аутомобила.
 А) За потребе Председника општине, 
Заменика председника општине, помоћнике 
Председника општине и чланове општинског Већа, 
користиће се следећи аутомобили:
 1. ауто ШКОДА ОКТАВИА, регистарских 
ознака PO 001 TP,
 2. ауто РЕНО ФЛУЕНЦО, регистарских 
ознака PO 050 ĆŠ.

 Б) За потребе Председника скупштине, 
Заменика председника скупштине, секретара 
скупштине и одборнике скупштине општине, 
користиће се следечћи аутомобил:
 1. ауто ДАЧИЈА ДУСТЕР, регистарских 
ознака PO 023 ĐČ.

 Ц) За потребе Општинске управе користиће 
се следећи аутомобили:

 1. ауто ЗАСТАВА 101, регистарских ознака 
PO 004 TO,
 2. ауто ЗАСТАВА 101, регистарских ознака 
PO 004 TJ.
 3. ауто DACIA SANDERO STEPWAY 0,9 
TCE, регистарских ознака PO 064 YB 

 Д) За потребе ЈП Дирекције за изградњу 
општине Жабари,користиће се следећи аутомобил:
 1. ауто ПАСАТ регистарских ознака PO 044 
SK.

 Е) За потребе ЈУ Туристичка организација 
општине Жабари,Центра за културу “Војислав 
Илић Млађи’’ и библиотеке “Др Александар Ивић’’, 
користиће се следећи ауто:
 1. ауто ПЕЖО 605, регистарских ознака PO 
044 ŠŠ.

 Ф) За потребе Фонда за пољопривреду 
општине Жабари,користиће се следећи ауто:
 1. ауто ЗАСТАВА 128, регистарских ознака 
PO 059 RB.

Члан 3.
 Путнички аутомобили се користе за 
обављање службених послова органа и служби 
општине.

Члан 4.
 За задуживање и раздуживање дебатних 
картица за гориво, издавање путних налога, за 
наменско и законито коришћење службених 
аутомобила одговорни су:

• За аутомобиле из члана 2А , Председник 
општине,
• За ауто из члана 2Б, Председник скупштине 
општине,
• За аутомобиле из члана 2Ц, Начелник 
општинске управе,
• За ауто из члана 2Д, Директор ЈП Дирекција 
за изградњу,
• За ауто из члана 2Е, Директор Центра за 
културу „Војислав Илић-Млађи“,
• За ауто из члана 2Ф, Председник фонда за 
пољопривреду.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Година XIV Број 1 ЖАБАРИ 11.02.2015.
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 Одговорна лица могу одредити и друга лица 
која ће у њихово име вршити овлашћења из става 1. 
овог члана.

Члан 5.
 Одлука о коришћењу аутомобила доноси 
се у току радног времена, а изузетно уколико се 
појаве неодложни службени послови који се морају 
обавити по истеку радног времена одлука се може 
донети и после истека радног времена.

Члан 6.
 Одлука из претходног члана реализује се 
потписивањем налога за коришћење путничког 
аутомобила од стране лица из члана 4. овог 
Правилника.
 Коришћење аутомобила без путног 
налога,уредно попуњеног и потписаног од стране 
овлашћеног лица,сматраће се тежом повредом 
радне дужности,као и неуредно попуњавање путног 
налога од стране корисника по завршетку службеног 
посла за који се користи аутомобил.

Члан 7.
 Регистрација и одржавање службених 
возила вршиће се на рачун буџета општине и са 
позиција Општинске управе.
 Раздуживање горива са дебатних картица 
( или издатих рачуна са бензинске пумпе) врши 
се тако што се сачињава рекапитулација пређене 
километраже у два примерка од којих се један 
доставља рачуноводству уз прилагање оверених 
налога за коришћење путничких аутомобила и 
рачина о набавци горива.

Члан 8.
 За случај настанка било каквог оштећења на 
службеном возилу изнад 5.000,00 динара процењене 
штете,лице које је последње управљало возилом 
као и одговорна лица из члана 2 овог Правилника 
поднеће писмени извештај Општинском Већу,које ће 
одлучити о даљим мерама према лицу одговорном 
за штету,сходно Закону о облигационим односима и 
другим позитивним правним прописима.

Члан 9.
 Председник општине,изузетно у случају 
оправдане потребе може одлучити и дати на 
коришћење у службене сврхе, возила из члана 
2 овог Правилника и другим институцијама и 
организацијама са територије општине Жабари 
(школе,вртић,дом здравља,спортски клубови,месне 
заједнице,удружења грађана и други).

Члан 10.
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана усвајања на седници Општинског Већа и 
има се објавити у Службеном гласнику Општине 
Жабари.

Члан 11.
 Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о условима и начину 
коришћења превозних средстава за потребе органа 
општине Жабари,број:020-9/09-01 од 07.03.2009.
године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Број:34-1/15-01 
У Жабарима, 12.02.2015.год.

ПРЕДСЕДНИК,
Филиповић Миодраг, с.р.
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 На основу члана 46. и 56. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 127/2007), члана 25. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“, број 
7/2008), члана 41. Пословника о раду Општинског 
већа општине Жабари („Службени гласник општине 
Жабари“, број 10/2012) , Општинско веће општине 
Жабари , на седници одржаној 11.02.2015. године, 
једногласно је донело 

О Д Л У К У
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I
 За начелника Општинске управе 
општине Жабари , на пет година поставља се 
МИЛОВАНОВИЋ НЕБОЈША, дипломирани 
правник из Ореовице. 

II
 Против ове Одлуке допуштен је приговор 
Општинском већу општине Жабари , који се 
доставља у року од 8 дана од дана пријема 
Обавештења о постављењу начелника. 

III
 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
гласнику општине Жабари“. 
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Број : 112- 11 /2015-01
У Жабарима, 11.02.2015.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Филиповић Миодраг, с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007), члана 25. Статута општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 
број 7/2008), члана 43. Пословника о раду 
Општинског већа општине Жабари („Службени 
гласник општине Жабари“, број 10/2012) и Одлуке 
о постављењу заменика начелника Општинске 
управе , од 11.02.2015. године, председник општине 
Жабари, Филипивић Миодраг, донео је, 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 За начелника Општинске управе општине 
Жабари, на пет година поставља се МИЛОВАНОВИЋ 
НЕБОЈША, дипломирани правник из Ореовице. 

О б р а з л о ж е њ е
 Општинско веће општине Жабари, на 
седници која је одржана 12.12.2014. године донело је 
Одлуку о расписивању јавног огласа за постављење 
начелника Општинске управе општине Жабари, 
број 112-3/14-.01. Иста је објављена 24.12.2014. 
године у листу „Послови“ број 601, a исправка 
у листу „Послови“ број 602/603 од 31.12.2014. 
године, службеном гласилу Националне службе за 
запошљавање. 

На поменути оглас пријавило се три 
кандидата .

Општинско веће општине Жабари на 
седници која је одржана 11.02.2015. године, 
једногласно је донело Одлуку да се за начелника 
Општинске управе општине Жабари на период 
од пет година постави Миловановић Небојша , 
дипломирани правник из Ореовице, који испуњава 
законске услове . 

На основу напред изнетог одлучено је као у 
диспозитиву.

Ово решење је коначно.

Број : 112-12 /2015-01
У Жабарима, 11.02.2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Филиповић Миодраг, с.р.
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На основу члана 51.Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник Републике 
Србије“, број 55/2014), члана 11. Статута општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 
број 7/2014), члана 11. Одлуке о Општинском 
правобранилаштву општине Жабари („Службени 
гласник општине Жабари“, број 7/2014) и члана 
11. Пословника о раду Општинског већа општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 
број 10/2012), Општинско веће општине Жабари 
, на предлог председника општине Жабари, на 
седници одржаној 11.02.2015. године, једногласно 
је донело, 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА

 За ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
поставља се, на период од пет година, ПЕТРОВИЋ 
БОЈАН, дипломирани правник из Београда са 
боравиштем у Смедеревској Паланци. 

О б р а з л о ж е њ е
 На седници Општинског већа општине 
Жабари, која је одржана 11.02.2015. године, 
а на основу члана 11. Одлуке о Општинском 
правобранилаштву општине Жабари, председник 
Општине је предложио Петровић Бојана , заменика 
начелника Општинске управе општине Жабари 
за Општинског правобраниоца, јер испуњава све 
услове који су прописани Одлуком о Општинском 
правобранилаштву општине Жабари. 

У дискусији није нико учествовао па се 
приступило гласању и предложени кандидат је 
једногласно изабран за Општинског правобраниоца 
на период од 5 година. 

На основу напред изнетог одлучено је као у 
диспозитиву.

Ово решење је коначно.
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Број : 112- 13 /2015-01
У Жабарима, 11.02. 2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Филиповић Миодраг, с.р.
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На основу члана 46. и 56. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 127/2007), члана 25. Статута 
општине Жабари („Службени гласник општине 
Жабари“, број 7/2008, 3/2013 и 4/201)), члана 45. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Жабари (Службени гласник општине Жабари“, број 
10/2012) , Општинско веће општине Жабари , на 
седници одржаној 11.02.2015. године, донело је, 

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I
 РАЗРЕШАВА се заменик начелника 
Општинске управе општине Жабари, Петровић 
Бојан, дипломирани правник , због постављења за 
Општинског правобраниоца. 

II
 Ову Одлуку објављивити у „Службеном 
гласнику општине Жабари“. 

Број : 112- 14 /2015-01
У Жабарима, 11.02.2015.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Филиповић Миодраг, с.р.
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Издавач: Скупштина општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари.
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