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 На основу члана 6. и чланa 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013 – усклађени дин.изн.125/2014...95/2018), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,83/2014, 

101/2016 ...47/2018), члана  236. и члана 239. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

("Службени гласник РС", број 95/2018),  и члана 10. члана 13. став 1. тачка 3. Статута 

општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 

10/2015 и 6/2017), Скупштина општине Жабари на седници од  12. 03.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

 ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

  

ЧЧллаанн  11..  

  
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за 

територију општине Жабари, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу 

јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.  

  

ЧЧллаанн  22..  

  
Накнаде за коришћење јавне површине, су:  

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности;  

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, 

квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу. 

Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних 

добара јесте површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која је 

доступна свим корисницима под једнаким условима: 

- јавна саобраћајна површина ( пут, улица, пешачка зона и сл.); 

- трг;  

- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и 

-  јавна површина блока ( парковски уређене површине и саобраћајне површине). 

Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  у смислу 

става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, 

банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење 

занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних 

предузећа, телефонска говорница  и слични објекти, башта угоститељског објекта;  

 - за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата , фестивала и 

других манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за 

изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за 

снабдевање и друго. 



3 

 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. 

тачке 1) овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не 

обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

 
Обвезник накнаде 

 

Члан 3. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 

Основица 

Члан 4. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина 

коришћеног простора изражена у метрима квадратним (m
2
).  

 

Висина накнаде 

 

Члан 5. 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. 

закона којим се уређују наканде за коришћење јавних добара. 

Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у 

којој се налази простор који се користи, која је утврђена Одлуком о одрђивању зона и 

најопремљеније зоне на територији општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 

број 12/2018), као и техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина 

користи за постављање објеката.  

Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 6. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини 

коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-

употребним карактеристикама  

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одељење за буџет и финансије  - 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у 

месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења 

у року од 15 дана од дана достављања решења.  

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су 

надлежности послови финансија, прeкo надлежног одељења општинске управе општине 

Жабари. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне 

наплате, застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно се примењују 

одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

 
 

Ослобођења 

 

Члан 7. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo 

зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe 

jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa 
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у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe 

рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o 

плaнирaњу и изгрaдњи.  

 
Уплата прихода од накнада 

 

Члан 8.  

Накнаде за коришћење јавних површина  уплаћују се на рачуне прописане за уплату 

јавних прихода. 

                                                                Члан 9. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење надлежно за инспекцијске 

послове општинске управе општине Жабари. 

 

Припадност прихода 

 

Члан 10. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету 

општине Жабари. 

  

Члан 11. 

Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних површина. 

 

Члан 12. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 
ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,   

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

 

Тарифни број 1. 

 

1.За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности, за сваки цео и започети м
2
  простора који се користи, утврђује се накнада 

дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

1) за обављање пословне делатности ( привремени објекти – киосци, други мањи 

монтажни објекти и други слични објекти за продају робе на мало, за пружање 

угоститељских, занатских услуга и других услуга) 

   

ЗОНА по 1м2 дневно 

- I зона  3,00 

- II зона 2,50 

- III зона 2,00 
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2) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног 

типа, накнада се утврђује дневно:  

                                                                                                                                                     

ЗОНА Башта отвореног типа по 1м2 

- I зона  9,00 

- II зона 7,00 

- III зона 5,00 

                                                                                                                                                      
 

3) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта затвореног 

типа, накнада се утврђује дневно:                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

ЗОНА Башта затвореног типа по 1м2 

- I зона  11,00 

- II зона 9,00 

- III зона 7,00 

                                                                                                                                             
 

      

4) за коришћење простора на јавним површинама за постављање продајних тезги и 

пултова, накнада се утврђује дневно по 1м2:   

                         

ЗОНА Динара 

- I зона  5,00 

- II зона 4,00 

- III зона 3,00 

 

5) за коришћење простора на јавним површинама за постављање аутомата, апарата и 

расладних уређаја, накнада се утврђује дневно по 1м2: 

   

ЗОНА          Динара 

- I зона  6,00 

- II зона 5,00 

- III зона 4,00 

 

 

6) за коришћење простора на јавним површинама за постављање банкомата у износу од 

20,00 дин., по 1м2 дневно. 

 

7) за коришћење простора на јавним површинама за депоновање и излагање робе и 

огревног материјала, накнада се утврђује дневно по 1м2 у износу од 5,00 динара.                                                                                                                                            

      
8) За коришћење простора на јавним површинама за пословне манифестације у износу 

од 100,00 динара по 1м2 дневно. 

 

9) За коришћење простора на јавним површинама за постављање телефонских 

говорница у износу од 5,00 динара по 1м2 дневно. 

10) За коришћење простора на јавним површинама за забавне паркове, циркусе и друге 

објекте забавних радњи, за кампове, шаторе, спортске објекте и одржавање спортских 

приредби: 
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ЗОНА По 1м2 дневно 

- I зона  5,00 

- II зона 4,00 

- III зона 3,00 

11) За коришћење простора на јавним површинама за сезонску продају огревног материјала и 

резане грађе у износу од 30,00 дин. по 1м2 дневно. 

2. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним 

површинама ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности. 

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно 

прописаном износу из овог тарифног броја. 

3. Износ накнаде из овог тарифног броја прописан за одговарајућу зону умањује се: 

1) за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду од 

1.октобра до 31. марта, накнада се плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. 

подтачке 2); 

2) за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1. октобра до 31. марта, 

накнада се плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 10); 

4) за одржавање забавних програма из тачке 1. подтачке 8) овог тарифног броја, који се 

приређују у хуманитарне сврхе, накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа 

накнаде из те подтачке; 

5) у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне 

инфраструктуре, накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа накнаде одговарајуће 

тачке овог тарифног броја. 

5. За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији елемент 

је расхладна витрина, накнада се плаћа у износу утврђеном применом тачке 1. подтачки 2) и 

3) и тачке 11. овог тарифног броја увећаном за 50%. 

6. Накнада по овом тарифном броју, плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, на 

основу задужења одељења за буџет и финансије – одсека за утврђивање и наплату локалних 

прихода а по претходно издатом одобрењу надлежног органа у складу са прописима, као и 

по извештају о коришћењу простора на јавној површини сачињеним од стране надлежног 

инспекцијског органа. 

  Надлежни орган је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на 

јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини достави 

одељењу за буџет и финансије – одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, као и 

следеће податке:  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, 

матични број и текући рачун; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања 

физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама 

- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овим 

тарифним бројем. 
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Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе 

и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за 

оглашавање 

за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај 

на расположивост квалитет или неку другу особину јавне површине, 

за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе 

 

Тарифни број 2. 

 

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, за сваки цео и започети м
2
  простора који се користи, утврђује се накнада 

дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

 1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним 

површинама путем јавног конкурса, накнада се утврђује:  

 

 

Зона  I зона   II зона  III зона  

Динара/m
2
 

дневно 

 

20,00 

 

16,00 

 

 

10,00 

 

 
2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, 

нисконапонске и контактне мреже, као и другим објектима који су постављени на јавној 

површини такса се утврђује : 

Зона  I зона   II зона  III зона  

Динара/m
2
 

дневно 

 

5,00 

 

4,00 

 

 

3,00 

 

 

2. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу 

особину јавне површине, за сваки цео и започети м
2
  простора који се користи, утврђује се 

накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

1) За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се 

постављају на зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл, на ограде 

градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова и за 

оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим површинама накнада се 

утврђује по зонама, по површини, дневно по м
2
 и то: 

 

 I зона  II зона  III зона  

Динара/m
2
 

дневно 

8,00 6,00 4,00 

 

2) За рекламне заставе накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м
2
 и то:  
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 I зона  II зона  III зона  

Динара/m
2
 

дневно 
4,00 3,00 2,00 

 

 

3. Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на 

основу задужења одељења за буџет и финасније – одсека за утврђивање и наплату локалних 

прихода, а по претходно издатом надлежног  одељења општинске управе, у складу са 

посебном одлуком Скупштине општине Жабари. 

Одељење општинске управе је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, 

достави надлежном одељењу за буџет и финансије – одсеку за утврђивање и наплату 

локалних прихода са следећим подацима:  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони 

број, матични број и текући рачун;  

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања 

физичког лица. 

 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа  

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 

 

Тарифни број 3. 

 
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м
2
 простора који се 

користи, утврђује се накнада дневно, и то: 

        

динара 

  

1а) При изградњи објеката  4,00 

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара: 12,00   

1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и 

паркирања возила  
50,00   

 

2.  Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.  

3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом 

и за извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени 

рок за заузимање јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa 

зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa 

oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну 

o плaнирaњу и изгрaдњи. 

4. Накнаду из подтачке 1а) плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње до 

подношења писменог захтева за технички пријем зграде, односно до довршетка градње. 

5. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је 

плаћања накнаде из овог тарифног броја. 
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7. Накнаде из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја умањену у износу од 50% од 

прописане накнаде плаћа инвеститор радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне 

саобраћајне површине врши због изградње и реконструкције или санације комуналне 

примарне инфраструктуре. Под комуналном примарном инфраструктуром подразумевају се 

објекти комуналних делатности побројаних у Закону о комуналним делатностима, до мерног 

инструмента потрошача. 

8. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења одељења за буџет и 

финансије – одсека за утврђивање и наплату локалних прихода, а по претходно издатом акту 

надлежног одељења општинске управе.  

Надлежно одељење општинске управе је у обавези да један примерак акта из става 1. 

ове тачке, достави  одељењу за буџет и финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних 

прихода са следећим подацима:  

- о врсти, висини и периоду задужења;  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони 

број, матични број и текући рачун;  

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања 

физичког лица. 

 

Број:020-3/2019-01                      

 Датум:12.03.2019.год.  

 Жабари      
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                                           Адамовић Дејан, с.р. 

 
 
 

 

О Б Р А З Л О  Ж Е Њ Е 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

Правни основ за доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 

територију општине Жабари, садржан је у члану 6. тачка 5) и члан 7. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 

47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. 

изн, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17– усклађени дин. износи и 89/18– усклађени дин. 

износи), члану 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени 

гласник РС '', бр. 95/18), члана 10. члана 13. став 1. тачка 3. Статута општине Жабари 

("Службени гласник општине Жабари", бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017). 

 

II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ 

 

Одредбама члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да 

јединици локалне самоуправе припадају приходи који се остваре на њеној територији, 

набројани у тач. 1-14,  у оквиру којих су у тачки 5) предвиђене накнаде за коришћење јавних 

добара. 
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Одредбама члана 7. истог закона у ставу 2. је предвиђено да скупштина јединице 

локалне самоуправе својом одлуком утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила 

за одређивање висине локалних такса и накнада, у поступку утврђивања буџета за наредну 

годину.  

Одредбама члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим 

су између осталих прописане и накнаде за коришћење јавних површина, предвиђено је да се 

актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде за коришћење 

јавних површина, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне 

површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде. 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. 

Закона  и то: 

 

 Ред. 

број  

Врста накнаде  Основица  Највиши износ 

накнаде - дневно  

(динара)  

1.  Накнада за коришћење простора на јавној површини 

у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности  

 

m2 

 

122,00 

2.  Накнада за коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење површине и објекта за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, за које дозволу издаје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе  

 

 

m2 

 

 

100,00 

3.  Накнада за коришћење јавне површине по основу 

заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу  

 

m2 

 

180,00 

  

Наиме, за коришћење јавних површина као добра у општој употреби, до краја 2018. 

године, односно до почетка примене наведеног закона, плаћају се локалне комуналне таксе у 

складу са Законом о финансирању локалне самоуправе. 

Закон о накнадама за коришћење јавних добара примењује се од 1. јануара 2019. 

године, тако да је потребно, усвојити Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина на 

територији општине Жабари, како би се у буџету општине обезбедио континуитет у 

остваривању прихода по основу коришћења јавних површина, од почетка 2019. године.  

   

 

III - СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

За спровођење Одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета општине 

Жабари. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Небојша Миловановић, с.р. 
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На основу члана 6. члана  7. члана 11. и  члана 18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 

125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени 

дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн. ....95/2018.), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,83/2014, 101/2016 и 47/2018), 

члана 10, члана 13 став 1 тачка 3 Статута општине Жабари ("Службени гласник општине 

Жабари", бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), Скупштина општине Жабари 

на седници од                       12. 03.2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

  

ЧЧллаанн  11..  

  

У Одлуци о локалним комуналним таксама (,,Службени гласник општине Жабари, бр. 

13/2018),  члан 1. став 1. мења се и гласи: 

''  ККооммууннааллннаа  ттааккссаа  ппллааћћаа  ссее  ззаа::  

11..  ииссттииццаањњее  ффииррммее  ннаа  ппооссллооввнноомм  ппррооссттоорруу;;  

22..  ддрржжаањњее  ммооттооррнниихх  ддррууммссккиихх  ии  ппррииккљљууччнниихх  ввооззииллаа,,  ооссиимм  ппоољљооппрриивврреедднниихх  ввооззииллаа  ии  

ммаашшииннаа;;  

33..  ддрржжаањњее  ссррееддссттаавваа  ззаа  ииггрруу  ((''''ззааббааввннее  ииггррее''''))..''''          

 

ЧЧллаанн  22..  

Члан 3. мења се и гласи: 

„Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије 

је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.  

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 

ВВииссииннаа,,  ррооккооввии,,  ннааччиинн  ппллааћћаањњаа  ии  ооллааккшшииццее,,  ууттввррђђуујјуу  ссее  ТТааррииффоомм  ллооккааллнниихх  ккооммууннааллнниихх  

ттааккссии  ккоојјаа  јјее  ссаассттааввннии  ддееоо  ооввее  ООддллууккее..““  

  

                                                                                                                                        ЧЧллаанн  33..  

  

УУ  ООддллууцции  оо  ккооммууннааллнниимм  ттааккссааммаа  ((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  ооппшшттииннее  ЖЖааббааррии““  ббрроојј  1133//1188))  

ббрриишшуу  ссее    ооббрраассцции  ппрриијјаавваа::  

„„ППРРИИЈЈААВВАА  ЗЗАА  ККООРРИИШШЋЋЕЕЊЊЕЕ  РРЕЕККЛЛААММННИИХХ  ППААННООАА,,  УУККЉЉУУЧЧУУЈЈУУЋЋИИ  ИИ  ИИССТТИИЦЦААЊЊЕЕ  

ИИ  

ИИССППИИССИИВВААЊЊЕЕ  ФФИИРРММЕЕ  ВВААНН  ППООССЛЛООВВННООГГ  ППРРООССТТООРРАА  ННАА  ООББЈЈЕЕККТТИИММАА  ИИ  

ППРРООССТТООРРИИММАА  ККООЈЈИИ  ППРРИИППААДДААЈЈУУ  ЈЈЕЕДДИИННИИЦЦИИ  ЛЛООККААЛЛННЕЕ  ССААММООУУППРРААВВЕЕ  

((ККООЛЛООВВООЗЗИИ,,  ТТРРООТТООААРРИИ,,  ЗЗЕЕЛЛЕЕННЕЕ  ППООВВРРШШИИННЕЕ,,  ББААННДДЕЕРРЕЕ  ИИ  ССЛЛ..))  

  

--  ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ 

ИСПРЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ 

ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И 

УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ“.  
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ЧЧллаанн  44..  

Таксенa тарифa, која је саставни део Одлуке, мења се и гласи: 

    

 

Тарифни број 1 

1. За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу зависно 

од зоне и врсте делатности и то:  

1) предузетници и мала правна лица који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара 

(осим малих правних лица која обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 

електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга 

и ноћних барова и дискотека) 

Прва зона – 60.000,00 дин. 

Друга зона – 54.000,00 дин. 

Трећа зона – 30.000,00 дин. 

2) средња правна лица (осим средњих правних лица која обављају делатности банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње 

и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних 

и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)  

Прва зона – 72.00,00 дин. 

Друга зона – 64.000,00 дин. 

Трећа зона – 57.000,00 дин. 

3) велика правна лица (осим великих правних лица која обављају делатности банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње 

и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних 

и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) 

 Прва зона  – 94.000,00 дин. 

Друга зона – 85.000,00 дин. 

Трећа зона – 76.000,00 дин. 

4) за правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, 

а обављају делатност: 

А) банкарство, осигурање имовине и лица, поштанске, мобилне и телефонске услуге 
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Прва зона –   160.000,00 дин. 

Друга зона – 144.000,00 дин. 

Трећа зона – 129.000,00 дин. 

Б) трговина нафтом и нафтиним дериватима производња и трговина на велико дуванским 

производима, електропривреде  

Прва зона  –  200.000,00 дин. 

Друга зона – 180.000,00 дин. 

Трећа зона – 162.000,00 дин. 

В) казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека  

Прва зона –   240.000,00 дин. 

Друга зона – 216.000,00 дин. 

Трећа зона – 194.000,00 дин. 

НАПОМЕНА  

1. Под фирмом, у смислу ове одлуке подразумева се сваки истакнути назив или име на 

пословном простору, који упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност на 

том простору.  

2. Таксена обавеза из овог тарифног броја настаје даном уписа у регистар привредног 

субјекта код Агенције за привредне регистре.  

3. Обвезници из овог тарифног броја су правна и физичка лица.  

Такса на истакнуту фирму плаћа се за седиште, представништво и за сваку пословну 

јединицу правног лица или предузетника на територији општине Жабари. За пословне 

јединице фирми чије је седиште на територији општине Жабари такса се умањује за 40% од 

прописаног износа.  

Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета општине 

Жабари и јавна предузећа и установе чији је оснивач општина Жабари. 

Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације и слично, ослобођени су 

плаћања таксе за истицање фирме, као и уметнички и стари занати и послови домаће 

радиности актом надлежног органа. 

Ослобађање по овом основу врши се по захтеву обвезника или по службеној дужности. 

4. Предузетници за време привремене одјаве и правна лица у поступку ликвидације 

ослобођени су плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.  
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5. Таксени обвезници по овом тарифном броју су дужни да доставе пријаву Одељењу за 

буџет и финансије  - Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, сваке године до 31. 

марта текуће године. Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у 

предвиђеном року, таксена обавеза ће се утврдити на основу података којима располаже 

Одељење за буџет и финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода или 

путем инспекцијског надзора.  

6. Такса по овом тарифном броју утврђује се на  годишњем нивоу решењем Одељења за 

буџет и финансије – Одсека за утврђивање и наплату локалних прихода, односно сразмерно 

времену истицања фирме. 

Ако физичко лице поред претежне обавља и друге делатности таксу утврђену овим 

тарифним бројем плаћа у висини утврђеној за обављање претежне делатности. 

Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси Одељење за буџет и 

финансије  - Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода. 

7. Такса се плаћа месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе и то до 15. у месецу за 

претходни месец.  

Доспеле, а неизмирене обавезе обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана 

достављања решења о утврђивању обавезе за истицање фирме на пословном простору.  

На износ утврђене обавезе  и аконтација који није плаћен у прописаном року плаћа се камата 

у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.  

8. Одељење за буџет и финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода дужно 

је да води евиденцију обвезника ове таксе.  

9. Такса по овом тарифном броју, плаћа се на рачун број 840-716111843-35.  

 

Тарифни број   2.  

 

За држање моторних друмских и прикључних возила, утврђује се годишња такса и то:  

1. За теретна возила:     

- за камионе до 2т носивости              1.690,00 дин.  

- за камионе од 2т до 5т носивости  2.250,00 дин.  

- за камионе од 5т до 12 т носивости  3.940,00 дин.  

- за камионе преко 12 т носивости              5.620,00 дин.  

- За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  560,00 дин.  

За путничка возила:     

- до 1.150 цм3                                          560,00 дин.  
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- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3                1.120,00 дин.  

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3                1.680,00 дин.  

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3                2.250,00 дин.  

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3                3.400,00 дин.  

- преко 3.000 цм3                                        5.620,00 дин.  

4. За мотоцикле:     

- до 125 цм3                                                     450,00 динара  

- преко 125 цм3 до 250 цм3                             670,00 дин.  

- преко 250 цм3 до 500 цм3                          1.120,00 дин.  

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3              1.360,00 дин.  

- преко 1.200 цм3                                      1.680,00 дин.  

5. За аутобусе и комби бусеве, по регистрованом седишту  50,00 дин.  

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице 

за превоз одређених врста терета:     

- 1т носивости                                       450,00 дин.  

- од 1т до 5т носивости                           780,00 дин.  

- од 5т до 10т носивости                          1.070,00 дин.  

- од 10т до 12т носивости                          1.470,00 дин.  

- носивости преко 12т                          2.250,00 дин.  

7. За вучна возила (тегљаче):     

- чија је снага мотора до 66кW              1.680,00 дин.  

- чија је снага мотора од 66 до 96кW  2.250,00 дин.  

- чија је снага мотора од 96 до 132кW  2.830,00 дин.  

- чија је снага мотора од 132 до 177кW  3.400,00 дин.  

- чија је снага мотора преко 177кW  4.520,00 дин.  

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.120,00 динара.  
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НАПОМЕНА  

1.Таксу из овог тарифног броја утврђује и наплаћује Министарство унутрашњих послова 

приликом регистрације или продужетка регистрације моторних и прикључних возила. 

Орган надлежан за регистрацију возила одбиће захтев за регистрацију уколико није 

достављен доказ о уплати таксе по овом тарифном броју.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту регистрације оли 

продужетка регистрације возила, унапред за 12 месеци. 

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 

1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, 

које се на њено име прво региструје у једној години; 

2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу 

неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, које се на 

њено име прво региструје у једној години; 

3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима 

родитељи непосредно брину, на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног 

од њих, прво региструје у једној години; 

4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са 

инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом за возила прилагођена искључиво 

за превоз њихових чланова; 

Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за специјална возила јавних комуналних 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и за она возила за која се не 

плаћа накнада за употребу и коришћење путева, сходно Закону о јавним путевима. 

Лица која испуњавају услове за остваривање права из ове тачке, подносе доказе о 

испуњености услова за годину у којој се врши регистрација. 

3. Такса по овом тарифном броју плаћа се при регистрацији возила, на рачун број 840-

714513843-04. 

Тарифни број 3. 

 

1. За држање средстава за игру (,,забавне игре’’) утврђује се такса сразмерно времену 

коришћења, и то дневно: 

- по апарату за забавне игре   

Прва зона –    20,00 дин. 

Друга зона –  18,00 дин. 

Трећа зона –  15,00 дин 

 Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на рачунарима, 

симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се стављају 

у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се 

учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, 

услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте. 
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2. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) 

забавна игра, на основу задужења од стране одељења за буџет и финансије – одсека за 

утврђивање и наплату локалних прихода.  

Таксени обвезници по овом тарифном броју су дужни да доставе пријаву Одељењу за 

буџет и финансије – Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, сваке године до 31. 

марта текуће године.  

 

3. Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15. у месецу за 

претходни месец.'' 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број:020-4/2019-01                      

 Датум:12.03.2019.год.  

 Жабари      
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                                          Адамовић Дејан, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О  Ж Е Њ Е 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним 

таксама садржан је у одредбама члана 11. став 1. и члана 18.  Закона о финансирању локалне 

самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – 

усклађени дин. изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 

104/16 – др. закон, 96/17– усклађени дин. износи и 89/18– усклађени дин. износи) и 

одредбама Статута општине Жабари. 

 

II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ 

 

Одредбама члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да 

скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком утврђује стопе изворних прихода, 

као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада, у поступку 

утврђивања буџета за наредну годину.  
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Одредбама члана 11. став 1. наведеног закона предвиђено је да скупштина јединице 

локалне самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и 

услуга.  

 Одредбама члана 18. наведеног закона, прописано је да се актом скупштине јединице 

локалне самоуправе којим се уводи локална комунална такса утврђују обвезници, висина, 

олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе. 

 Законом о финансирању локалне самоуправе предвиђено је ограничење највиших 

износи такси за истицање фирме на пословном простору за одређена правна лица разврстана 

у складу са Законом о рачуноводству, и то за мала и средња правна лица до две зараде и за 

велика правна лица до три просечне зараде по запосленом, остварене на територији јединице 

локалне самоуправе у периоду јануар – август године која претходи години за коју се 

утврђује такса. Поред тога, предвиђено је ограничење износа такси до десет зарада, за правна 

лица када обављају одређене делатности прописане Законом о финансирању локалне, и то: 

банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека.  

Народна скупштина Републике Србије је, у складу са чл. 18. Закона о буџетском 

систему, на седници од 7. децембра 2018. године, усвојила Закон о накнадама за коришћење 

јавних добара (''Слижбени гласник РС'', бр. 95/18), којим су за коришћење јавних површина 

као добра у општој употреби, за које се наплаћују локалне комуналне таксе  ускладу са 

Законом о финансирању локалне самоуправе, предвиђене накнаде за коришћење јавних 

површина. Сходно томе, одредбама члана 278. наведеног закона, у тачки 16) предвиђено је да 

даном почетка примене тог закона, 1. јануара 2019. године, престају да важе одредбе члана 

15. ст.1. тач. 2), 9), 14) и 16), као и члана 15б Закона о финансирању локалне самоуправе 

(,,Службени гласник Републике Србије’’ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. 

износи, 124/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин.износи и 83/16), као и акта 

јединица локалне самоуправе донета на основу тих законских одредаба.  

У складу са наведеним овом одлуком је предвиђено да се у члану 2. ставу 1. тачке 2, 4. 

и 6, бришу, а односе се на локалне комуналне таксе: за коришћење рекламних паноа, 

укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 

просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.), за коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности и за заузеће јавне 

површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова. За коришћење 

јавних површина ће се од 1. јануара 2019. године наплаћивати накнаде у складу са Одлуком о 

накнадама за коришћење јавних површина. 

   

III - СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

За спровођење Одлуке није потребно ангажовање додатних средстава из буџета 

општине Жабари. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Небојша Миловановић, с.р. 
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  На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07,83/14-

др.закон,101/16 и 47/18), члана 2.став 3.тачка 14, члана 3.,4.,5.,6. и члана 13. став 1. Закона о 

комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11,104/16 и 95/18),члана 3. и 

члана 19-22.Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 

(''Сл.гласник РС'',бр.13/18 и 66/18), члана 66.и 67. Закона о добробити животиња ("Службени 

гласник РС", бр. 41/09), члана 46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 

30/10 и 93/12),члана 2.став 3.тачка 14.,члана 4.став 1.тачка 8. Одлуке о комуналном уређењу 

(''Службени гласник општине Жабари'',бр. 7/14) и члан 13.,члана 21. и члана 23. Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 

10/2015 и 6/2017), Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03. 2019. 

године, донела је 

 

           ОДЛУКУ О 

 

ОБАВЉАЊУ  КОМУНАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ  ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности зоохигијене на 

територији општине Жабари, права и обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца ове 

комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем. 

Овом одлуком се уређује  и организовање обављања осталих послова зоохигијенске службе 

као и обављања систематске дератизације,  дезинсекцие и дезинфекције као опште 

превентивне мере за заштиту становништва од заразних болести. 

Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду обухватају мушки и 

женски род лица на која се односе. 

 

Члан 2. 
Комунална делатност зоохигијене обухвата: 

 1. хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња           

(паса и мачака) у прихватилишта за животиње; 

 2. лишавање живота неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње;  

 3. контролу и смањење популације напуштених паса и мачака; 

 4. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за  

сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла; 

5. спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и 

инсеката, спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне 

намене; 

Површине јавне намене у смислу одредаба ове одлуке јесу јавне површине одређене 

Одлуком о комуналном уређењу („Службени гласник општине Жабари“ број 7/14). 

 

Члан 3. 

Остали послови зоохигијенске службе обухватају: 

 1. хватање и збрињавање напуштених животиња свих врста (осим паса и мачака) у 

прихватилишта за животиње; 

 2. нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста из објеката за узгој, држање, 

дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња; 

  3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња свих врста од објеката за 

узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за 

сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла. 
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Члан 4. 

Спровођење систематске дератизације,  дезинсекцие и дезинфекције као опште превентивне 

мере за заштиту становништва од заразних болести, спроводи се у насељеним местима , 

стамбеним објектима,  у објектима за јавни саобраћај, у објектима под санитарним надзором 

и њиховој непосредној околини  и другим  објектима у којима се обавља друштвена односно 

јавна делатност и другим површинама, у складу са програмом који дионоси Општинско веће 

за сваку годину. 

Прогам из става 1.овог члана нарочито  садржи: податке о територији на којој ће се мера 

спроводити, учесницима у поступку спровођења мера , времену и роковима за спровођење 

тих мера, праћењу спровођења мера и процена постигнутих резултата, извору и динамици 

обезбеђивања средстава за реализацију тих програма и др.. 

 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

Члан 5. 

 Послове  из делатности зоохигијене могу обављати јавно предузеће, привредно  друштво, 

предузетник  или други привредни субјект (у даљем тексту:Вршилац делатности)  коме  у 

складу са законом, обављање ових послова повери Скупштина општине Жабари. 

Вршилац делатности пре доношења одлуке Скупштине општине Жабари о поверавању 

обављања ове комуналне делатности подноси захтев за проверу испуњености услова за 

отпочињање обављања комуналне делатности министарству надлежном за послове 

комуналних делатности. 

Вршилац делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на снагу Уредбе 

о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да у 

законском року од три месеца од дана ступања на снагу уредбе усклади своје пословање са 

Уредбом. 

 

Члан 6. 

Вршилац делатности дужан је  да обављање делатности зоохигијене организује тако да 

обезбеди: 

 1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин 

уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона; 

 2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност 

у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску 

исправност у складу са позитивним прописима; 

 3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и 

опреме, који служе за обављање комуналних делатности; 

4) развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење организације 

и ефикасности рада. 

 

Члан 7. 

У вршењу послова делатности зоохигијене - послова хватања, збрињавања, ветеринарске 

неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње 

Вршилац делатности је дужан да: 

 1. дневно, у складу са биолошким циклусом животиња, прикупља напуштене и изгубљене 

псе и мачке и то нарочито у околини школа, предшколских и других установа, пијаца, 

угоститељских објеката, стајалишта, аутобуске и железничке станице и других површина око 

јавних објеката;  

 2. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима и мачкама и прикупља их; 
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 3. врши превоз прикупљених паса и мачака до прихватилишта; 

 4. прикупљене псе и мачке смешта у прихватилиште при чему предузима следеће мере: 

врши тријажу, третман против екто и ендопаразита, утврђивање идентитета, обавештавање 

власника, односно проверу на списку тражених животиња, преглед од стране ветеринара и 

утврђивање здравственог стања, смешта и разврстава животиње према полу, врши 

стерилизацију, обележавање (у складу са Законом о ветеринарству) и увођење у евиденцију 

прихватилишта; 

 5. брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња; 

 6. врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 дана од дана 

смештаја у прихватилиште; 

 7. припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта или 

елементарних непогода. 

У вршењу послова делатности зоохигијене из става 1. овог члана, Вршилац делатности је 

дужан да у свему поступа у складу са правилником којим се ближе прописују услови за 

заштиту добробити животиња у погледу простора, просторија и опреме, које мора да 

испуњава прихватилиште за напуштене животиње, начин поступања са животињама у овим 

објектима, програм обуке о добробити животиња, садржина и начин вођења евиденције у 

прихватилиштима, начин и средства за прикупљање напуштених и изгубљених животиња, 

као и начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња. 

 

Члан 8. 

У прихватилиште смештају се: 

1) напуштени и изгубљени пси и мачке, 

2) пси и мачке чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима, 

3) пси и мачке које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу, 

4) пси и мачке које су у опасности. 

Вршилац делатности је дужан да сарађује са надлежним ветеринарским службама и 

организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике 

прихватилишта о животињама које се налазе у прихватилишту. 

 

Члан 9. 

Лица која се у прихватилишту брину о животињама, морају бити обучена за поступање са 

животињама у складу са Законом. 

 

Члан 10. 

У вршењу послова делатности зоохигијене - послове лишавања живота за неизлечиво 

болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње, Вршилац делатности је дужан да у 

свему поступа у складу са законом и правилником којим се ближе прописују услови и 

средства за лишавање животиња живота. 

 

Члан 11. 

Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухвата: 

1. регистрацију и обележавање свих напуштених паса и мачака, 

2. изградњу прихватилишта и побољшање услова у постојећим прихватилиштима, 

3. стерилизацију,  

4. удомљавање, 

5. едукацију и информисање власника или држалаца животиња са особинама и потребама 

животиња, 

5. лишавање живота паса и мачака на хуман начин, у складу са одредбама Закона о 

добробити животиња, и 

6. спровођење стратегије "ухвати-стерилиши-пусти". 
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У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, Вршилац 

делатности је дужан да поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације 

напуштених паса и мачака (у даљем тексту: Програм). 

Програм из става 2. овог члана, доноси Скупштина општине. 

 

Члан 12. 

Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за 

сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла обухватају: 

1. примање пријава о налажењу леша животиња на површини јавне намене; 

2. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене, 

3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са површина јавне намене до 

објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који 

не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину. 

У вршењу послова из става 1. овог члана, Вршилац делатности је дужан да поступа у складу 

са законом и актима донетим на основу закона. 

 

Члан 13. 

Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, 

глодара и инсеката, спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 

површинама јавне намене обухватају: 

1. старање о броју и врсти присутних штетних микроорганизама, глодара и инсеката, 

2.  пријем пријава о присутности штетних микроорганизама, глодара и инсеката, 

3. предузимање мера ради смањења популације штетних микроорганизама, глодара и 

инсеката, 

4. надзор над спровођењем смањења популације штетних микроорганизама, глодара и 

инсеката, и 

5. друге послове којима се спроводи мера контроле и смањења популације штетних 

микроорганизама, глодара и инсеката. 

У вршењу послова из става 1. овог члана и члана 4. ове одлуке, Вршилац делатности је 

дужан да испуњава услове у погледу просторија, кадрова, опреме, заштитних средстава, 

врсте и количине препарата и других потребних средстава за спровођење мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације. 

Спровођење  дератизације и уништавање крпеља и комараца обухвата примену хемијских, 

механичких и биолошких средстава за сузбијање штетних врста глодара, крпеља и комараца. 

Предлог о врсти, типу и количини средстава која ће се употребити, даје Вршилац делатности 

у складу са важећим законским прописима. 

 

Члан 14. 

У случају поремећаја или прекида у обављању делатности зоохигијене, услед више силе или 

других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Вршилац делатности је 

обавезн да одмах, обавести Општинску управу - Одељење за општу управу, заједничке и 

инспекцијске послове  и без одлагања, предузме мере на отклањању узрока поремећаја, 

односно прекида и то: 

1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је 

дошло до прекида у обављању делатности зоохигијене и 

2. предузме и друге мере које утврде надлежни органи. 

 

Члан 15. 

У случајевима из члана 14. ове одлуке, Вршилац делатности је обавезан да истовремено са 

предузимањем мера, обавести Општинску управу- Одељење за општу управу, заједничке и 

инспекцијске послове, о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама. 
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Кад Општинска управа- Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове, 

прими обавештење из става 1. овог члана, дужна је да без одлагања о томе обавести 

Општинско веће и предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере 

неопходне за несметано обављање  ове комуналне делатности и то: 

1. oдрeди рeд првeнствa и нaчин обављања делатности зоохигијене,  

2. нaрeди мeрe зa зaштиту комуналних и других објеката, уређаја и имовине Вршиоца 

делатности која служи за обављање делатности зоохигијене, 

3. прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих пoслeдицa и другe пoтрeбнe мeрe, и 

4. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид у oбaвљaњу 

делатности  зоохигијене, кao и oдгoвoрнoст зa нaкнaду учињeнe штeтe. 

 

Члан 16. 

У случају прекида у обављању послова услед штрајка, Вршилац делатности је обавезан да 

обезбеди минимум процеса рада. 

 

      Члан 17. 

Власник односно држалац који изгуби пса или мачку дужан је да тај губитак без одлагања а 

најкасније у року од три дана од дана губитка животиње, пријави Вршиоцу делатности и  

ветеринарској служби. 

Ако власник, односно држалац пса или мачке не пријави губитак из става 1. овог члана, 

сматра се да је напустио животињу. 

Трошкове збрињавања напуштених паса и мачака сноси власник, односно држалац истих а 

ако је непознат, трошкове збрињавања сноси Вршилац делатности. 

 

Члан 18. 

Трошкове уклањања лешева животиња са површине јавне намене до објеката за сакупљање, 

прераду или уништавање отпада животињског порекла сноси власник, односно држалац 

животиња, а ако је непознат, ове трошкове сноси Вршилац делатности. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

Члан 19. 

Извори средстава за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из: 

- прихода буџета општине, 

- прихода од пружања комуналних услуга, 

- наменских средстава других нивоа власти и 

- других извора, у складу са законом. 

 

Члан 20. 

За обављање и развој делатности зоохигијене из члана 2. ове одлуке обезбеђују се средства у 

буџету општине. 

Висина средстава која се опредељује у буџету општине за обављање делатности зоохигијене 

одређује се на основу јединичне цене комуналних услуга и количине извршених комуналних 

услуга у претходном периоду. 

 

Члан 21. 

Комуналну услугу хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених паса и 

мачака у прихватилишта, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене 

животиње и спровођења мера из програма контроле и смањења популације напуштених паса 
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и мачака, плаћају власници или држаоци паса и мачака односно животиња, уколико се 

утврди њихов идентитет. 

Цене комуналних услуга из става 1. овог члана утврђују се ценовником Вршиоца делатности 

на основу елемената за одређивање цена комуналних услуга утврђених законом. 

На ценовник из става 2. овог члана, сагласност даје Општинско веће.  

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 22. 

Послове из члана 2.став 1.тачка 5. послове зоохигијенске службе из члана 3.  и послове из 

члана 4. ове одлуке, обављају јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други 

привредни субјект (у даљем тексту: Вршилац делатности), коме се у складу са законом, 

обављање појединих послова повери. 

Поверавање послова из члана 2. став 1. тачка 5. и члана 4.  ове одлуке, врши се у складу са 

чланом 9. став 7.Закона о комуналним делатностима. 

Поверавање појединих послова зоохигијенске службе чије финансирање се не врши из 

средстава  буџета општине, врши се на основу јавног позива. 

Одлуку о расписивању јавног позива доноси Председник општине, на предлог Општинске 

управе-Одељења за општу управу, заједничке и инспекцијске послове. 

Одлуку о поверавању послова зоохигијенске службе доноси Председник општине. 

На основу одлуке из става 4. овог члана са изабраним Вршиоцем делатности закључује се 

уговор. 

Члан 23. 

Хватање и збрињавање напуштених животиња свих врста (осим паса и мачака) у 

прихватилишта за животиње врши се по пријави или по основу сазнања. 

Вршилац делатности је дужан да ухваћену животињу смести у одговарајуће прихватилиште, 

и да је  на одговарајући начин збрине. 

Вршилац делатности је дужан да предузме мере за проналазак власника односно држаоца 

ухваћене животиње. 

Трошкове хватања и збрињавања напуштених животиња из става 1. овог члана сноси власник 

или држаоц животиња, a aкo је непознат, трошкове хватања и збрињавања сноси Вршилац 

делатности. 

Члан 24. 

Нешкодљиво уклањање лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру,излагање, 

одржавање такмичења или промета животиња, Вршилац делатности врши за све кориснике 

осим из објеката који су регистровани као фарме. 

Уклањање лешева из става 1. овог члана Вршилац делатности врши по пријави власника или 

држаоца животиња. 

Власник односно држалац животиња је дужан, да одмах а најкасније у року од 12 сати 

пријави Вршиоцу делатности да му је животиња угинула уз навођење адресе и власника 

објекта или домаћинства. 

Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, леш животиње 

може бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора. 

Трошкове уклањања лешева животиња из става 1. овог члана сноси власник или држаоц 

животиња. 

Члан 25. 

Транспорт или организовање транспорта лешева животиња свих врста од објеката за узгој, 

држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за 

сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, вршилац послова обавља 

на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину. 
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Трошкове транспорта лешева животиња из става 1. овог члана, сноси власник или држаоц 

животиња. 

         Члан 26. 

 Нешкодљиво уклањање животињских лешева врши се прерадом у кафилерији, закопавањем 

у јаме гробнице или  на сточном гробљу , на начин и по поступку утврђеном посебним 

прописима. 

     

Члан 27.   
 О коришћењу и одржавању објеката из члана 26.ове Одлуке, стара се Вршилац 

делатности. 

       

Члан 28. 

 Забрањено је: 

1.остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на површинама јавне намене; 

2. сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху. 

 

НАДЗОР 

 

Члан 29. 

Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа- Одељење за привреду, урбанизам 

и друштвене делатности. 

 Члан 30. 

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке у делу обављања делатности 

зоохигијене обавља Општинска управа- Одељење за општу управу, заједничке и 

инспекцијске послове. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

  

   Члан 31. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Вршилац делатности-правно 

лице ако: 

1.не поступа у складу са чланом 7. Ове одлуке; 

2.не врши смештај паса и мачака у прихватилиште у складу са чланом 8. Ове одлуке; 

3.не поступа у складу са чланом 11.став 2. Ове одлуке; 

4.не врши послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене у 

складу са чланом 12. Ове одлуке; 

5. не поступа у складу са чланом 13. Ове одлуке; 

6. не поступа у складу са чланом 15.став 1. Ове одлуке; 

7. не поступи у складу са чланом 23.став 2. и 3. Ове одлуке; 

8. не поступа у складу са чланом 24.став1. и 2. Ове одлуке; 

9. не поступа у складу са  члана 26. Ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 20.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 40.000,00 

динара. 

 

Члан 32. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко лице ако поступа 

супротно забранама из Ове одлуке. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Жабари". 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 020-5/2019-01                                                                                                      

Датум: 12.03.2019.године                                               

Ж а б а р и                                                                                               

                                                                                    Председник  

  Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

   Правни основ за доношење Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене 

садржан је  у члану 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07,83/14-

др.закон,101/16 и 47/18),  члану 2.став 3.тачка 14, члану 3.,члану 4. став 3., члану 5.,члану 6 и 

члану 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 

88/11,104/16 и 95/18), члана 3. и члана 19-22.Уредбе о начину и условима за отпочињање 

обављања комуналних делатности (''Сл.гласник РС'',бр.13/18 и 66/18),   члану 66. и члану 67. 

Закона о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр 41/09), члану 46. Закона о 

ветеринарству ("Службени гласник РС", бр 91/05, 30/10 и 93/12)  као и члану 2.став 3.тачка 

14. и члану 4.став 1..тачка 8. Одлуке о комуналном уређењу (''Службени гласник општине 

Жабари'',бр.7/14) и  члан 13.,члана 21. и члана 23. Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 7/2007, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017). 

 

* У члану 20. Закона о локалној самоуправи прописана је надлежност општине за регулисање 

послова зоохигијене; 

 

 * Чланом 2.став 3.тачка 14. и чланом 3.Закона о комуналним делатностима, дефинисан је 

појам комуналне делатности  зоохигијене и шта обухвата делатност зоохигијене ; 

 * Чланом 4. Закона о комуналним делатностима, регулисана је надлежност  да јединица 

локлане самоуправе уређује у складу са законом, услове обављања комуналне делатности, 

права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин 

вршења надзора над обављањем комуналних дедлатности, а  

* чланом 5.истог закона ко може да обавља комуналну делатност, а 

* чланом 6.овог закона прописан је начин поверавања обављања комуналне делатности од 

стране јединице локалне самоуправе , док је 

* чланом  13. став 1. уређено  да Скупштина јединица локалне самоуправе одлукама 

прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе 

вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и 

начин плаћања цене комуналне услуге као и начин вршења контроле; 
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*чланом 3. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 

прописана је обавеза вршиоца делатности да поднесе захтев за проверу испуњености услова 

за отпочињање обављања комуналне делатности надлежном министарству а чланом 19-22. 

Уредбе прописани су минимални услови које морају да испуне вршиоци ове комуналне 

делатности;  

 

* Чланом 66.и 67. Закона о добробити животиња, уређено је да орган јединице локалне 

самоуправе је дужан да обезбеди прихватилиште за напуштене и изгубљене животиње и 

њихово прикупљање превоз и збрињавање, као и смештај у прихватилиште у складу са 

законом и које се животиње смештају у прихватилиште ; 

 

* Чланом 46. Закона о ветеринарству, уређено је да је локална самоуправа дужна да на својој 

територији организује зоохигијенску службу , као и изграђен објекат за сакупљање лешева 

животиња; 

 

* Чланом 2.став 3.тачка 14. и чланом 4.став 1.тачка 8. Одлуке о комуналном уређењу 

општине Жабари прописано је да је делатност зоохигијене делатност од општег интереса и 

шта обухвата делатност зоохигијене (  обухвата хватање, збрињавање, ветеринарску негу и 

смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака), у прихватилишта за 

животиње, лишавање живота   неизлечиво болесне, повређене, напуштене и изгубљене 

животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво 

уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду 

или уништавање отпада животињског порекла, спровођењемера контроле и смањења 

популације штетних организама, глодара и инсеката, спровођењем мера дезинфекције, 

детзинсекције и дератизације на површинама јавне намене); 

  

* Чланом 13., чланом 21. и чланом 23. Статута општине Жабари прописане су надлежности 

Скупштине општине Жабари, Председника општине Жабари и општинског већа општине 

Жабари. 

 

       Овом одлуком уређени су услови и начин обављања комуналне делатности зоохигијене 

на територији општине Жабари, права и обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца ове 

комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем, а такође уређено је  и 

организовање обављања осталих послова зоохигијенске службе као и обављања систематске 

дератизације,  дезинсекцие и дезинфекције као опште превентивне мере за заштиту 

становништва од заразних болести. 

Одлуком је регулисано и обезбеђивање средстава за обављање и развој делатности 

зоохигијене и она се обезбеђују  из: 

- прихода буџета општине, 

- прихода од пружања комуналних услуга, 

- наменских средстава других нивоа власти и 

- других извора у складу са законом. 

 

С обзиром на изнето, Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, доставља се на 

даљу надлежност. 

 

 

       Начелник Општинске управе  

општине Жабари 

Небојша Миловановић, дипл.правник, с.р. 
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 На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 13. став 1. тачка 6. Статута 

општине Жабари  („Службени гласник Општине Жабари“, број бр.7/08, 3/13, 4/14, 7/14, 10/15 

и 6/17), на предлог Општинског већа општине Жабари,  Скупштина општине Жабари, на 

седници одржаној дана 12.03. 2019. године, донела је 

 

Одлуку  

о превозу наставног и ваннаставног особља и административних радника 

запослених у основним школама на територији општине Жабари 

 
 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређује се обезбеђивање средстава у буџету општине Жабари и остваривање 

права на бесплатан превоз наставног и ваннаставног особља и административних радника 

запослених у основним школама на територији општине Жабари. 

 

 Члан 2. 

Средства за превоз лица из члана 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџету Општине Жабари.  

 

Члан 3. 

Право на бесплатан превоз имају лица која чине наставно и ваннаставно особље као и 

административни радници запослени у основним школама на територији општине Жабари. 

Лица из става 1. овог члана право на превоз остварују од седишта централне школе до 

издвојеног одељења исте школе на територији општине Жабари уколико у току радног дана 

саобраћа аутобуска линија којом се превозе ђаци основних и средњих школа који имају 

пребивалиште на територији општине Жабари, а за који превоз је претходно спроведен 

поступак јавне набавке.  

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине  Жабари”. 

 

 

  Број: 020-6/2019-01                      

 Датум: 12.03.2019.год.  

 Жабари      
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                      Адамовић Дејан, с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Законом  о локалној самоуправи, чланом 32. тачка 6. („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

83/2014 и 101/2016-др. закон), прописано је да скупштина општине у складу са законом 

доноси прописе и друге опште акте. 

Одлуком се уређује обезбеђивање средстава у буџету општине Жабари и остваривање права 

на бесплатан превоз за лица која чине наставно и ваннаставно особље као и за 

административне раднике запослене у основним школама на територији општине Жабари, и 

то од седишта централне школе до издвојеног одељења исте школе на територији општине 

Жабари уколико у току радног дана саобраћа аутобуска линија којом се превозе ђаци 

основних и средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Жабари, а за 

који превоз је претходно спроведен поступак јавне набавке.  

 

 

 

                                                                                       Начелник Општинске управе 

                                                                                                општине Жабари 
                                                                                          

                                                                                        Небојша Миловановић, с.р. 
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 На основу члана32. став1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи(„Сл. гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014 - други закон и101/2016 - други закон и 47/2018),члан 26.  Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 

145/2014 и 83/2018) и члана 13. Статута општине Жабари („Сл. гласник општине 

Жабари“,бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014, 10/2015 и 6/2017), на предлог Општинског већа 

општине Жабари, Скупштина општине Жабари на седници одржаној 12.03. 2019. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА  

НА ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност за доградњу постојећег пословно-стамбеног објекта на граници 

парцеле к.п.бр. 8546/1 и 8546/2 К. О. АЛЕКСАНДРОВАЦ, чиме се гради нови простор ван 

постојећег габарита постојећег објекта у низу спратности Пр+1, који са њим чини 

грађевинску, функционалну и техничку целину, у грађевинском реону насеља 

Александровац, на кат. парцели бр. 8546/2 К. О. АЛЕКСАНДРОВАЦ, инвеститору СТЕВИЋ 

(МИЛАН) ЖИКА из ВЛАШКОГ ДОЛА. 

 

Члан 2. 

 Како је формирана постојећа грађевинска линија на бочним границама парцелe, то 

инвеститор планира да реконструише и догради степениште у наставку објекта у низу, у 

дворишту парцеле, чиме се задржава грађевинска линија на садашњим границама парцеле. 

 Општина Жабари даје сагласност из става 1. као носилац права на земљишту које је у 

јавној својини к.п.бр. 8546/1 К.О. АЛЕКСАНДРОВАЦ и пословног објекта, бруто површине 

у основи 339,00м
2
, приземне спратности на к.п.бр. 8546/1 К.О. АЛЕКСАНДРОВАЦ, који је 

оштећен и урушен. 

 

Члан 3. 

 План генералне регулације за насеље Александровац („Сл. гласник општине Жабари“, 

бр. 5/2007)прописује:Двојни објекти (у прекинутом низу) могу се градити на грађевинским 

парцелама чији су власници - корисници сагласни са наведеном изградњом и уз писмену 

сагласност суседа да се објекат може поставити на границу парцеле.  

 Катастарска парцела се налази у ЗОНА 1 -СТАНОВАЊА СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ 

ИЗГРАЂЕНОСТИ, 20 становника/хектару, у оквиру које се могу градити породични 

стамбени објекти, породични објекти мешовитих функција и пословни објекти компатибилне 

намене, максималне спратностидо Пр+2+Пк. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Жабари. 

 

Број: 020-7/2019-01 

у Жабарима, дана  12.03. 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

 

ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                   Дејан Адамовић, с.р. 
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Образложење 

  

 Жика Стевић поднео је дана 08.11.2018.године захтев за давање сагласности за 

доградњу објекта на граници парцеле к.п.бр. 8546/1 и 8546/2 К.О. Александровац, чиме се 

изводе радови нареконструкцији и грађење постојећег пословно-стамбеног објекта у низу 

спратности Пр+1, доградњу новог простора ван постојећег габарита, као и надзиђивање 

објекта градњом новог крова, који са њим чини грађевинску, функционалну и техничку 

целину, у грађеинском реону насеља Александровац, на кат. парцели бр. 8546/2 К. О. 

АЛЕКСАНДРОВАЦ. 

 Како наведени радови испуњавају услове у складу са пласким докуметом, то је орган 

поступајући у предмету проследио захтев власника парцеле на одлучивање за давање 

сагласности.  

 

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности 

Општинске управеопштине Жабари 

 

        КООРДИНАТОР ГРУПЕ  

 

          Славиша Здравковић,  дипл.грађ.инж., с.р. 
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На основу члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („ Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 7/14,  10/15 и 6/17), на предлог Општинског већа 

општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. године донела је 

следећи 

 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад 

 општине Жабари за 2018. годину 

 

 

      I 

 

        

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду Центра за социјални рад општине 

Жабари за 2018. годину,  који је усвојен на седници Управног одбора Центра за социјални 

рад општине Жабари  која је одржана дана 28.01.2019. године. 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број:020-8/2019-01                      

Датум:12.03.2019.год.  

Жабари      
 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                        Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („ Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 7/14,  10/15 и 6/17), на предлог Општинског већа 

општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. године донела је 

следећи 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад 

 општине Жабари за 2019. годину 

 

 

      I 

 

        

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада Центра за социјални рад општине 

Жабари за 2019. годину,  који је усвојен на седници Управног одбора Центра за социјални 

рад општине Жабари која је  одржана  дана 12.12. 2018. године. 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број:020-9/2019-01                      

Датум: 12.03.2019.год.  

Жабари      
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                       Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члaна 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/08,  3/13, 4/14,  7/14, 10/15  и 6/17), и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. године донела је 

следећи 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на 

Извештај о раду Комисије за враћање земљишта за 2018. годину 

 

 

 

 

      I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Комисије за враћање земљишта за 

2018. годину, број: 460-1/2019 од 04.02.2019. године. 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном  гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

      Број:020-10/2019-01                                           

      Датум: 12.03.2019.год. 

      Жабари                                                                                       

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                            Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама ( „Сл. гласник РС '', бр.87/18),    члана  14. Уредбе о 

саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“,  бр. 98/10), и члана 

13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 

7/14, 10/15 и 6/17),  Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. 

године, усвојила је 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  

О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2018. ГОД. 

 

 

 1     ШТАБОВИ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

  

 Штаб за ванредне ситуације општине Жабари броји укупно 15. чланова, (Умањен за 

представника Општинске дирекције за изградњу, пошто је иста угашена). У извештајној 

години није било кадровских промена по питању састава штаба. У извештајној години 

одржано је укупно 4. (четири) седнице штаба, и то 2.  редовних и 2. ванредних.  На истима је 

донето: 6. Закључкља и 2. Препоруке  Поред редовних седница Штаба, одржано је укупно 2. 

(два) састанка (консултација) чланова ужег руководства Штаба, по указаној потреби, ради 

хитног решавања питања заштите и спасавања и достављање извештаја надлежним 

службама.  

- Усвојен је годишњи План рада штаба за ванредне ситуације за 2018. годину,  на сеници 

13.2.2018 године. 

- Усвојен је извештај о раду Штаба за 2017. годину, на седници 13.2.2018. године. 

 

 

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАН ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА 
 

У складу са Планом контроле за 2018. годину, дана 11.4.2018. године извршена је 

инспекцијски надзор локалне самуоуправе Жабари од стране Одељења за ванредне ситуације 

у Пожаревцу. Предмет надзора је био: Опремљеност по врсти и минимуму средстава и 

опреме за спровођење личне и узајамне и колективне заштите од елементарних непогода и 

других несрећа, као и израђеност докумената по важећем Закону о ванредним ситуацијама. 

Код надзираног субјекта је у току инспекцијског надзора утврђен високи ризик. Након 

инспекцијског прегледа урађено је 3. (три) контролна прегледа, и донето 2. (два) решење од 

стране надлежног органа за отклањање  укупно 5. (пет) мера. Након отклањања једног 

недостатка , неопходно предузимање  одговарајућих мере и приступити отклањању  4. 

(четири) недостатака, изради Процене ризика од катастрофа, и Плана заштите и спасавања, 

као и попуни и опремању јединице цивилне заштите.  у складу са новим Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС '' бр.87/2018). 

 

-2- 

 

3.    ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ ОПАСНОСТИ   

 

            3.1.   СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ 

 

         Штаб за ванредне ситуације је одржао седницу 29.11.2018. године, на којој је 

разматрало о  спремности субјеката  за зимски период. На седници се  разматрала  
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организација и спремност обезбеђеност механизацијом, средствима и опремом за чишћење 

снега са путних праваца по приоритетима, као и обавезе других служби. 

У том смислу усвојен је Акциони план за деловање органа, служби и дргих 

правних лица у условима већих зимских непогода на територији општине Жабари. 

Чишћење путева спроводиће се у три фазе и то: Прва фаза је чишћење државних путева 

другог реда , (Државни пут  ΙΙ А реда бр. 160., Пожаревац-Свилајнац; Државни пут ΙΙ Б реда, 

бр.379, Александровац-Орљево; Државни пут ΙΙ А реда бр. 147 С. Паланка-В. Плана-

Петровац), иста би се изводило од стране ПЗП Пожаревац (В. Плана) по њиховим плановима 

и приоритету (План рада зимске службе).  Извршен је контакт са ПЗП Пожаревац у смислу 

обезбеђености људства, механизације и средстава. Координацију спроведених задатака врши  

руководство Штаба. Друга фаза је чишћење локалних путева на територији општине 

Жабари, за наведену активност није расписан тендер  , у случају потребе, став је да се тада 

ангажују најповољнији извођачи и то на критичним правцима. Контролу (приоритет) 

извођења радова вршиће чланови Штаба по распореду. Трећа фаза је чишћење сеоских 

путева ангажовањем сеоске механизације у организацији Савета МЗ. На састанку 

председника МЗ-повереника,  подељена су задужења у смислу активности у зимском 

периоду и чишћење сеоских путева (израда даске за чишћење, требовање соли и ризле, 

рационална потрошња горива и др.). За ову активност издвојена су финансијска средства која 

ће се пренети МЗ у случају потребе. Контролу и извештавање спроведеног врше  Повереници 

ЦЗ (председници Савета МЗ), уз непрекидно извештавање Штаба за ванредне ситуације. 

Уједно је донет Закључак о активирању и инспекцијске службе у смислу контроле 

поштовања Општинске одлуке о чишћењу снега са тротоара испред локала и продавница.као 

и максимално ангажовање свих слућжби  на заједничком задатку,  правовремено 

рашчишћавање снега и пружање помоћи угроженом становништву, као и снабдевање 

енергентима, електричном енергијом и потребним намирницама  као  и неопходном 

здравственом и социјалном заштититом. Ове службе   су у приправности да се у појединим 

ектремним случајевима  заједно са ватрогасно-спасилачком јединицом ангажују на 

збрињавању угроженог становништва.  

Центар за социјални рад је, формирао две екипе за обилазак социјално угрожених уз 

пружање адекватне помоћи.  

Сачињени су спискови социјално угрожених на територији и план помоћи за случај 

потребе), Сачињени су спискови здравствено угрожених, дијализаната (10), и преглед 

евентуалне угрожености сточног фонда (oко 1.1398 грло крупне стоке). 

 Свакако је значајно искуство из претходног периода у смислу организованости и 

припремљености свих служби и органа. 

Штаб је редовно доставио  извештаје Окружном штабу о стању и активностима на 

територији општине Жабари. 
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  Анализом рада Штаба за ванредне ситуације закључено је да су све службе које би се 

ангажовале у случају потребе у потпуности спремне за зимску сезону (2018/2019). У 

извештајној години није било већих снежних падавина, па самим тим ни потребе око 

ангажовања Штаба и субјеката за заштиту и спасавање, активност се сводила на редовни 

режим рада.   

 

 3.2.    ПОЖАРИ 

 

3.2.1. ПРЕВЕНТИВНЕ  МЕРЕ  

 

    На основу анализе интервенција Ватрогасно спасилачке јединице и извештаја са терена, 

Закључак Штаба је да се највећи број пожара на отвореном простору дешава у периоду март-
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април као и јул-октобар месец ( 80% од укупног броја пожара) , подједнако распоређених у 

равничарском (стрништа) и планинском (трава и ниско растиње) делу општине. 

 У 2018. години било је укупно 60. пожара (интервенција).  

             Извршено је укупно 24. (двадесеттри) селективних обиласка терена, контроле 

спаљивања на отвореном простору и поднето 8. прекршајних пријава 

Узрок ових пожара је углавном људски фактор из тог разлога је наложено да се појача 

активност у критичним периодима. У организацији ватрогасно-спасилачке јединице Жабари, 

изведене су 3. вежби јавног карактера, гашење пожара у различитим ситуацијама, такође је 

спроведено 8. едукација деце из области заштите од пожара. 

 

 

3.2.2.   ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКА  ЈЕДИНИЦА   
ВСЈ у Жабарима попуњена је са 8+ 1  ватрогасаца  ( по формацији је предвиђено 12+1 

извршилаца), са одређеном опремом: PP апарати, (разни – 5), екстрата за добијање пене – 

50.лит.Напртњаче за гашење шумских пожара: 1. ком. ПП возило ФАП-13/14, (7.000 литара 

воде),  ПП возило ТАМ 170-Т (4.000 литара воде) –НЕИСПРАВНО и џип УАЗ (теренско 

возило). 

                                 
       3. 3.   СУШЕ   

 

У вези ове елементарне непогоде такође су предузимане извесне  мере преко 

надлежних служби, у смислу рационалног утрошка воде. Снабдевање грађана водом се 

одвијало без икаквих сметњи у свим насељеним местима  са сеоских водоводних  мрежа. 

Сушни период није добио карактер елементарне непогоде, па самим тим није било 

посебних активности у смислу ангажовања Штаба, као и Комисије за утврђивање штете од 

последица суше.  
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3.4.  ПОПЛАВЕ, ОДРОНИ И КЛИЗИШТА  

  

 Разматран је и усвојен Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на 

територији општине Жабари за 2018. годину, као и  ситуација на територији општине 

Жабари у смислу појаве и опасности од поплава и клизишта. Локална самоуправа је након 

усвајања Републичког оперативног плана за одбрану од поплава, у обавези да уради и усвоји 

свој План за воде другог реда. У том смислу је надлежна служба Општинске управе  у 

сарадњи са Инспектором ЦЗ урадила поменути План и исти послат надлежној служби  на 

давање сагласности, након чега је исти усвојио надлежни орган на својој седници 8.6.2018. 

године.      

На територији територији општине Жабари постоје 20. ерозивних подручја 

различитог интензитета. Стручно-оперативни тим је утврдио број клизишта са бројем 

угрожених домаћинстава  и објеката. Укупно има 8. активнох клизишта (у 5. МЗ), 19. 

угрожених домаћинстава са 42. угрожених објеката. У извештајној години смо имали 31.  

пријаву грађана по рзличитим видовима угоржавања (30. Поплаве и 1. Пожар).  По истим је 

стручно-оперативни тим за клизишта и поплаве извршио обилазак и сачинио записник. Исто 

је разматрано на седници Штаба за ВС дана 29.11.2018. године, и донет Закључак о 

реализација истих по приоритету. Извршено је ангажовање комуналног инспектора у смислу 

обавештења, и контроле грађана у ради благовременог прокопавање канала поред својих 

домаћинстава (парцела). 
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3. 5.   ГРАД 

 

На територији Општине Жабари постоје 9 противградних станица и то у следећим 

насељима: Влашки До, Тићевац, Александровац, Симићево, Сибница, Брзоходе, Четереже, 

Породин и Витежево. Од тог броја у 2018 године у функцији су биле свих 9. противградних 

станица.  

У извештајној години није било озбиљније штете од града, ни пријаве грађана.   

Сарадња РЦ-а и Општине је коректна.  

 

3.6. ЕПИДЕМИЈЕ 

 

На основу препоруке Окружног штаба за ванредне ситуације и Министарства 

здравља, и здравствене установе у Жабарима,  предузимају су све превентивне мере у 

случају појаве заразног обољења на територији наше општине. 

Није било појаве заразних а нашој територији. 

 

 

4.  ПРЕДУЗЕТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНЕ                                                                                  

     САМОУПРАВЕ 

 

По питању поплава, вода другог реда, у извештајној је години, извршено је 

одмуљавање Турског и  Јанковог  потока у Жабарима.  

У организацији ЈП СРБИЈАВОДЕ, по питању вода првог реда, извршено је санирање 

обале у рејону објекта бр. 1. У Александровцу. 
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 Других пројеката у превентивном смислу није било. За извештајну годину планирана  

су финансијска средства у буџету у висини од 520.000,00 динара. Средства су позиционирана 

на Цивилну заштиту. 

 

5. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕКРШАЈНЕ ПРИЈАВЕ. 

 

У току извештајне године извршени су инспекцијски надзори и то у области: 

Контроле спаљивања биљних остатака на отвореном простору; Контрола непрописног 

точења ТНГ,  контрола недозвољеног промета пиротехнике као и   опремљеност по врсти и 

минимуму средстава и опреме за спровођење личне и узајамне и колективне заштите од 

елементарних непогода и других несрећа. 

Из области контроле спаљивања биљних остатака на отвореном простору, извршено 

је 24. обиласка терена и поднето 8. прекршајних пријава.  

Из области контроле непрописног точења ТНГ извршено је 3.обиласка терена и није 

поднета ниједна прекршајна пријава. 

По питању контроле пиротехнике извршено је 5 обиласка терена и није поднета ни 

једна прекршајна пријава. 

По питању опремљеност по врсти и минимуму средстава и опреме за спровођење 

личне и узајамне и колективне заштите од елементарних непогода и других несрећа 

извршено је укупно 10. Инспекцијска надзора код правних субјеката и код свих 

константовано законско пословање. 
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6. ДОНЕТА ДОКУМЕНТА  

У смислу активности Штаба за ванредне ситуације и надлежних органа у претходним и 

извештајној години, усвојена  су следећа документа: 

- Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације за  територију општине Жабари, 

бр. 020-30/13-01, од 10.4.2013. године;  Именовање и преименовање бр. 325-5/14-01, од 

7.11.2014. године.  - Одлука о формирању јединица ЦЗ опште намене (јачине једног вода 

са 30. припадника), број, 020-31/13-01, од 10.4.2013. године; 

- Закључак о опостављењу  Повереника и заменика повереника у насељеним местима, 

бр. 06-15/2011-01, од 1.4.2013. године; и и број 217-3/2018-03, од 9.7.2018. године. 

- Закључак о формирању стручно-оперативног тима (клизишта и поплаве) број, 325-

5/14-01, од 18.3.2015. године; 

- Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за 2017.годину, бр. 06-2/2018-01/1, од 

13.2.2018.године 

- Годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Жабари за 2018.годину, 

бр. 06-2/2018-01/2, од 13.2.2018.године 

- Донета је Одлука о функционисању цивилне заштите на територији општине Жабари 

бр. 020-40/11-01, од 28.11.2011. године 

- Донето је Решење о одређивању правних и оспособљених лица за заштиту и спасавање 

за  територију општине Жабари, бр. 06-5/12-01, од 19.4.2012. године 
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-Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине 

Жабари за 2018. годину. Бр. 020-30/2018 од 8.6.2018.године  

 - Акциони план за деловање органа, служби и дргих правних лица у условима већих 

зимских непогода на територији општине Жабари., бр 06-42/2018 од 29.11.2018. године. 

 

7. СЕМИНАРИ, ОБУКЕ И ИНСТРУКТАЖЕ 

 

 У току извештајне године није било  семинара, обука и инструктажа није било. 

Планиране су обуке и инструктаи у наредној години, првенствено за Поверенике (заменике) 

цивилне заштите МЗ, 

 

8. СИСТЕМ ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ 

 

На територији општине Жабари се налазе 2 (две) електричне сирене, и то у Жабарима 

(зграда општине) и Александровцу (тераса месне заједнице). 

Неопходно је сирену у Жабарима подићи на већу висину (изнад крова), док сирену у 

Александровцу треба поставити на постоље и  подићи на одговарајућу висину. Тиме би се 

знатно повећала чујност поменутих сирена, па самим тим и систем за јавно узбуњивање био 

у функцији грађана општине Жабари. Такође је потребно урадити студију чујности. 

Записником о контролном прегледу је утврђена неправилност по питаљу средстава за 

узбуњивање, Решењем надлежне инспекције је наложено отклањане недостатка што је и 

учињено у законском року. 

 

9. ПРОСТОРИЈЕ-МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР 

 

Канцеларијски (једна канцеларија) и магацински простор (једна просторија) се налазе 

у згради локалне самоуправе и у добром су стању. Канцеларија се редовно одржава, као и 

магацински простор. Сарадња са локалном самоуправом у том смислу је коректна.  
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Локална самоуправа је својевремено дала на коришћење компјутер одговарајуће 

конфигурације. Помоћ је и у канцеларијском материјалу по потреби као и услуге 

фотокопирања. 

 

 

-7- 

 

10.   ЗАКЉУЧАК 

 

          Планиране активности које су веома сложене, одговорне и свеобухватне за прошлу 

годину су углавном реализоване. Није формирана јединица цивилне заштите опште намене 

зато што није дефинисан начин попуне исте. Није реализована активност око израде  

Процене ризика  и Плана заштите и спасавања  са  новом прописима.  

Због заступљених структура,  самог броја  и стручности чланова Штаба, оперативност 

истог је на завидном нивоу. На исто указује дугогодишње искуство, брзо организовање  и 

благовремено превазилажење кризних ситуација у датом тренутку. 

 

 

Број: 020-11/2019-01  

 У Жабарима, 12.03.2019.год. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                               П р е д с е д н и к 

                                                                               Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 43.став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама ( „Сл. гласник РС '', бр.87/18) и члана  14. Уредбе о 

саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10.), и члана 

13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“ број 7/08, 3/13, 4/14, 

7/14, 10/15 и 6/17),  Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. 

године, усвојила је 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

ПРВИ КВАРТАЛ 

 

1. Разматрање и усвајање годишњег Плана рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације Општине Жабари за 2019. годину 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Организациона јединица надлежне службе, надлежни органи   

      општине, чланови ОШ за ВС  

Време извршења: I квартал 2019. год. 

 

2. Разматрање информација о постојећем стању и о извршеним превентивним и 

оперативним мерама заштите од поплава за 2019. годину на водама другог реда и 

о израђености оперативних планова  за заштиту од поплава на водама другог 

реда 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежне службе за заштиту и спасавање од поплава 

Време извршења: I квартал 2019. год. 

 

3. Анализа достигнутог нивоа организованости, оспособљености и опремљености 

структура заштите и спасавања на територији Општине Жабари и достигнут 

ниво сарадње са надлежним институцијама и организационим јединицама у 

спровођењу превентивних и оперативних мера и активности за извршавање 

задатка заштите и спасавања људи и материјалних добара у ванредним 

ситуацијама 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује:Надлежне службе за заштиту и спасавање 

Време извршења: I квартал 2019. год. 

 

4. Разматрање и усвајање Анализе стања организације и спровођења превентивних 

и оперативних мера заштите од пожара на територији општине Жабари у 2019. 

год. са посебним освртом на стање заштите од пожара на отвореном простору 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Одељење за ванредне ситуације, ватрогасно-спасилачка јединица 

Време извршења: I квартал 2019. год. 
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-2- 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

 

5. Формирање и опремање јединица цивилне заштите опште намене за   

    територију општине Жабари  

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Одељење за ванредне ситуације,  Надлежна организациона јединица    

      Општинске управе и ЦМО за локалну самоуправу.  

Време извршења: II квартал 2019. год. 

 

6.   Израда и усклађивање са важећим прописима Процене и  Плана заштите и   

спасавања у ванредним ситуацијама  на територији општине Жабари 

      Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Надлежна организациона јединица Сектора за ВС - Одељења за     

       ванредне ситуације у Пожаревцу , чланови ОШ за ВС, орган општинске   

       управе, руководиоци државних органа, предузећа и других субјеката у    

       општини 

Време извршења: II квартал 2019. год.  

 

7. Разматрање постојећих и потенцијалних клизишта и   

    њиховутицајнаугроженост људи, животиња и материјалних добара   

   (земљишта, инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других  

   објеката 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује:, Надлежне службе за заштиту и спасавање  

Време извршења: II квартал 2019. год. 

 

8. Разматрање и анализа стања и опремљености противградне одбране на 

територији општине Жабари 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Противградна служба у Петровцу, oрган општинске управе 

Време извршења: II квартал 2019. год. 

 

9. Формирање и опремање јединица цивилне заштите опште намене за територију 

општине Жабари  

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Одељење за ванредне ситуације,  Надлежна организациона јединица    

      Општинске управе и ЦМО за локалну самоуправу.   

Време извршења: II квартал 2019. год. 

 

-3- 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

 

 

10 . Разматрање информације о стању система за јавно узбуњивање на територији 

општине Жабари 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Одељење за ванредне ситуације,  Надлежна организациона јединица    

      Општинске управе. 

Време извршења: III квартал 2019. год. 
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11. Разматрање опремљености и обучености овлашћених и оспособљених правних 

лица од значаја за заштиту и спасавање за ниво општине 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

      Сарађује: Оспособљена правна  лица од значаја за заштиту и спасавање,   

       надлежна организациона јединица Општинске управе  

Време извршења: III квартал 2019. год. 

 

12. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог нивоа организованости и 

оспособљености субјеката и снага заштите и спасавања из надлежности јединица 

локалне самоуправе 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

     Сарађује: Надлежна организациона јединица Општинске управе, представник     

      МЗ, привредна друштва и друга правна лица 

Време извршења: III квартал 2019. год. 

 

13. Разматрање Извештаја о спроведеним превентивним и оперативним мерама 

заштите стрних усева од пожара и спаљивање биљних остатака и смећа на 

отвореном простору као и стање заштите од шумских пожара 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Одељње за ванредне ситуације, ватрогасно- спасилачка јединица, надлежни 

орган општинске управе. 

Време извршења: III квартал 2019. год. 

 

 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 

 

 

14. Разматрање достигнутог нивоа ажурираности планова  елементарних непогода и 

других несрећа на територији општине Жабари 

   Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

         Сарађује: Надлежна организациона јединица Сектора за ВС - Одељења за     

         ванредне ситуације у Пожаревцу , чланови ОШ за ВС, орган општинске   

         управе, руководиоци државних органа, предузећа и других субјеката.  

  Време извршења: IV квартал 2019. год. 

 

-4- 

 

15. Разматрање и усвајање Извештаја о спремности зимске службе за зимску сезону 

2019/2020 године 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Орган општинске управе, ПЗП Пожаревац, службе за заштиту и спасавање  

Време извршења: IV квартал 2019. год. 

 

16. Разматрање степена остварене сарадње са штабовима за ванредне ситуације 

суседних општина 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Штабови за ВС, органи и службе суседних општина 

Време извршења: IV квартал 2019. год. 
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17. Разматрање Извештаја о планирању, прикупљању и расподели средстава из 

буџета локалне самоуправе планираних за спровођење мера и активности (задатака) 

у ванредним ситуацијама 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежни орган општинске управе (буџетско одељење) 

Време извршења: IV квартал 2019. год. 

 

18. Разматрање Извештаја о раду за 2019. годину Општинског штаба за ванредне 

ситуације и достављање Извештаја скупштини општине на усвајање 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежни органи и службе 

Време извршења: IV квартал 2019. год. 

 

      19. Израда предлога годишњег Плана рада за 2020. годину, разматрање и        

      достављање скупштини општине   на усвајање 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

     Сарађује: Организациона јединица надлежне службе, надлежни орган општине,    

     чланови ОШ за  ВС 

Време извршења: IV квартал 2019. год. 

 

 

 

   Број: 020-12/2019-01  

    У Жабарима,  12.03.2019.год. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                                                                               П р е д с е д н и к 

                                                                               Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („ Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 7/14,  10/15 и 6/17), на предлог Општинског већа 

општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. године донела је 

следећи 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  План и програм рада Дома здравља 

 Жабари за 2019. годину 

 

 

      I 

 

        

 Даје  се сагласност на План и програм рада Дома здравља Жабари за 2019. годину,  

који је усвојен на седници Управног одбора Дома здравља Жабари која је  одржана  дана 

01.03. 2019. године, под  бројем 83. 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број:020-13/2019-01                      

 Датум: 12.03.2019.год.  

 Жабари      
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                      Адамовић Дејан, с.р. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

   

На основу члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („ Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 7/14,  10/15 и 6/17), и члана 78. став 2. Закона о 

култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) на предлог Општинског 

већа општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. године донела је 

следећи 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Извештај о раду Центра за културу 

 „Војислав Илић-Млађи“  Жабари за 2018. годину 

 

 

I 

 

 

 Даје  се сагласност на Извештај о  раду Центра за културу „Војислав Илић-Млађи“ 

Жабари за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за културу „Војислав Илић-

Млађи“ Жабари на седници одржаној дана 01.03.2019.године. 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном  гласнику општине Жабари“. 

 

        

  Број: 020-14/2019-01                      

 Датум: 12.03.2019.год.  

 Жабари      
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                      Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („ Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 7/14,  10/15 и 6/17), на предлог Општинског већа 

општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. године донела је 

следећи 

 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке 

„Проф. др Александар Ивић“ Жабари за 2018. годину 

 

 

      I 

 

        

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о раду  Народне библиотеке „Проф. др 

Александар Ивић“ Жабари за 2018. годину,  који је усвојен на седници Управног одбора 

Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ Жабари која је одржана дана 01.03.2019. 

године. 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број:020-15/2019-01                      

Датум: 12.03.2019.год.  

Жабари      

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                     Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („ Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 7/14,  10/15 и 6/17), на предлог Општинског већа 

општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. године донела је 

следећи 

 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке 

„Проф. др Александар Ивић“ Жабари за 2019. годину 

 

 

      I 

 

        

 ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада   Народне библиотеке „Проф. др 

Александар Ивић“ Жабари за 2019. годину,  који је усвојен на седници Управног одбора 

Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ Жабари која је одржана дана 01.03.2019. 

године. 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-16/2019-01                      

 Датум: 12.03.2019.год.  

 Жабари      
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                       Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 24. став 3. и 

члана 30. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 13. став 1. 

тачка 9.  Статута општине Жабари („Службени  гласник општине Жабари“, бр.7/08, 3/13, 

4/14, 7/14, 10/15 и 6/17), на предлог Општинског већа општине Жабари,  Скупштина општине 

Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019.  године, донела је  

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  директора 

Јавног комуналног предузећа Комуналац  Жабари      

                                             

1. Именује  се Живорад Настић, дипломирани економиста из Александровца,  на  функцију  

директора Јавног  комуналног предузећа  Комуналац  Жабари, на период од четири 

године. 

2. Именовани из става 1. диспозитива овог решења заснива радни однос на одређено време 

и исти је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

3. Именованом престаје функција в.д. директора Јавног комуналног предузећа Комуналац 

Жабари закључно са 11.03.2019. године. 

4. Ово решење је коначно. 

5. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

„Службеном  гласнику општине Жабари“ и на званичној интернет страници општине 

Жабари www.zabari.org.rs. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима, директора јавног предузећа 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице 

локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

            На основу члана 30. истог закона, директор јавног предузећа именује се након 

спроведеног јавног конкурса. 

           Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине, у складу са Законом именује и разрешава директоре јавних предузећа, док је   

чланом 13. став 1. тачка 9.  Статута општине Жабари прописано да Скупштина општине 

Жабари, између осталог, именује и разрешава директоре јавних предузећа. 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа 

Комуналац  Жабари објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 103/18 од 

26.12.2018. године, у дневном листу „Данас“, број 7760 од 28.12.2018. године као и на сајту 

општине Жабари дана 27.12.2018. године, а на основу Одлуке Скупштине општине Жабари о 

спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног  комуналног предузећа  

Комуналац  Жабари, чији је оснивач општина Жабари, број 020-103/2018-01 од 18.12.2018. 

године („Службени  гласник општине Жабари“, бр.13/18). 

 Рок за подношење пријава на оглас о јавном конкурсу трајао је 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Јавним конкурсом у складу са чланом 25. став 1. Закона о јавним предузећима,  

предвиђено је да за директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава 

следеће услове:  

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 
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3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

  Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа, образована 

решењем Скупштине општине Жабари, број 020-102/2018-01 од 18.12.2018. године 

(„Службени  гласник општине Жабари“, бр. 13/18) по истеку рока за подношење пријава на 

конкурс који је истекао 25.01.2019. године, приступила је отварању пристиглих пријава и 

констатовала је да је пристигла једна пријава од кандидата Настић Живорада из 

Александровца и то примљена дана 25.01.2019. године у 10,00 часова – у законском року, те 

да су уз исту приложени сви потребни докази. 

По извршеном прегледу приложене докуменатације, Комисија је констатовала да кандидат 

Живорад Настић испуњава услове за именовање директора ЈКП Комуналац Жабари па је у 

складу са чланом 10. став 3. Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари истом кандидату заказала усмени разговор 

за 07.02.2019. године, о чему је кандидат обавештен. 

По обављеном разговору ради оцењивања стручне оспособљености кандидата, којом 

приликом је кандидат Живорад Настић образложио и свој предлог програма развоја и 

повећања добити ЈКП Комуналац Жабари за период 2019-2023. годину, Комисија је 

Општинској управи општине Жабари доставила ранг листу кандидата који су испунили 

мерила прописана за именовање директора ЈКП Комуналац Жабари и то: 

1. Живорад (Крста) Настић, дипломирани економиста из Александровца. 

На основу достављене ранг листе кандидата и записника о изборном поступку за избор 

кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа Комуналац  

Жабари, Општинска управа општине Жабари је припремила предлог акта о именовању првог 

кандидата са ранг листе и упутила га Општинском већу општине Жабари које је усвојило 

предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари и 

предложило да Скупштина општине Жабари донесе Решење о именовању директора Јавног 

комуналног предузећа Комуналац Жабари. 

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари је коначно.  

 Против овог решења може се тужбом покренути управни спор пред надлежним 

управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења. 

Број: 020-17/2019-01                                                                                                    

Датум: 12.03.2019. године 

Жабари                                                                               

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                          

                                                                                                               Председник СО Жабари 

   Дејан Адамовић,  с.р. 
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         На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-др. закон), члана 13. Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 7/14,  10/15 и 6/17), на 

предлог Општинског већа општине Жабари,  

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о оснивању Савета за запошљавање општине Жабари 

 

I 

 Оснива  се Савет за запошљавање општине Жабари у саставу: 

 

1. Несторовић Слађана, одборник Скупштине општине Жабари, председник савета, 

2. Миловановић Небојша, начелник Општинске управе, члан савета, 

3. Стевановић Ана, руководилац Одељења,  члан савета, 

4. представник Националне службе за запошљавање-Филијала Пожаревац, члан савета, 

5. Стојадиновић Јелена, виши стручни сарадник, члан савета, 

6. Настић  Живорад, одборник Скупштине Општине Жабари, члан савета, 

7. Марковић Небојша испред Синдиката, члан савета.  

 

У раду савета могу учествовати и удружења која се баве заштитом интереса одређених 

категорија незапослених ( инвалида, омладине, жена и сл.) без права гласа. 

 

II 

 Саветом за запошљавање руководи председник савета. 

 

III 

 Савет за запошљавање има задатак да даје мишљења и препоруке Председнику општине у 

вези са: 

- Акционим планом запошљавања на територији општине Жабари, 

- Усвајањем Акционог плана запошљавања на територији општине Жабари, 

- Доношењем и усвајањем Програма запошљавања приправника на територији општине 

Жабари, и Програма запошљавања особа са инвалидитетом на територији општине 

Жабари, 

- Организовањем Јавних радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу јавних 

радова, 

- Додатним образовањем и обуком незапослених и другим питањима од интереса за 

запошљавање. 

IV 

 Стручне и административно техничке послове за потребе Савета за запошљавање општине 

Жабари, обављаће Општинска управа општине Жабари.  

 

V 

Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење број: 020-229/16-03 од  29.11.2016. 

године ( „Службени  гласник општине Жабари“, бр. 15/16). 

.  

VI 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

     Број: 020-18/2019-01                      

     Датум: 12.03.2019. год.  

     Жабари                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                        Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу  члана  116. став 5.  и члана 117.  став 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Службени  гласник РС“,  број 88/17, 27/18- др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-

др. закон и 47/18), члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари (,,Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 7/14, 10/15 и 6/17), на предлог овлашћеног 

предлагача  број: 39 од 21.01.2019. године  и предлога Општинског већа општине Жабари, 

        Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019.године, донела је         

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  једног чланова Школског одбора Основне школе 

 ,,Херој Роса Трифуновић“  Алексанровац, испред запослених 

 

 

 

                                                                           I 

       Ђурић Ерол, наставник ликовне културе из Пожаревца,  разрешава се са  дужности члана  

у Школском одбору Основне школе ,,Херој Роса Трифуновић“ Александровац,  испред 

запослених, на лични захтев. 

                                                                            II 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

 

Број: 020-19/2019-01 

Датум: 12.03.2019.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                                                               Председник СО Жабари 

                                                                                                     Адамовић Дејан, с.р. 
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       На основу  члана  116. став 5.  и члана 117.  став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања (,,Службени  гласник РС“,  број 88/17, 27/18- др. закон), члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари 

(,,Службени гласник општине Жабари“, број 7/08, 3/13, 4/14, 7/14, 10/15 и 6/17), на предлог 

овлашћеног предлагача  број: 38/1 од 21.01.2019. године  и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

        Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019.године, донела је         

 

         

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању једног  члана  Школског одбора Основне школе 

 ,,Херој Роса Трифуновић“ Алексанровац,  испред запослених 

 

 

 

                                                                           I 

         Недељковић Виолета,  професор разредне наставе из Пожаревца,  именују  се  на 

дужност члана Школског одбора Основне школе ,,Херој Роса Трифуновић“ Александровац,  

испред запослених,  до истека мандата органа управљања. 

 

                                                            

II 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће  објављено  у ,,Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

Број: 020-20/2019-01 

Датум: 12.03.2019.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ 

 

 

 

                                                                                               Председник СО Жабари 

                                                                                                     Адамовић Дејан, с.р. 
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