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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 112-5/2020-01 

Датум: 12.02.2020. године 

        Ж А Б А Р И 

 

              На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 53. став 1. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени  гласник РС“, број 

21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 69. став 1. тачка 20. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 1/2019) и члана 14. Пословника о раду Општинског већа општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 10/2012), Општинско веће општине Жабари  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

              УТВРЂУЈЕ СЕ да је постављеном службенику Небојши Миловановићу, дипломираном 

правнику из Ореовице, начелнику Општинске управе општине Жабари, дана 11.02.2020. године, 

ПРЕСТАО РАД НА ПОЛОЖАЈУ. 
               

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

              Небојша Миловановић, дипломирани правник из Ореовице, постављен је решењем Општинског 

већа општине Жабари број: 112-12/2015-01 од 11.02.2015. године за начелника Општинске управе 

општине Жабари, на пет година, када је и ступио на положај.    

              На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи , Општинско веће поставља и 

разрешава начелника општинске управе.  

              На основу члана 48. став 3. Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени  гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), у јединици 

локалне самоуправе и градској општини, положаји у смислу одредаба овог закона, су радна 

места начелника градске, општинске, односно управе градске општине и њихових заменика. 

           На основу члана 51. тачка 1. истог закона, службенику престаје рад на положају 

протеком времена на које је постављен. 

             На основу члана 53. став 1. истог закона, престанак рада на положају утврђује се решењем 

које доноси орган надлежан за постављење службеника, у року од осам дана од дана наступања 

разлога због којих је рад на положају престао. 

              Имајући у виду да је службеник на положају постављен на основу горе наведеног 

решења од 11.02.2015. године, на пет година, да је истог дана ступио на положај, то је на основу 

свега напред наведеног одлучено као у диспозитиву овог решења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења  жалба није допуштена, али може да се  

                                   покрене управни спор. 
 
Решење доставити: 

- именованом 

- рачуноводству 

- Одељ. управљања људским ресурсима 

- архиви.                                                
                                                               

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА-     

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                           

                                                                                                      Јован Лукић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

БРОЈ: 112-6/2020-01 

ДАТУМ: 12.02.2020. године 

          Ж А Б А Р И 

 

 
              На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 49. став 2. и члана 99. став 2. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 69. став 1. тачка 12. Статута општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 1/2019) и члана 14. Пословника о раду Општинског већа 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 10/2012), Општинско веће општине  

Жабари  донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

              ПОСТАВЉА СЕ НА ПОЛОЖАЈ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ Небојша Миловановић, дипломирани правник из Ореовице, на 

пет година, почев од 12.02.2020. године. 
              Обрачун и исплата плате, накнада и других примања службеника на положају из става 

1. диспозитива, вршиће се на основу посебног решења, почев од дана доношења овог решења. 

              Службеник на положају из става 1. диспозитива, обављаће послове радног места 

начелника Општинске управе општине Жабари, почев од дана доношења овог решења. 

 

О     б    р    а    з     л     о     ж    е    њ    е 

 
              На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи , Општинско веће поставља и 

разрешава начелника општинске управе.  

               На основу члана члана 69. став 1. тачка 12. Статута општине Жабари, Општинско веће 

поставља и разрешава начелника општинске управе. 

               У складу са чланом 48. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, у јединици локалне самоуправе и градској општини, 

положаји у смислу одредаба овог закона, су радна места начелника градске, општинске, 

односно управе градске општине и њихових заменика. 

             На основу члана 49. став 2. истог закона, општинско веће поставља и разрешава 

начелника управе и заменика начелника управе.  

         На основу члана 80.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, у радни однос може се примити лице под следећим условима: да је 

пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање;  да испуњава остале 

услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места; да није 

правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да раније није 

престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице 

локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, док је чланом 81. став 2. 

истог закона прописано да се положај попуњава постављењем. 

На основу члана 50. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, за начелника управе, која је образована као јединствени орган, може бити 

постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
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специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци. 

            Имајући у виду да службеник из става 1. диспозитива овог решења испуњава услове 

за постављење на положај начелника Општинске управе општине Жабари, да је о 

испуњености истих приложио све доказе, као и да је протекло време на које је претходно 

постављен на исти положај, те да на основу члана 99. став 2.  Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, службеник на положају може 

после протека времена на које је постављен, бити поново постављен на исти положај без 

јавног конкурса, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења  жалба није допуштена, али може да се                                    

                                   покрене управни спор. 
 

 
Решење доставити: 

- именованом 

- рачуноводству 

- Одељ. управљања људским ресурсима 

- архиви.                                                
 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА-        

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                     

                                                                                                 Јован Лукић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 112-9/2020-01 

Датум: 12.02.2020. године 

        Ж А Б А Р И 

 

              На основу члана 46. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 13. тачка 1. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 

113/2017 и 95/2018) и члана 69. став 1. тачка 13. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 1/2019) и члана 11. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине 

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 7/2014), Општинско веће општине Жабари  

донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

              УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 11.02.2020. године ПРЕСТАЛА ФУНКЦИЈА ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИОЦУ Бојану Петровићу, дипломираном правнику из Београда, услед истека 

времена на које је постављен. 
              Функционеру из става 1. диспозитива овог решења, престаје радни однос престанком функције, 

односно даном престанка обавезе вршења дужности, односно након протека рока из ст. 1–3.  члана 14. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, за функционере који 

остварују право на накнаду плате по престанку функције. 

               

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

              Бојан Петровић, дипломирани правник из Београда, постављен је решењем број 112-

13/2015-01 од 11.02.2015. године за општинског правобраниоца општине Жабари.    

              На основу члана 13. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, функционеру аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе функција престаје у случају истека времена на које је постављен. 

        На основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења  жалба није допуштена, али може да се                                    

                                   покрене управни спор. 
 
 

Решење доставити: 

- именованом 

- Комисији за кадровска, административна 

               питања и радне односе 

- рачуноводству 

- Одељ. управљања људским ресурсима 

- архиви.             
                                    

                                       

               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА-        

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                                                            

Јован Лукић, с.р.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 112-8/2020-01 

Датум: 12.02.2020. године 

        Ж А Б А Р И 

              

              На основу члана 51. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 

55/2014), члана 69. став 1. тачка 13. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 1/2019), члана 11. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 7/2014) и члана 14. Пословника о раду 

Општинског већа општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 10/2012), 

Општинско веће општине Жабари , на предлог председника општине Жабари, на седници 

одржаној 12.02.2020. године, једногласно је донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
 

              ПОСТАВЉА СЕ Бојан Петровић, дипломирани правник из Београда за 

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ,  на период од  пет година, 

почев од дана доношења овог решења.  

              Обрачун и исплата плате, накнада и других примања Општинског правобраниоца из 

става 1. диспозитива, вршиће се на основу посебног решења, почев од дана доношења овог 

решења. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

              Члан 11. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 7/2014), прописује да Општинског правобраниоца поставља 

Општинско веће  на предлог председника општине, на период од пет година. Исто лице може 

бити поново постављено на исти период. Став 2. истог члана Одлуке прописује да за 

општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који 

испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, 

положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има најмање три године 

радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита. 

              Имајући у виду да је на седници Општиснког већа општине Жабари одржаној дана 

12.02.2020. године, у складу са чланом 11. Одлуке о Општинском правобранилаштву 

општине Жабари, председник Општине предложио Петровић Бојана, дипломираног 

правника из Београда за Општинског правобраниоца, те да именовани испуњава све услове 

који су прописани Одлуком о Општинском правобранилаштву општине Жабари, одлучено је 

као у диспозитиву овог решења.   

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења  жалба није допуштена, али може да се                                    

                                   покрене управни спор. 
Решење доставити: 

- именованом 

- Комисији за кадровска, административна 

                      питања и радне односе 

- рачуноводству 

- Одељ. управљања људским ресурсима 

- архиви.                                                

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА-        

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Јован Лукић, с.р. 
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